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RESUMO 

A partir da proposta de tradução de Carvalho (2006) e da tradução de Oscar Mendes 
(1971) do romance Wuthering Heights (1985), de Emily Brontë, propomos discutir o 
processo de diferenciação que ocorre na tradução. Segundo Carvalho (2006), nas 
traduções da obra de Emily Brontë, os tradutores não mantiveram as características do 
“dialeto de Yorkshire” em língua portuguesa. Em vez disso, teriam optado pela não 
representação do “dialeto”, de modo que o leitor brasileiro não perceberia as diferenças 
linguísticas nas falas da personagem Joseph. Para tentar solucionar o que seria um 
problema, Carvalho (2006) propõe, em sua dissertação de mestrado, uma tradução do 
“dialeto de Yorkshire” para restituir, numa espécie de português não padrão, as “perdas” 
desse socioleto literário, como denomina. Essa nova tradução tornaria acessível ao leitor 
de língua portuguesa o “dialeto” da língua inglesa. Ao analisar a proposta de tradução 
da autora em comparação com a tradução de Mendes (1971), evidencia-se que, na 
verdade, não ocorre um suposto apagamento do “dialeto”, como ela sustenta. O que ela 
chama de apagamento decorre de sua própria representação do que seria tradução e de 
uma idealização de língua, de dialeto e da tarefa do tradutor. De acordo com sua 
concepção, a autora constrói uma representação do “dialeto” diferente da de Mendes 
(1971), mas que acredita ser mais “fiel ao original”. A análise de sua proposta 
demonstra, porém, como ela precisa transformar o “português” na tentativa de “fazer jus 
ao original”, criando diferenciações que não constam desse mesmo “original”. Além 
disso, observa-se que o discurso de Carvalho (2006) contém ambiguidades do ponto de 
vista teórico, pois - apesar de criticar a concepção tradicional de tradução em alguns 
momentos - ela acaba por reiterá-la. Diante disso, abordamos o problema sob a 
perspectiva da desconstrução, considerando a tradução sempre como uma transformação 
operada no texto de partida. Essa transformação conduzida pelo tradutor possibilita que 
se crie, em outra língua, outros textos com novas significações e, portanto, diferentes 
representações do chamado “original”, que também é uma representação.  

Palavras-chave: desconstrução, dialeto de Yorkshire, apagamento.   

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Based on Carvalho’s (2006) translation proposal and Mendes’ (1971) translation of 
Emily Brontë’s Wuthering Heights (1985), this dissertation aims at discussing the 
differentiation process in translation.  According to Carvalho (2006), the translators did 
not keep the features of the Yorkshire dialect in their translations of Brontë’s work into 
Portuguese.  Instead, they would have chosen not to represent the dialect in such a way 
that the Brazilian readers could not note the linguistic differences in Joseph’s speeches 
along the novel. To solve this problem in her thesis, Carvalho (2006) proposes another 
translation of the Yorkshire dialect in order to recover in a non-standard Portuguese 
what was “lost” in the previous translations. Her new translation would be able to put 
the Portuguese-language reader into contact with the English “dialect”. However, when 
one compares her proposal with Mendes’ (1971) translation, it becomes clear that there 
is no “dialect erasure” in his version, as she argues. What Carvalho (2006) calls 
“erasure” is a result of her own representation of what translation would be and of an 
idealisation of language, dialect and the translator’s role in translation.  She makes a 
representation of the “Yorkshire dialect” different than the one Mendes (1971) does, but 
she believes to be more “faithful to the original”. However, the analysis of her proposal 
shows that she needed to transform the “Portuguese” language to try to be “faithful to 
the original”, creating another differentiations which did not occur in the “original” 
itself.  It is also noted that Carvalho’s (2006) discourse is embedded in ambivalences 
from her own theoretical viewpoint. Although she sometimes criticises the traditional 
view of translation, she reiterates it.  Based on Derridean deconstruction, we approach 
this problem by considering translation as a transformation of the source text. This 
transformation enables the translator to create in another language other texts with new 
meanings, that is to say, different representations of the so-called original, which is a 
representation as well. 

Key-words: deconstruction, Yorkshire dialect, and erasure. 
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INTRODUÇÃO 
 

A tradução tem sido encarada, na tradição ocidental, como um ato de 

transposição de uma língua para outra.  Diante de um texto escrito num idioma 

estrangeiro, seria possível ao tradutor vertê-lo para sua própria língua, munido tão-

somente de seu conhecimento linguístico, sistêmico, imanente. Diante de possíveis 

barreiras culturais, o simples conhecimento da Weltanschauung (mundivisão) do povo 

que fala determinado idioma seria suficiente para substituir, na cultura do tradutor, 

formas de expressão equivalentes (JAKOBSON, 2004). Se ainda isso apresentasse 

alguma dificuldade, existiria o recurso a uma nota de rodapé, que seria suficiente para 

sanar o problema e, assim, constatar-se-ia a possibilidade da tradução. Todavia, a 

prática e a crítica da tradução, apesar de sustentarem-se nos fundamentos da tradição, 

evidenciam que a mera transposição é, na verdade, um desejo e uma promessa. 

Ao lermos uma obra traduzida, essa também é, certamente, a representação que 

temos diante da “naturalidade” do texto, embora muitas vezes sintamos algo “estranho” 

na fluência da leitura. Percebemos que, para nossa maneira de exprimir, aquela forma 

linguística ou aquela palavra apresenta um significado alheio à nossa própria cultura. 

Contudo, a consciência dessas diferenças e divergências sobressai quando lemos o texto 

original e, a partir daí, somos tentados a julgar a qualidade daquela tradução.  Ora a 

consideramos fiel, ora a consideramos traidora. Às vezes, julgamos que seria melhor de 

tal maneira; às vezes, julgamos que tal outra seria menos ‘corruptora’ do sentido 

original.  

A existência de tais questionamentos nos revela que traduzir constitui uma tarefa 

um tanto complexa. A tradução levanta problemas que, para alguns, são insolúveis 

(SCHLEIERMACHER, 2001), enquanto que, para outros, sempre há como se resolver a 

situação (JAKOBSON, 1970). Neste trabalho, em vez de tentar encontrar soluções ou 

negar a possibilidade de traduzir, objetivamos abordar a questão do processo de 

diferenciação que ocorre na tradução, partindo de um ponto de vista diferente do da 

tradição, na qual se inserem, por exemplo, os autores referidos acima. Para isso, na 

pesquisa realizada, trabalhamos com a tradução de Mendes (1971), para o português, do 

romance de Emily Brontë Wuthering Heights (1985), em comparação com a proposta de 

tradução de Carvalho (2006), cujo objetivo é traduzir as passagens escritas em “dialeto”. 
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Este trabalho comparativo colocou em paralelo a tradução e a proposta de tradução das 

passagens escritas em “dialeto”, sempre com referência ao texto de partida.    

A primeira dificuldade que a obra inglesa apresenta é o emprego do “dialeto de 

Yorkshire”, utilizado para caracterizar principalmente a personagem Joseph. Como 

traduzir, em português, o item lexical wuthering, específico daquele “dialeto”? Oscar 

Mendes (1971) optou por traduzir como uivantes1 uma palavra que, no “dialeto” 

descreve “a wind that blows strongly and makes a loud roaring sound”2. Além disso, 

como traduzir a forma de expressão que a autora empregou para marcar a identidade da 

personagem como falante de uma variedade linguística regional apresentada como 

sendo desprestigiada em outra “língua”? A seguinte fala de Joseph pode nos dar uma 

noção da complexidade dessa situação: 

 

‘T’ maister’s dahn i’ t’ fowld. Goa rahned by th’ end ut’ laith, if yah went tuh spake tull him.’ (1985, 

p.51) 

Comparando, no texto inglês, essa fala de Joseph à das outras personagens, é 

notável a diferença linguística com que a autora o caracteriza, como falante do “dialeto 

de Yorkshire”. O que se esperaria é que essa diferença fosse marcada na tradução. No 

entanto, na tradução de Mendes (1971) em português ocorre algo supostamente diverso: 

 

O patrão desceu para o pasto dos carneiros. Dê a volta pelo fundo da granja, se quiser falar com ele. 

(1971, p.13) 

  

 Diante dessa passagem, observa-se que a tradução não busca a representação dos 

traços “dialetais” que se podem ler no chamado texto original. O leitor brasileiro de O 

Morro dos Ventos Uivantes não notará que a própria fala de Joseph o identifica como 

falante do “dialeto de Yorkshire” senão por referências feitas ao seu falar “grosseiro”. 

Essa opção do tradutor de não representar o “dialeto” de forma pontual (letra a letra) em 

seu texto, ou seja, procurar formas dialetais em português que equivalessem in totum à 

variante inglesa, constitui um problema de tradução evidenciado por Carvalho (2006). 

                                                            
1 Na tradução portuguesa de Ana Maria Chaves (1994), o título do romance é A Colina dos Vendavais, 
com wuthering traduzido por vendavais. Inserimos, de passagem, esta referência à opção da tradutora 
apenas como um curioso exemplo da diferença em relação à tradução brasileira.  
2 “Um vento que sopra fortemente e produz um som alto e urrante” (Tradução nossa). 
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 Visando levantar discussões sobre essa dificuldade de tradução das passagens 

escritas em “dialeto”, Carvalho (2006) elabora, em sua dissertação de mestrado, uma 

proposta de tradução. A solução que a pesquisadora encontra é a construção de uma 

identidade linguística para os falantes do “dialeto” do inglês não propriamente num 

“dialeto” equivalente da língua portuguesa, mas numa variante portuguesa que tornasse 

possível ao leitor brasileiro, segundo a autora, tomar conhecimento do fato de que essas 

personagens possuem características linguísticas distintas das demais. Eis um fragmento 

de sua tradução: 

– O que é que vosmecê qué? – gritou ele. – O patrão tá lá nos campo. Dê a vorta no fim do establo se 

quisé falá com ele. (CARVALHO, 2006, p.110) 

 Ao se deparar com essas formas linguísticas num texto escrito em português, o 

leitor brasileiro certamente as estranharia. Perceberia que formas como vosmecê, nos 

campo, vorta e establo são específicas de certos falares, geralmente característicos de 

pessoas não escolarizadas e habitantes (ou provenientes) da zona rural de certas regiões 

do Brasil. Ademais, poderia até mesmo identificá-las com um determinado falar 

brasileiro - o falar caipira. Ao fazer essa escolha, a tradutora tentou criar outra 

identidade linguística para Joseph que tivesse, de algum modo, uma suposta 

equivalência ao “dialeto” de Yorkshire. Por um lado, sua tradução certamente alcançaria 

o objetivo de causar estranhamento e tornar o leitor consciente da diferença linguística 

indicada no “original”. Por outro lado, a identidade linguística entre “dialetos” 

continuaria problemática. 

 Tais dificuldades remetem à própria concepção do que seja tradução. 

Considerar-se-á, com base em Derrida (1999, p.62), que os textos inglês e português 

não dizem a mesma coisa. Tanto na tradução de Oscar Mendes (1971) quanto na de 

Carvalho (2006) algo novo com relação ao texto “original” é acrescentado. Na tradução 

de Mendes, Joseph é representado como falante de uma língua padronizada e tem sua 

identidade linguística - ao menos parcialmente - nivelada com a das demais 

personagens; na proposta de Carvalho, Joseph é representado como falante de uma 

variante linguística aparentemente identificável como o “falar” caipira. Essas 

constituem diferentes representações do texto de Emily Brontë.  

 Ainda com base em Derrida (1999), percebe-se que há transformações devidas à 

transmissão de um contexto cultural e ideológico diferente daquele em que o romance 

de Brontë foi gerado. Ideologicamente, por exemplo, supomos que para o tradutor não 
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houve problema em traduzir a fala de Joseph num português dito padrão, uma vez que a 

língua literária sempre foi considerada como o modelo de língua “culta” e o “dialeto”, 

uma forma marginalizada e incorreta de falar, basicamente oral e comumente destituída 

de escrita e tradição literárias. A tradutora, Carvalho, com base em pesquisas 

sociolinguísticas, considera importante o emprego de um “dialeto” do português para 

que o leitor brasileiro veja que a autora do romance se preocupou em identificar 

determinada personagem como falante de uma variedade do inglês.  

Essas divergências na recepção que os tradutores tiveram do romance mostram 

que suas interpretações são atravessadas pelo próprio contexto sociocultural, histórico e 

ideológico no qual foi forjada uma nova concepção de tradução. Isso quer dizer que 

fizeram leituras diferentes de um mesmo texto. Essas diferentes leituras, sem dúvida, 

refletiram no produto final que o leitor tem em mãos, resultando na multiplicidade de 

sentidos que o “mesmo texto” suscita no seu público. Por isso, os efeitos de sentido que 

cada tradução em si e as diversas traduções causam no interior da mesma cultura serão 

necessariamente distintos. Isso nos permite afirmar, em suma, que “inclusive o original 

não é idêntico a si mesmo” (DERRIDA, 1999, p.62). 

A discussão mais detida desses problemas suscitados pela tradução é feita no 

próximo capítulo. Ao tratar dessas questões, espera-se contribuir para o debate teórico 

da tradução e da relação entre tradução e representação, além de colaborar para a 

conscientização acerca do próprio trabalho do tradutor, proporcionando uma reflexão 

mais ampla da interação teoria/prática nos estudos da tradução no Brasil.  

No segundo capítulo, apresentamos uma discussão sobre a representação que 

Emily Brontë faz do “dialeto de Yorkshire” e sobre as diferentes representações que o 

tradutor Oscar Mendes (1971) e a pesquisadora Solange Carvalho apresentam em suas 

tradução e dissertação, respectivamente.     

 No terceiro capítulo, dedicamo-nos a uma análise mais detida da proposta de 

tradução de Carvalho (2006). Tentamos, com isso, apontar as ambivalências entre a 

base teórica da autora, que defende um conceito de tradução distinto daquele da 

tradição, e o resultado prático de sua proposta, que corrobora a concepção tradicional da 

tradução.    

Este trabalho discute, em suma, um deslocamento do que se tem concebido 

como tradução a partir da abordagem desconstrutivista, a relação entre fazer teórico e 
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prática tradutora, e a articulação desses aspectos nas obras de Mendes (1971) e Carvalho 

(2006), abordando um espaço teórico que envolve a tradução e suas representações.  
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1 DESCONSTRUÇÃO, REPRESENTAÇÃO E TRADUÇÃO 
 

1.1 Introdução à desconstrução 
 

No século IV a.C., o filósofo Sócrates inaugura uma prática milenarmente 

comum, que é definir o termo de que trata a discussão. A definição de “justiça”, por 

exemplo, derivaria da apreensão da essência dessa entidade. Ao apreender o real, o 

filósofo delimita, desse modo, o tópico da mensagem e encerra o pensamento nos 

limites de um conceito materializado num signo linguístico, tradução da realidade.    

Essa tentação natural de tornar qualquer signo socraticamente claro e exato é a 

primeira dificuldade encontrada quando se pretende conceituar “desconstrução”. Isso no 

caso de se tentar compreendê-la dentro do contexto da reflexão filosófica, sem atentar 

para o próprio contexto do pensamento e obra de Derrida (2008).  

Um primeiro passo importante para entender a desconstrução é, portanto, 

colocar a pretensão conceitual “entre parênteses”, o que constitui um grande desafio 

para o leitor. É necessário iniciar, então, pela advertência do próprio Derrida (1998, 

p.19), quando afirma que "não se deveria começar por acreditar, o que seria ingênuo, 

que a palavra 'desconstrução' é adequada, em francês, a alguma significação clara e 

unívoca".  

A compreensão da desconstrução considera o fato de que na própria língua 

nativa do autor a palavra não é claramente delimitada, o que possibilita uma série de 

significados, todos a ela associados, sem que um deles prevaleça sobre os demais. As 

leituras da desconstrução são consideradas como plurais e multívocas, fato que alerta 

contra qualquer compreensão fechada da desconstrução. 

Outro fator que interessa abordar é a atribuição negativa relacionada ao termo, 

uma vez que a própria morfologia da palavra traz essa conotação. Ao contextualizar a 

terminologia escolhida, explica Derrida (1998, p.21) em relação a esse equívoco:  

O estruturalismo era então dominante. Desconstrução parecia ir nesse 
sentido, já que a palavra significava uma certa atenção às estruturas (as quais 
não são simplesmente nem ideias, nem formas, nem sínteses, nem sistemas). 
Desconstruir era também um gesto estruturalista, em todo caso, um gesto que 
assumia uma certa necessidade da problemática estruturalista. Mas era 
também um gesto anti-estruturalista – e seu destino se deve, por um lado, a 
esse equívoco. Tratava-se de desfazer, descompor, dessedimentar as 
estruturas (todas as espécies de estruturas, linguísticas, logocêntricas, 
fonocêntricas – o estruturalismo sendo então dominado, sobretudo, por 
modelos linguísticos, socioinstitucionais, políticos, culturais e, sobretudo, 
filosóficos). Mas desfazer, descompor, dessedimentar as estruturas, 
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movimento mais histórico, em um certo sentido, que o movimento 
estruturalista, o qual se encontrava, desse modo, recolocado em questão, não 
era uma operação negativa. Mais que destruir, era preciso também 
compreender como um conjunto que tinha se construído e, para isso, 
reconstruí-lo. Contudo, a aparência negativa era e permanece tanto mais 
difícil de apagar à medida que se dá a ler na gramática da palavra (des-), 
ainda que ela pudesse sugerir, também, uma derivação genealógica, mais que 
uma demolição. 

Nesse longo parágrafo, o filósofo refere-se ao estruturalismo. A pretensão 

estruturalista era descobrir uma ordem, uma estrutura subjacente primeiro às línguas e, 

em seguida, às próprias culturas e sociedades humanas. A crença era de que havia uma 

racionalidade, um sentido que transcendesse ao caos da multiplicidade linguístico-

cultural dos povos.  

O estruturalismo então, ao mesmo tempo em que se voltava contra o pensamento 

metafísico vigente, continuava preso em suas categorias. Por outro lado, para proceder à 

crítica desse tipo de concepção, era necessário “destruir” esse edifício conceitual para, a 

seguir, recompô-lo de modo distinto, afastado de qualquer intuito logocêntrico. A 

relação do termo à mera ideia de destruição, sem qualquer referência à recomposição 

das partes, fica assim ligada à desconstrução, que seria tão-somente destrutiva. 

Mas Derrida completa que, mais do que destruir, era preciso compreender o 

conjunto e reconstruí-lo. Ora, a desconstrução, apesar da representação catastrófica que 

lhe é atribuída pela tradição, busca trazer para a cena a des-sedimentação das fronteiras 

e dos conceitos tão encerrados em si mesmos na sua clausura logocêntrica. Mas, ainda 

assim, o que é a desconstrução? Será uma e única? 

Uma inferência que poderia ser feita a partir dessas afirmações seria que a 

desconstrução significa simplesmente uma crítica a toda reflexão filosófica e científica 

que lhe é anterior. Mas valem aqui as admoestações de que “apesar das aparências, a 

desconstrução não é nem uma análise nem uma crítica” (DERRIDA, 1998, p.22), ou 

seja, ela não pode ser definida nesses termos, uma vez que também se encerraria na 

tradição logocêntrica que critica. A crítica ou análise, em seu sentido usual, pressupõem 

a busca de um sentido primordial oculto no objeto analisado.  

Se a desconstrução não pode ser considerada uma crítica nem uma análise, 

tampouco pode ser considerada um “método”.  Este termo está historicamente associado 

ao racionalismo cientificista que, na trilha do pensamento filosófico ocidental do qual 

ele mesmo surgiu, baseia-se na crença de que, através da Razão, é possível chegar à 

descoberta de verdades universais. Desde Aristóteles, na Antiguidade, com seu 
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Órganon, a Francis Bacon, com seu Novum Organum, passando por René Descartes, 

com seu Discurso do Método, a ciência moderna nasce e cresce na sua busca incessante 

de descobertas alcançadas por intermédio de um conjunto de práticas e instrumentos 

previamente desenvolvidos e plenamente conhecidos e dominados pelo pesquisador, 

denominados “método científico”.  

Esse conhecimento do mundo alcançado pela ciência e desenvolvido pela 

técnica consiste na suprema elevação da atividade do logos; é o logocentrismo 

encarnado, no sentido em que eleva a razão ao status de ordenadora, classificadora, 

divisora, criadora, transformadora, governadora do mundo, a substituta da noção 

religiosa da divindade. Considerando, por conseguinte, a crítica desconstrutivista dessa 

visão conceptual da realidade, não é possível denominá-la um método.  

Outra pressuposição relevante que nos apresenta o pensamento logocêntrico, e 

que está expresso tanto na filosofia como na ciência, é a unidade do sujeito. No caso da 

desconstrução, Derrida (1998, p.23) esclarece: 

Não somente porque haveria nela qualquer coisa de passivo ou de paciente. 
Não somente porque ela não diz respeito a um sujeito individual ou coletivo 
que teria a iniciativa e a aplicaria a um objeto, um texto, um tema etc. a 
desconstrução tem lugar, é um acontecimento que não espera a deliberação, a 
consciência ou a organização do sujeito, nem mesmo da modernidade.  
 

 Nesse quesito, a filosofia que remonta a Aristóteles e Platão e que se eleva na 

modernidade com Descartes, de que a realidade comporta dois polos separados em 

termos de sujeito e objeto leva-nos a considerar igualmente a desconstrução. No 

entanto, a unidade de sujeito a si mesmo e de objeto para si e para o sujeito também 

parte de um pressuposto logocêntrico. É o velho conceito fechado e absoluto que nos 

induz a acreditar num centro subjetivo unitário denominado “eu”. Como a 

desconstrução não aceita essas categorizações absolutas, tampouco pode ser centrada 

em qualquer análise de autoria em um texto qualquer. A busca por qualquer unidade, em 

desconstrução, sempre esbarra no problema da palavra e da nomeação. É a partir de um 

gesto desconstrutor que a desconstrução exprime suas possibilidades: 

Para ser bem esquemático, diria que a dificuldade de definir e, portanto, 
também de traduzir a palavra desconstrução deve-se ao fato de que todos os 
predicados, todos os conceitos definidores, todas as significações lexicais, e 
mesmo as articulações sintáticas que parecem um momento se prestar a essa 
definição e a essa tradução são também desconstruídas ou desconstruíveis, 
diretamente ou não etc. e isto vale para a palavra, a própria unidade da 
palavra desconstrução, como de toda palavra. A Gramatologia coloca em 
questão a unidade “palavra” e todos os privilégios que lhe são, em geral, 
reconhecidos, sobretudo sob sua forma nominal (DERRIDA, 2008, p.24).  
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Chegamos, assim, à questão fundamental presente a toda essa discussão. Se 

fosse conceituada, a própria palavra desconstrução seria passível de ser desconstruída. 

Delimitadas as fronteiras conceptuais previamente estabelecidas, a desconstrução trairia 

a si mesma e se encontraria no centro do pensamento logocêntrico. A centralidade 

ocidental na palavra e seu fascínio pelo logos impede definitivamente que a 

desconstrução se posicione no seu centro como instância do sentido absoluto e da 

verdade idealizada. Ela pode, contudo, localizar-se provisoriamente em seu centro para 

que este se mova juntamente com ela e, dentro mesmo da tradição que critica, a 

descontrua para que novos sentidos e possibilidades se disseminem ad infinitum.  

 

1.2 Desconstrução e tradição 
 

A desconstrução pressupõe uma determinada relação com os textos filosóficos 

da tradição ocidental. Nesse caso, ler de uma certa maneira os filósofos consiste em 

mostrar o impensado nas obras de autores que procederam à busca pela verdade a partir 

da crença no poder do logos. Nas palavras de Derrida (1995, p.243) “O que pretendo 

acentuar é apenas que a passagem para além da Filosofia não consiste em virar a página 

da filosofia, (o que finalmente acaba sendo filosofar mal) mas em continuar a ler de uma 

certa maneira os filósofos”.   

O centramento no logos está estritamente ligado ao fonocentrismo e, por 

consequência, à condenação da escrita como secundária por esta ser, segundo se tem 

crido, uma mera representação da fala. Conforme explica Derrida (2008, p.13): 

Ora, dentro deste logos, nunca foi rompido o liame originário e essencial com 
a phoné. Seria fácil mostrá-lo e tentaremos precisá-lo mais adiante. Tal como 
foi mais ou menos implicitamente determinada, a essência da phoné estaria 
imediatamente próxima daquilo que, no “pensamento” como logos, tem 
relação com o “sentido”; daquilo que o produz, que o recebe, que o diz, que o 
“reúne” (grifos do autor).   

 O logos, “razão”, “palavra”, “pensamento” estaria íntima e essencialmente 

relacionado à fala, phoné, numa espécie de tradução primária do sentido captado na 

realidade. De maneira muito simples, o pensamento constituído de voz observa o 

mundo interno e o externo e os comunica por meio de sinais pré-moldados. A essência 

do real estaria, assim, facilmente acessível por meio do logos/phoné.  Nessa relação 

indissociável, o sentido presente na fala deve ser, logicamente, considerado primordial 
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por representar diretamente a verdade. Segundo essa perspectiva da relação fala-escrita, 

a escrita só pode ser considerada secundária: 

Com respeito ao que uniria indissoluvelmente a voz à alma ou ao pensamento 
do sentido significado, e mesmo à coisa mesma (união que se pode fazer, seja 
segundo o gesto aristotélico que acabamos de assinalar, seja segundo o gesto 
da teologia medieval, que determina a res como coisa criada a partir de seu 
eidos, de seu sentido pensado no logos ou entendimento infinito de Deus), 
todos significante, e em primeiro lugar o significante escrito, seria derivado. 
Sempre técnico e representativo... Tal noção permanece, portanto, na 
descendência deste logocentrismo que é também um fonocentrismo: 
proximidade absoluta da voz e do ser, da voz e do sentido do ser, da voz e da 
idealidade do sentido. (DERRIDA, 2008, p.14) 

  O problema fundamental de todo o pensamento epistêmico ocidental apontado 

aqui por Derrida é precisamente a visão representativista da linguagem. Sob esse ponto 

de vista, a tradição só poderia necessariamente condenar as formas consideradas 

inessenciais ao limbo da secundariedade, uma vez que o original seria sempre preferível 

à cópia e primordialmente falado. Um exemplo interessante disso pode ser encontrado 

na Estética de Hegel (2005), quando ele discute o estatuto da arte como representação 

do real, referindo-se a um famoso personagem citado por Aristóteles, que pintava tão 

bem que os pássaros, ao virem um cacho de uvas retratado em seus quadros, vinham 

bicá-lo por confundi-lo com um “verdadeiro” cacho de uvas.  Nesse caso, o naturalismo 

da arte grega considerava ideal uma obra que representasse, com o máximo de 

fidelidade possível, aquilo que vissem no mundo real. As obras de arte que não fossem, 

portanto, expressão do ideal seriam criticadas como pouco conformes às leis estéticas 

dos gregos, no que se refere à pintura.  

Por sua vez, a filosofia era uma atividade oral em que o discípulo aprendia na 

presença do mestre, como nos lembra Platão na sua Apologia de Sócrates. O filósofo, 

tão inspirado em sua tarefa reflexiva como o poeta, recebia em sua alma a inscrição do 

logos e, com este, a revelação da verdade, traduzida racionalmente por meio do 

pensamento lógico. Isso ocorria, no caso de Sócrates e Platão, em combate discursivo 

com a retórica dos sofistas. Vale lembrar, nesse sentido, as palavras de Aristóteles 

citadas na Gramatologia: “os sons emitidos pela voz (τά έν τή φωνή) são os símbolos 

dos estados da alma (παθήματα τής ψυχής) e as palavras escritas os símbolos das 

palavras emitidas pela voz" (apud DERRIDA, 2008, p.13). 

Nessa concepção aristotélica, a escrita teria sido inventada com o propósito de 

traduzir os sons da fala; sua função estrita seria representar, com o máximo de 

fidelidade possível, a língua tal qual é falada. Sob o manto desse legado, o Ocidente só 
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poderia elevar a escrita fonética como a forma ideal de transcrição dos caracteres 

escritos: a cada unidade sonora corresponderia, de modo biunívoco, um grafema. A 

linguística saussuriana, como bem notou Derrida (2008), ao aceitar essa ideia clássica 

de escrita ao mesmo tempo em que tenta romper com a tradição, acaba por reafirmá-la. 

Essa situação das ciências da linguagem resulta em flagrante contradição com seu 

propósito positivista e antimetafísico.   

A linguística, como as demais ciências humanas e a filosofia, está determinada, 

portanto, por uma metafísica subjacente. A rejeição desse substrato metafísico 

consistiria, para os estudiosos desses campos da episteme, numa espécie de libertação 

dos seus limites. No entanto, a própria história do pensamento testemunha o contrário: 

mesmo quando assumem um ponto de vista antimetafísico, filósofos e cientistas 

desembocam numa metanarrativa que só reafirma aquilo que criticam.     

Em contraste com as filosofias que rejeitam a tradição metafísica, mesmo que 

embasados nela, a desconstrução parte de uma concepção menos naturalizada da 

história do pensamento. Reconhecendo a impossibilidade prática de fugir 

completamente às noções metafísico-teológicas que moldaram milenarmente nossa 

cultura, Derrida (2008, p.16) adverte: 

É claro que não se trata de “rejeitar” estas noções: elas são necessárias e, pelo 
menos hoje, para nós, nada é mais pensável sem elas. Trata-se inicialmente 
de por em evidência a solidariedade sistemática e histórica de conceitos e 
gestos de pensamento que, frequentemente, se acredita poder separar.  

  

A ingenuidade, se assim podemos dizer, de todas as teorias científicas ou 

filosóficas que se insurgem contra conceitos metafísicos reside nessa impossibilidade 

apontada pelo filósofo franco-argelino. São mais de dois mil anos de civilização que não 

podem ser apagados por completo, muito menos de forma avassaladora. O que se pode 

fazer, e esse é o trabalho da desconstrução, é usar esses mesmos conceitos para “abalar 

a herança de que fazem parte” (DERRIDA, 2008, p.16).  

A tarefa hermenêutica da desconstrução não consiste em destruir e eliminar os 

milênios de domínio do logos que tem moldado uma parte significativa do globo e que 

se expandiu para todos os continentes, para o bem ou para o mal. Consiste, antes, em 

revelar os limites de uma forma de pensar e viver a existência que, à medida mesma que 

estende seu domínio às mais distintas culturas, línguas e grupos humanos, assinala suas 

possibilidades de desconstrução.   



18 

 

 

1.3 Desconstrução e linguagem 
 

 

A problemática da linguagem relaciona-se tão intimamente com a desconstrução 

que (poder-se-ia afirmar) se identificam como objeto de reflexão. A desconstrução da 

concepção de linguagem como representação da realidade, centrada na ideia de signo 

como presença, vai impactar diretamente nas noções de texto, de escrita, de leitura e de 

tradução, que é aqui nosso objeto de estudo.   

A crença de que a linguagem reproduz a realidade ou a cria por força do verbo 

divino existe desde tempos imemoriais e pode ser encontrada nas narrativas mitológicas 

de inúmeras culturas (ELIADE, 1999). No âmbito ocidental, o legado filosófico dos 

gregos e da religião judaico-cristã somente reiterou tal concepção da linguagem, a qual 

geralmente está subordinada a uma lógica imanente e fundacional — inata à razão 

humana ou reflexo do pensamento de Deus — que garante a certeza da apropriação da 

coisa-em-si pelo sujeito pensante.   

O estruturalismo, com Ferdinand de Saussure (2006, p.79), esboça uma primeira 

crítica científica a essa noção tradicional de linguagem, cuja consequência é encarar a 

língua como uma nomenclatura correspondente à coisa enquanto tal. Cada língua, por 

mais distinta que fosse, teria palavras diferentes que equivaleriam a uma realidade 

única, concreta ou abstrata.  Nessa mesma linha, a tradução interlingual seria 

simplesmente uma operação de substituição de signos correspondentes à mesma coisa. 

Para traduzir, por exemplo, a ideia de ‘cavalo’ em português, teríamos simplesmente os 

significantes equivalentes equus em latim, ιππος em grego, horse em inglês, Pferd em 

alemão, סוס em hebraico etc. A tradução seria, portanto, capaz de expressar, para além 

das especificidades de cada cultura e de cada localidade, uma significação universal. 

Esse significado, por sua vez, estaria fundamentado num logos estruturante da razão 

humana, que lhe garantiria validade transcendental.  

O estruturalismo saussuriano negará essa concepção de língua ao formular a tese 

da arbitrariedade do signo linguístico, segundo a qual “o signo une não uma coisa e uma 

palavra, mas um conceito e uma imagem acústica” (SAUSSURE, 2006, p.80). Nesse 

sentido, a tradução já não seria uma transposição duma língua para outra, uma vez que o 

recorte que cada idioma faria da realidade estaria intimamente ligado à forma peculiar 

de cada cultura perceber e organizar sua experiência. Como resultado desse processo 
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arbitrário de nomeação do mundo, teríamos a própria existência de línguas diferentes e a 

diferença entre as línguas. A tradução não poderia, nessa concepção, significar a 

transferência de uma nomenclatura a outra, pois a construção da realidade seria também 

uma atividade linguística variável de acordo com a diversidade das culturas. Não 

haveria a garantia de uma lógica subjacente às línguas para a expressão de significados 

universais, como parece propor a gramática gerativa. A noção saussuriana de língua 

como sistema e seu conceito de valor também têm implicações para sua concepção de 

tradução. Para os propósitos deste trabalho, seria inoportuna uma discussão mais 

abrangente desses conceitos.       

Apesar da crítica saussuriana ao representativismo da abordagem corrente a 

partir de sua ênfase na arbitrariedade do signo, Benveniste (1991, p.53) aponta um 

elemento que invade, contraditória e subliminarmente, a teorização do linguista suíço: a 

própria realidade que ele desejava excluir. Esse fato significa, para Benveniste, que o 

significante é arbitrário não com relação ao significado, mas que o signo (significante + 

significado) é arbitrário com relação à realidade mesma. Segue-se daí que nada há 

intrínseco ao signo “cavalo” do exemplo saussuriano que o relacione naturalmente à 

entidade concreta cavalo. O sistema de oposições linguísticas, o que “cavalo” não é, ou 

seja, “boi”, “elefante”, “cachorro”, definiria o seu significado, não a referência ao 

animal assim denominado. Aqui se encontra, definitivamente, uma ambiguidade da 

teoria de Saussure que o torna herdeiro da tradição, ao reafirmar implicitamente aquilo 

que explicitamente critica.  

Essa teorização da linguística estrutural será explorada por Derrida (2008), que 

delineará os limites de um modelo pretensamente deslocado da reflexão tradicional 

sobre a língua/linguagem, mas cujo ponto de partida é exatamente o mesmo. A 

discussão sobre o signo linguístico é, em última análise, a retomada do privilégio 

milenar que a palavra sempre teve na história da episteme do Ocidente. É nesse sentido 

que Derrida (2008, p.37-38) expõe o seguinte raciocínio:  

Tratava-se de saber que tipo de palavra é objeto da lingüística e quais são as 
relações entre estas unidades atômicas que são a palavra escrita e a palavra 
falada. Ora, a palavra (vox) já é uma unidade do sentido e do som, do 
conceito e da voz, ou, para falar mais rigorosamente a linguagem saussuriana, 
do significado e do significante. Aliás, esta última terminologia ora 
primeiramente proposta somente no domínio da língua falada... A palavra já 
é, pois, uma unidade constituída, um efeito “do fato, de certo misterioso, de o 
‘pensamento-som’ implicar divisões”. Mesmo que a palavra seja, por sua 
vez, articulada, mesmo que implique outras divisões, enquanto se colocar a 
questão das relações entre fala e escritura, considerando unidades indivisíveis 
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do “pensamento-som”, a resposta já estará pronta. A escrita será “fonética”, 
será o fora, a representação exterior da linguagem e deste “pensamento-som”.    
 

Dessa longa passagem da Gramatologia, depreendemos que, a partir do destaque 

concedido pelos linguistas à palavra, principalmente a palavra falada – pois a língua é 

definida, antes de tudo, como fenômeno oral, – a consequência necessária será a 

subordinação do significante escrito. A palavra como entidade psíquica é tanto lógica 

quanto cronologicamente anterior à sua correlata escrita. A argumentação da linguística 

refere-se ao fato de que existem centenas de línguas ágrafas no mundo inteiro e também 

à constatação de que qualquer ser humano aprende a falar antes de dominar o código 

escrito. Com esses argumentos, a ciência positivista apresenta uma polarização entre os 

dados da natureza (o comportamento linguístico humano), que devem ser descritos pelo 

linguista tal como um botânico estuda as plantas, e os elementos culturais, que são 

construtos sociais e, por consequência, secundários em relação aos fatos naturais.   

No entanto, quando Saussure censura a concepção corrente sobre língua à sua 

época, a primeira crítica direciona-se à ideia de palavras como nomenclaturas. Isso 

porque haveria naturalmente um vínculo entre o nome e a coisa, exatamente o que ele 

nega de modo veemente, ao postular a arbitrariedade do signo linguístico. Se os signos 

são arbitrários, não estando ligados por nenhum liame natural, a separação estanque 

entre fala/escrita, significado/significante, natureza/cultura é problemática. Tais 

bifurcações conceptuais só poderiam existir sob pressuposto de que os significantes 

falados, em relação estreita com o pensamento, são por natureza – não 

convencionalmente – conectados também às coisas. Assim, dessa perspectiva, os nomes 

dos seres estariam alhures, em alguma dimensão platônica, esperando ser atualizados 

por alguém ao falar determinada língua.  É neste ponto que o conceito de arbitrariedade 

vai de encontro aos seus próprios pressupostos, como assinala Derrida (2008, p.37) na 

seguinte passagem:  

A tese do arbitrário do signo (tão denominado, e não só pelas razões que 
mesmo Saussure reconhecia) deveria proibir a distinção radical entre signo 
lingüístico e signo gráfico. (...) Ora, a partir do momento em que se considera 
a totalidade dos signos determinados, falados e a fortiori escritos, como 
instituições imotivadas, dever-se-ia excluir toda relação de subordinação 
natural, toda hierarquia natural entre significantes e ordens de significantes.  

 De fato, apesar de Saussure (2006) fundamentar-se no caráter arbitrário do 

signo, ele não consegue assumir completamente as consequências dos fundamentos de 

sua teoria. Toda a obra do fundador da linguística moderna está atravessada pela rigidez 



21 

 

 

dicotômica que tanto lembra os conceitos antigos do discurso metafísico. A divisão do 

significante entre falado e escrito, além de língua/fala, sincronia/diacronia etc., não leva 

na devida conta que o signo linguístico é arbitrário e, portanto, não considera que a 

plenitude de um conceito encerrado em si, como coisa em si, é uma forma de 

representar. Por essa simples razão, a hierarquização desses conceitos deveria não mais 

existir, já que contraria o que se dissera previamente.  

 Até aqui já vimos que a abordagem do fenômeno linguístico fundamenta-se na 

ideia clássica de que a fala exprime um sentido originário por intermédio do logos; que 

a ideia representativista da linguagem é a visão subjacente a esse pensamento; que a 

divisão saussuriana do signo linguístico em significado e significante reflete o 

pensamento binário da metafísica clássica; e que a tese da arbitrariedade do signo 

proibiria todos essas conclusões saussurianas.  Vejamos, então, mais de perto, a ideia de 

representação que Saussure rejeitou conscientemente, mas acabou por aceitar 

subliminarmente. Mais uma vez, partimos das reflexões de Derrida (2008, p.37): 

Saussure retoma a definição tradicional da escritura que já em Platão e em 
Aristóteles se estreitava ao redor do modelo da escritura fonética e da 
linguagem de palavras. Lembremos a definição aristotélica: “Os sons 
emitidos pela voz são os símbolos dos estados da alma, e as palavras escritas, 
os símbolos das palavras emitidas pela voz”. Saussure: “Língua e escritura 
são dois sistemas distintos de signos; a única razão de ser do segundo é 
representar o primeiro” (grifo do autor).        

A passagem derridiana mostra-nos claramente a ideia aristotélica de que 

primeiro temos os sons, que representam a realidade diretamente através dos 

pensamentos; depois, temos a escrita fonética que, numa segunda derivação, representa 

os sons da fala.  Ora, eis aí uma atualização do discurso tradicional. Se a língua não é 

uma nomenclatura, se não há equivalência entre as palavras e as coisas, não pode haver 

também representação direta do pensamento-coisa pela linguagem nem da escrita pelos 

sons da fala. Deriva daí ainda a visão da tradução como uma mera passagem de uma 

língua a outra, o que contradiz, reiteremos, a pedra fundamental do edifício teórico 

saussuriano, a ideia de arbitrariedade do signo.  

Ao revelar esse tipo de pensamento contraditório, a desconstrução atua nas bases 

mesmas da linguagem, pois é pelo uso da palavra que a humanidade procura não apenas 

expressar o mundo à sua volta, mas também interagir socialmente com seus 

semelhantes.  Por isso, a desconstrução considera a linguagem um dos elementos mais 

importantes e está com ela tão intimamente relacionada. Na linguagem é que está a 

possibilidade de desnudar as origens e abalar os fundamentos da episteme ocidental.          
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1.4      Desconstrução e tradução 
 

Pelo que vimos até aqui do pensamento desconstrutivista, as noções tradicionais 

de língua\linguagem e signo linguístico - esse vulgarmente conhecido também pelo 

nome de 'palavra' - restam completamente diferenciados daquilo que sempre se 

considerou representarem.  

A desconstrução da visão representativista da linguagem, tendo minado os 

fundamentos mesmos da representação clássica, trará consequências significativas para 

o campo da tradução. Diante dessa desconstrução da linguagem, já não poderá haver 

uma tradução entendida como transporte, transferência de significados prévios ao 

trabalho construtivo do sujeito-tradutor.  

É necessário analisar, por um momento, o que seria a concepção tradicional da 

tradução para, em seguida, mostrar como se pode encarar o problema tradutório sob 

uma ótica desconstrutivista. Em primeiro lugar, pode-se observar que o dualismo 

sígnico (expresso em termos da soma de significado + significante) desdobrar-se-á em 

termos do problema da tradução literal versus tradução do sentido.  

O tradutor, ao reverter um texto duma língua para outra e deparar-se com a 

dificuldade gerada por diferenças semântico-formais, logo deverá decidir qual desses 

dois níveis linguísticos deverá sobrepor em detrimento do outro.  Já no ano 395-6 d.C. 

São Jerônimo (1995, p.63) um dos grandes expoentes da filosofia patrística da Igreja 

medieval, que traduziu as Escrituras direto do hebraico para o latim, expressou esse 

dilema nos seguintes termos: 

Exprime-se uma coisa com propriedade por uma única palavra? Não tenho o 
direito de retirar seja o que for e, quando procuro preencher uma frase com 
um largo rodeio, desperdiço as vantagens de um caminho mais curto. Vêm os 
meandros dos hipérbatos, as dessemelhanças formais, enfim, o gênio 
vernacular, para chamar-lhe assim, da língua. Se traduzo palavra a palavra, 
torna-se absurdo; se, por necessidade, modifico por pouco que seja a 
construção ou o estilo, parecerá que me demito da tarefa de tradutor.   

O conflito aporético entre forma e conteúdo que transparece nesse discurso 

reverberará, na tradição ocidental, na visão do tradutor como possível traidor. Se 

solucionar o problema de maneira "competente", de acordo com uma determinada ideia 

convencionada de fidelidade a um texto considerado original, o tradutor será um "bom" 

profissional. Se, ao contrário, não atender a essas expectativas de "boa" tradução na 

resolução da adição de significante e significado, o tradutor será naturalmente visto 

como incompetente. Em outras palavras, terá traído o texto original. Lembremos que 
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São Jerônimo, na Carta a Pamáquio, defendia-se da acusação de heresia (JERÔNIMO, 

1995). 

Segue-se daí a necessidade constante de vigilância para que não haja, jamais, 

problemas de tradução que poderão condenar o tradutor sob a acusação de infidelidade 

ao pensamento do autor. O pressuposto desse modo de ver a tradução é exatamente a 

concepção idealista da linguagem como representação da realidade, como sua cópia ou 

simulacro.  

Contudo, a possibilidade de se abordar diferentemente o problema do casamento 

de forma e conteúdo, significado e significante, redimensionando a questão da chamada 

infidelidade existe sob o ponto de vista da desconstrução. Não se presume aqui a 

preexistência de um significado transcendental a ser encarnado numa matéria 

significante, mas assume-se a indissociabilidade de ambas as faces do signo (Derrida, 

2008). Como consequência dessa indissolução das fronteiras intrassígnicas, pode-se 

inaugurar uma nova compreensão do fenômeno da tradução e redefinir a tarefa do 

tradutor não mais como um traidor em potência, mas simplesmente como um coautor 

em atividade.   

Com a desconstrução, a tradução rompe com o conceito de adequação, ou seja, a 

definição do que é tradução e de quais são suas qualidades torna-se uma questão muito 

mais complexa do que aquela normalmente evidenciada pela concepção tradicional. 

Como foi visto anteriormente a partir da crítica derridiana ao signo saussuriano, se não 

há um sentido dado na origem nem um significado transcendental, os sentidos, 

incluindo aí o próprio sentido do que seja tradução, constroem-se sempre a partir de 

uma leitura e, portanto, pela intervenção de um sujeito. 

Nesse sentido é que Derrida (2000, p.13) discute o que seria uma tradução 

"relevante". Em vez de considerar a palavra enquanto unidade de expressão de uma 

ideia e, portanto, contendo um significado ante re encarnado na ossatura significante, 

parte-se precisamente do contrário. Ao discutir a palavra relevant, o filósofo levanta 

problemas que - por indução - podemos generalizar como válidos para o estatuto de toda 

palavra: 

O que acontece com esse vocábulo "relevant"? Ele tem todos os traços dessa 
unidade de linguagem que denominamos, familiarmente, uma palavra, um 
corpo verbal. Muitas vezes esquecemos, nessa familiaridade mesma, o quanto 
a unidade ou a identidade, a independência da palavra permanece uma coisa 
misteriosa, precária, pouco natural, quer dizer, histórica, institucional e 
convencional. Não há palavra na natureza (DERRIDA, 2000, p.16).   
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Quando se postula que "não há palavra na natureza", a primeira conclusão que se 

pode tirar é que o significado de cada vocábulo é uma construção decorrente de sua 

própria história. Em não havendo palavra na natureza, não há também significado na 

natureza nem natural, pois não pode haver uma língua primeva, pura, paradisíaca ou 

adâmica. Essa foi a preocupação primeira de Saussure ao questionar o conceito comum 

de que a língua consiste num conjunto de nomes naturalmente ligados às coisas que 

designariam. Em contraste com esse realismo estreito, ele teorizou que as palavras (mais 

propriamente os signos linguísticos) são fruto de uma mera convenção social e que, 

portanto, não haveria um "liame natural" com a realidade.  

Por outro lado, retomando um argumento já apresentado anteriormente, ao 

desconstruir essa noção de signo linguístico, Derrida (2008) demonstra que o fundador 

da ciência linguista não conseguiu assumir todas as consequências de suas críticas, 

justamente por se manter preso ao logocentrismo da tradição. Saussure fundamenta a 

sua ciência em termos de significante\significado, língua\fala, fala\escrita como 

representação da fala, sintagma\paradigma e assim por diante, tal como a interpretação 

mais corrente de Platão, que bifurca a realidade em um mundo ideal, eterno, essencial, 

perfeito, de um lado, e , do outro, o mundo real, efêmero, contingente, imperfeito. Ou 

seja, existe uma metafísica subjacente ao edifício pretensamente científico (que, por isso 

mesmo, seria antimetafísico, empírico, positivista) do estruturalismo saussuriano. Este 

defende a arbitrariedade do signo com justeza, mas em seguida continua teorizando 

como se não estivesse lidando com o próprio objeto de sua reflexão, a linguagem.      

Ora, a desconstrução derridiana questiona essa "indiferença" de Saussure com 

seu próprio conceito: 

A tese do arbitrário do signo (tão mal denominado, e não só pelas razões que 
mesmo Saussure reconhecia) deveria proibir a distinção radical entre signo 
linguístico e signo gráfico. Sem dúvida, esta tese se refere somente, no 
interior de uma relação pretensamente natural entre a voz e o sentido em 
geral, entre a ordem dos significantes fônicos e o conteúdo do significado ("o 
liame natural, o único verdadeiro, o do som"), à Necessidade das relações 
entre significantes e significados determinados. Somente estas últimas 
relações seriam regidas pelo arbitrário. No interior da relação "natural" entre 
os significantes fônicos e seus significados em geral, a relação entre cada 
significante determinado e cada significado determinado seria "arbitrária" 
(DERRIDA, 2008, p.53-54, grifo do autor).  

Em outras palavras, Derrida desvela aqui o problema ao qual tende o conjunto 

do pensamento filosófico e científico ocidental (a episteme), que é a busca de um 

sentido fundamental, de uma origem, enfim, de um fundamento último, encarnado, 
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neste caso, na tentativa de explicação da "natureza" do signo linguístico. Por isso, 

recorre-se, em geral, à diferenciação entre algum fenômeno pertencente à ordem da 

natureza e outro pertencente ao mundo da cultura, da convenção, da criação humana. É, 

portanto, na busca de alguma coisa da ordem da originalidade que se encontram 

diferentes concepções epistêmicas de que trata a desconstrução.      

Essas concepções refletem, é claro, na especulação de filósofos e linguistas, 

assim como em construtos míticos de várias tradições religiosas, acerca da existência de 

uma língua rousseauísta em estado de natureza. Mas isso só demonstrou, até agora, um 

desejo de origem. As palavras que compõem o léxico de cada língua e os limites entre 

elas, intra- e interlinguisticamente nem sempre podem, se considerarmos sua 

historicidade, ser delineados. Nos casos que serão objeto de análise no próximo 

capítulo, será preciso buscar uma fronteira que definirá o que é o inglês, considerado 

aqui a chamada língua-padrão, e o inglês dialetal, variedade específica de determinada 

região.  

A questão que se levanta é a origem histórica de determinada divergência 

linguística entre elas, os pontos convergentes, em suma, o que constitui cada uma dessas 

variantes. Ao mesmo tempo, o problema que isso traz, a partir da problemática que nos 

propomos analisar no caso da tradução do romance de Emily Brönte, para o tradutor 

brasileiro é a que português esses dialetos ingleses poderão corresponder. O português-

padrão, língua idealizada nas gramáticas normativas, ou o português popular, regional? 

E toda essa questão retorna, de modo circular, à própria possibilidade de 

conceptualização de uma "língua", uma vez que as decisões concretas do tradutor em 

seu trabalho dependerá do tipo de visão de língua que ele adotará. Portanto, o conflito 

entre a língua do "original" e a língua-alvo da tradução se concretiza nesse momento de 

escolhas para o tradutor. No exato momento da prática da tradução, a questão teórica do 

conceito de palavra, encarnado na problemática do conceito de língua, reaparece. 

Com toda essa discussão, impossível é negligenciar as consequências 

fundamentais que essa teorização traz para o campo de estudos da tradução e, por isso 

mesmo, da prática da tradução. O que se questiona, do ponto de vista da desconstrução, 

não é a "boa" ou a "má" tradução, nem qual seja a mais relevante. Por isso, este trabalho 

não objetiva aferir qual tradução seria "boa", "ruim" ou, até mesmo, a "melhor" na 

comparação entre a tradução e a proposta de tradução em estudo.    
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Após essa digressão, retomemos a discussão proposta por Derrida (2000) acerca 

da tradução relevante. Trata-se de um parágrafo longo, mas para o qual vale a pena 

atentar: 

O que é dito "relevant", na maior parte das vezes? Aquilo que parece mais 
certo, pertinente, a propósito, bem-vindo, apropriado, oportuno, justificado, 
bem afinado ou ajustado, surgindo de forma adequada lá onde é esperado - 
correspondendo, como deve ser, ao objeto ao qual se referem o gesto dito 
relevante, o discurso relevante, a proposição relevante, a decisão relevante, o 
discurso relevante, a tradução relevante. Uma tradução relevante seria, 
portanto, simplesmente uma "boa" tradução, uma tradução que faz tudo o que 
nela se espera, uma versão em suma, que cumpra sua missão, honra sua 
dívida e faz seu trabalho ou seu dever, inscrevendo  na língua de chegada o 
equivalente mais "relevant" de um original, a linguagem a mais precisa, 
apropriada, pertinente, adequada, oportuna, unívoca, idiomática etc.  
(DERRIDA, 2000, p.17, grifo do autor) 

Derrida antes de ir a fundo na sua crítica, busca explicar o que seria isso que se 

chama de ‘relevant”. Como se pode notar, essa primeira reflexão considerando a 

tradução "relevante" praticamente a identifica com a visão corriqueira do que seja o 

ofício da tradução. Nesse sentido, qualquer tradução que buscasse uma equivalência de 

conteúdo/forma do texto traduzido com um suposto original estaria igualmente 

enquadrada no que é dito "na maior parte das vezes" sobre uma tradução relevante. As 

línguas deveriam, nesse caso, exprimir o máximo possível de simetria em seus níveis 

linguísticos. Como se sabe, mesmo as línguas consideradas de uma mesma família, 

bastante semelhantes na semântica e na morfossintaxe, revelam diferenças muito 

acentuadas nesses mesmos níveis em que se aproximam.  

Além disso, quando se fala em tradução, pressupõe-se comumente que o tradutor 

possua, como requisitos básicos ao seu ofício, o conhecimento das línguas com que 

opera e das culturas que elas representam. O tradutor, de posse desses conhecimentos, 

deveria então ler o texto dito original e compreendê-lo o bastante para absorver, 

digamos, a essência do que está escrito. Em outras palavras, deveria captar as 

"intenções" do autor, o sentido por ele pretendido, com todas as sutilezas linguísticas, 

semânticas, estilísticas e contextuais apresentadas na obra. Nesse primeiro passo de seu 

trabalho, o tradutor buscaria a compreensão da substância do texto, aquilo que seu autor 

estaria querendo revelar, influenciar, causar, modificar, entreter etc. no seu leitor. Isso é 

o que, ao longo da tradição ocidental, tem sido considerado "relevante" no campo da 

tradução.  

Esquece-se, porém, que o tradutor está exercendo uma atividade interpretativa a 

partir de uma língua e cultura determinadas, de um conhecimento enciclopédico (como 
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se diz na Linguística Textual) que não irá coincidir, necessariamente, com o de outro 

tradutor e, portanto, não resultará na mesma interpretação. Por isso, não haverá uma 

coincidência nos resultados das traduções. Apesar disso, convencionalmente, ambas são 

traduções que remetem ao "mesmo" texto de origem; o problema, nesse caso, é apenas 

saber qual deles seria mais "fiel" ao original, mais relevante, consequentemente. 

Comprova essa afirmativa o fato de ordinariamente se comparar as traduções de uma 

obra para se constatar qual seria a "melhor", qual expressaria a "essência" do 

pensamento do autor em sua tradução com mais propriedade, preferindo-se uma à outra. 

Uma tradução relevante seria, acompanhando o argumento de Derrida, aquela 

que cumpre sua missão, honra sua dívida e faz seu trabalho ou seu dever. Ora, mas 

como vimos discutindo, não há a possibilidade de nomear as coisas enquanto tais, pois 

não há na relação significado/significante nada que seja natural e responda por uma 

verdade primeira. Portanto, qual é a missão da tradução? Restituir o sentido? Mas que 

sentido? Derrida encaminha a sua discussão em torno da palavra “relevant” afirmando 

que não crê que nada seja sempre intraduzível nem traduzível e se pergunta ainda a que 

conceito de tradução seria possível recorrer para que um tal axioma não seja 

ininteligível e aceitável (p.18) 

A tradução, sob essa perspectiva, contrai o estranho compromisso de 

necessidade e impossibilidade de dizer o mesmo. E, nesse ponto, ao tentarmos 

identificar o que seria uma tradução relevante, esbarraríamos novamente na sua própria 

possibilidade. 

Derrida (2000, p.18-19) assim expõe da seguinte maneira o problema: 

Ora, não creio que nada seja sempre intraduzível - nem traduzível, aliás. 
Como podemos ousar dizer que nada é traduzível, tanto quanto nada é 
intraduzível? A que conceito de tradução é necessário apelar para que esse 
axioma não seja simplesmente ininteligível e contraditório: "nada é traduzível 
ou nada é intraduzível"? Na condição de uma certa economia que aproxima o 
traduzível do intraduzível. "Economia", aqui, significaria duas coisas, 
propriedade e quantidade: por um lado, aquilo que concerne à lei da 
propriedade (oikonomia, a lei, nomos, daquilo que é próprio, apropriado a si, 
em casa - e a tradução é sempre uma tentativa de aproximação que visa 
transportar para casa, na sua língua, o mais decentemente possível, da 
maneira mais relevante possível, o sentido mais próprio do original, mesmo 
se for o sentido mais próprio de uma figura, de uma metáfora, de uma 
metonímia, de uma catacrese ou de uma indecidível impropriedade) e, por 
outro, à lei de quantidade: quando se fala em economia, fala-se sempre de 
quantidade calculável. Uma tradução relevante é uma tradução cuja 
economia, nesses dois sentidos, é a melhor possível, a mais apropriante e a 
mais apropriada possível.  
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 Segundo a concepção tradicional de tradução, é preciso conduzir um texto de uma 

determinada língua para outra, numa espécie de transporte de sentidos supostamente 

correspondentes. Num texto em inglês, por exemplo, esteja ele em sua forma padrão ou 

dialetal, o importante é considerar se o que está sendo dito pode ser passado de uma a 

outra língua. Simples assim. Por outro lado, considerando-se, de forma hipotética, que 

os tradutores dominem de modo completo as línguas e culturas que são objeto de seu 

trabalho, deve-se concluir que nada seria, para eles, intraduzível. As notas de rodapé 

seriam suficientes para expressar "as intenções, o querer-dizer, as denotações e 

sobredeterminações semânticas, os jogos formais daquilo que chamamos de original" 

(DERRIDA, 2000, p.20).  

 Esse tipo de tradução não seria, contudo, considerada literalmente como uma 

tradução, uma vez que deveria ser quantitativamente equivalente ao original. Esse tipo 

de tradução é bastante difícil, pois as línguas não têm uma simetria lexical segundo a 

qual a cada palavra de uma língua corresponderia uma palavra de outra língua. Isso quer 

dizer que o mesmo número de palavras seria encontrado tanto no texto fonte como texto 

traduzido. A prática da tradução claramente contradiz essa possibilidade, pois existem 

traduções em determinadas línguas que exprimem em maior número de palavras o que a 

outra expressa em número muito menor.  

    Além disso, é necessário observar que a tradução de palavra por palavra 

simplesmente não constitui algo complexo, já que as línguas comumente não 

apresentam simetria lexical completa.  A tradução relevante seria aquela que: 

traduzindo o sentido próprio de uma palavra, seu sentido literal, quer dizer, 
determinado e não figurativo, impõe-se como lei ou como ideal, embora 
permaneça inacessível, traduzir não palavra a palavra, mas de permanecer, 
apesar disso, tão perto quanto possível da equivalência de "uma palavra por 
uma palavra" (DERRIDA, 2000, p.21).  

 Desse texto autoexplicativo, pode-se deduzir que uma consequência desse ideal 

(palavra a palavra) será a seguinte:  

cada vez que há várias palavras em uma, ou na mesma forma sonora ou 
gráfica, cada vez que há efeito de homofonia ou de homonímia, a tradução, 
no sentido estrito, tradicional e dominante desse termo, encontra um limite 
intransponível - e o começo de seu fim, a configuração de sua ruína... 
(DERRIDA, 2000, p.21) 

 De acordo com a visão descrita do que seja uma tradução "relevante", suas 

possibilidades e impossibilidades, podem-se tecer alguns comentários sobre a proposta 

de tradução.   
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 A ideia de dizer o mesmo que o original, ou de mostrar o mesmo que o original 

mediante o uso de aproximações formais, são uma dificuldade intrínseca ao trabalho da 

tradução. Onde houver duas línguas e um profissional da tradução, haverá uma batalha 

pelo encontro do sentido e da forma correspondentes ao "original", principalmente se 

pesa nos ombros do tradutor a sabedoria dos séculos passados. Por outro lado, se 

considerarmos uma concepção de tradução que, dentro da tradição e em contradição 

com ela, encara seu objeto de um ponto de vista diferente, devemos ponderar sobre o 

que afirma Derrida (1999, p.62):  

Os textos traduzidos nunca dizem a mesma coisa que o texto original. 
Sempre acontece algo novo. Inclusive, ou sobretudo, nas boas traduções. Há 
transformações que respondem, por um lado, à transmissão em um contexto 
cultural, político, ideológico diferente, a uma tradição diferente, e que fazem 
com que "o mesmo texto" – não existe um mesmo texto, nem mesmo o 
original é idêntico a si mesmo –inclusive no interior da mesma cultura, tenha 
efeitos diferentes.    

 Com essa explanação, inaugura-se um olhar sobre a tradução que se distancia, de 

certa maneira, daquilo que tradicionalmente se tem considerado sobre o assunto. Em 

primeiro lugar, reconhece-se a complexidade intrínseca ao fenômeno tradutório, ao se 

postular a inviabilidade de se dizer o "mesmo" na tradução.  A busca do sentido único e 

intencional, verdadeiro e último do texto em língua estrangeira, que constitui 

exatamente a fonte do conflito do tradutor com seu objeto de trabalho, é 

problematizada. Como o sujeito/tradutor exerce um esforço considerável na 

interpretação do texto, ou seja, se os sentidos do texto não estão dados, prontos e 

determinados de uma vez (e o próprio esforço em compreender o texto é uma prova 

disso), pode-se concluir que decorrem de uma construção. Nesse percurso construtivo 

de sentidos é que se apresentam dados novos, significados inéditos, pressupostos 

impensados e subentendidos inimagináveis que compõem a "mesma" obra em língua 

diferente. Nesse sentido, a "mesmidade" do original e de sua tradução é um signo tão 

arbitrário quanto o "cavalo" do exemplo saussuriano.    

 Além das transformações decorrentes da "recepção" da obra pelo 

sujeito/leitor/tradutor, há ainda aquelas advindas do "contexto cultural, político, 

ideológico diferente" e pertencentes a uma tradição diferente, ainda que "no interior da 

mesma cultura". É preciso, nesse caso, encarar a tradução em seu sentido mais amplo, 

quer dizer, em seu contexto institucional, no sentido de organização política da 

sociedade. O tradutor que parte de uma sociedade e, às vezes até mesmo de uma 

civilização diferente, precisa transformar sua obra para tentar captar nuances de 



30 

 

 

significado cultural para que seu leitor a compreenda. Decerto, a tradução de obras 

literárias e filosóficas fundadoras da chamada tradição ocidental, como a Ilíada de 

Homero, A República de Platão ou o Pentateuco hebreu, por sua distância cultural e 

temporal da mesma civilização certamente sofrem esse tipo de transformações. 

Considere-se ainda a recepção de traduções dessas obras em diversas partes do 

hemisfério ocidental e, sem dúvida, será difícil generalizar afirmando que um grego, um 

alemão, um americano e um brasileiro do interior do Nordeste, por exemplo, 

encontrarão ali os mesmos significados.                       

 Por outro lado, existem pessoas que, de forma tão complexa como o 

autor, vivem também situações completamente distintas, falam uma língua diferente, 

acreditam em coisas diferentes, exprimem suas ideias numa forma diferente, numa 

sociedade organizada politicamente diferente etc. Este é o caso do tradutor que, como o 

autor da obra, está numa situação totalmente distinta nos aspectos apontados. Vista sob 

esse aspecto, a tradução exprime a complexidade inerente ao contexto, à recepção, à 

importância socialmente atribuída à obra. Assim, a tradução não está circunscrita ao 

domínio formal, tão-somente de estruturas gramaticais ou de conjuntos léxicos, 

facilmente transferíveis. 

Podemos ir além, e afirmar que toda tradução, sob a ótica da desconstrução, 

opera necessariamente um ato de transformação em qualquer texto que, por suas 

circunstâncias sempre inéditas e sua irrepetibilidade intrínseca, torna a tarefa do tradutor 

tão criativa quanto a do próprio autor.   

 Apresentadas as bases teóricas com as quais dialogamos, passaremos, no 

capítulo 2, a detalhar a discussão em torno de tradução e representação em Wuthering 

Heights/O Morro dos Ventos Uivantes. 
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2 REPRESENTAÇÃO E TRADUÇÃO EM WUTHERING HEIGHTS:                 

APROPRIANDO DA LÍNGUA DO OUTRO  
 

            A desconstrução do conceito tradicional de linguagem, conforme foi discutido 

no capítulo precedente, conduz inevitavelmente a uma nova abordagem da 

representação e de sua correlata, a tradução. Demonstrados os limites da 

conceitualidade da episteme ocidental, é preciso considerar doravante que qualquer 

referência a “a língua”, “o dialeto” e “a tradução” já não significam essencialidades 

devidamente claras e distintas. 

A expressão “o dialeto de Yorkshire”, por exemplo, deve ser vista como uma 

representação que a escritora Emily Brontë faz do que é chamado “o dialeto de 

Yorkshire”, não uma entidade unitária correspondente a um objeto determinado. A 

representação do “dialeto de Yorkshire” em Wuthering Heights é um dos tópicos deste 

capítulo. O segundo tópico aqui discutido é a tradução de Mendes (1971) e a proposta 

de tradução de Carvalho (2006) dessa representação do “dialeto”, ou seja, qual sua 

própria representação da representação em “português”.   

 

2.1 O dialeto de Yorkshire em Wuthering Heights: uma representação de Emily 
Brontë 
 

No romance Wuthering Heights (1985), de Emily Brontë, talvez a principal 

característica que chama a atenção do leitor de “língua inglesa” é exatamente o idioma 

empregado. Ao longo da narrativa, a escritora representa algumas personagens como 

falantes do chamado “dialeto” de Yorkshire, um condado localizado na região norte da 

Inglaterra, onde a trama se desenrola.   

 No decorrer das ações, aparece uma das principais personagens da obra, que é 

Joseph, um criado de Heathcliff em Wuthering Heights, casarão em torno do qual 

ocorrem muitos acontecimentos importantes. Ao longo da obra, ele é apresentado como 

falante “ideal” do “dialeto” nortista, pois - apesar de outras personagens também 

falarem o “dialeto” - nenhuma delas terá as falas representadas tão coerentemente, isto 

é, do início ao fim do romance, como falante típico daquela localidade.  

O “dialeto” de Yorkshire, por ser uma variante do “inglês” (assim chamada a 

língua padronizada), compartilharia com ele algumas similaridades e dele distanciar-se-
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ia  por diferenças, encaradas estas sob o ponto de vista do sistema linguístico. São 

diferenças fonéticas, morfológicas, sintáticas e lexicais que tornariam o “dialeto” de 

Yorskshire o “inglês” do outro. No contexto da obra brontëana, esse outro é Joseph: 

idoso, religioso, leitor da Bíblia, um dos moradores mais antigos da região e de 

Wuthering Heights.   

A descrição do “dialeto” de Yorkshire apresentada em seguida é a representação 

habitual dessa variante tal como Brontë a registrou em seu livro. A maioria das 

passagens em “dialeto” citadas serão notações das falas de Joseph. Para que seja 

percebido o contraste entre o “inglês” e seu outro, o “dialeto”, as citações seguintes 

serão postas em paralelo com uma “tradução na língua inglesa padrão”. Além disso, far-

se-á um breve comentário sobre os aspectos linguísticos para os quais se deve atentar.  

Antes da descrição propriamente, cabe informar que serão utilizados 

instrumentos da tradição para dialogar com Carvalho, ao representar a representação. 

Para descrever o sistema fonológico do “dialeto de Yorkshire”, serão usados símbolos 

do Alfabeto Fonético Internacional (IPA) sempre que for necessário fazer uma 

correspondência entre a grafia e a pronúncia das palavras, ou seja, sempre que a 

pronúncia “dialetal” divergir da pronúncia considerada padrão. Dito isso, observe-se a 

seguinte fala:  

‘Nor-ne me! Aw’ll hae noa hend wi’t,’ muttered the head vanishing. (BRONTË, 1985, p.52)  

'Not me. I'll not have anything to do with it,' muttered the head, vanishing. (online) 

– Eu? Nem nada! Não quero meter-me nisso – resmungou a cabeça, desaparecendo. (MENDES, 1971, 

p.16) 

     Do ponto de vista da sintaxe, ocorre na sentença uma dupla negação geralmente 

censurada como incorreta no “inglês padrão”: nor-ne. No âmbito da morfologia, a 

autora utiliza como pronome de primeira pessoa singular Aw. Como os “dialetos” em 

geral são destituídos de uma escrita padronizada, ou seja, de uma ortografia, é possível 

que /aw/ indique apenas a pronúncia do pronome I em sua forma contracta com o verbo 

auxiliar will, grafados conjuntamente como I’ll e pronunciados como /ajəl/ em “inglês 

padrão”; nesse caso, a pronúncia “dialetal” seria /awəl/ uma mudança de semivogal, /w/ 

em vez de /j/.  Em relação à fonética, fenômeno recorrente é a elisão de fonemas em 

diversas posições nos vocábulos, como a preposição with, que seria pronunciada /wi/ 

wi’ e o pronome it, que se tornaria /t/ ‘t. 
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Considera-se ainda como aspecto diferenciador do “dialeto” em relação à 

“língua” a redução do artigo definido the. É o que se percebe na seguinte passagem: 

 

‘T’maister’s dahn i’ t’ fowld. Goa rahned by th’ end ut’ laith, if yah went tuh spake tull him.’ (BRONTË, 

1985, p. 51) 

O patrão desceu para o pasto dos carneiros. Dê a volta pelo fundo da granja, se quiser falar com ele. 

(MENDES, 1971, p.13) 

'The master's down in the fold [sheep pen]. Go round the end of the barn if you want to speak to him.' 

(online) 

As ocorrências nos sintagmas t’ maister’s, t’ fowld e th’ end são explicadas 

como uma variação condicionada na redução fonética do artigo definido. Diante de 

consoante, ocorre a forma t’; diante de vogal, a forma prevalecente é th’.  Outros traços 

do “dialeto” podem ser vistos ainda no excerto:  

‘T’ maister nobbut just buried, and Sabbath nut oe’red, und t’ sahnd uh’t gospel still I’ yer lugs, and yah 
darr be laiking! shame on ye! sit ye dahn, ill childer! They’s good books enough if ye’ll read ‘em; sit ye 
dahn, and think uh yer sowls!” (BRONTË, 1985, p.63) 

‘O patrão mal está enterrado, o sábado ainda não acabou, o som do Evangelho ainda está nos ouvidos de 
vocês, e têm coragem de brincar! Que vergonha! Sentem-se, coisas ruins! Não faltam bons livros por aí 
para vocês lerem. Sentem-se e pensem nas suas almas.’  (MENDES, 1971, p.25) 

'The master just recently buried, and the Sabbath not over, and the sound of the gospel still in your ears, 
and you dare be larking about [having fun]! Shame on you! sit down, bad children! there are good books 
enough if you'll read them: sit down, and think of your souls! (online) 

Nas palavras sahnd e dahn, as formas gráficas <ah> representam a vogal longa 

/a:/ e, em “inglês padrão”, equivaleriam a sound e down, em que o ditongo /aw/ está 

representado pelo grafema <ou>. A mesma grafia do /a:/ ocorre na palavra yah, sempre 

indicando o alongamento da vogal que, comparado ao “inglês padrão”, equivaleria à 

redução do ditongo /aw/.  Observa-se ainda a ocorrência de sowls, em que o ditongo 

/ow/ é grafado <ow>, diferentemente da grafia padrão <ou>. Essa mesma forma ocorre 

no vocábulo owd: 

Th’ owd man ud uh laced ‘em properly – bud he’s goan!” (BRONTË, 1985, p.63) 

Ah, se o velho estivesse vivo, eles entrariam agora numa boa tunda!’ (MENDES, 1971, p.25) 

Ech! the old man would have flogged them properly—but he's gone! (online) 
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 A forma owd equivale ao padrão old, pronunciado /owld/. No “dialeto”, ocorre 

uma vocalização e posterior redução do <l>, pronunciando-se o vocábulo como /owd/.  

O romance também representa como “dialetais” os itens lexicais  faishion e maister: 

‘Aw wonder hagh yah can faishion tuh stand thear i’ idleness un war, when all on ‘em’s goan aght! 
(BRONTË, 1985, p.57) 

– Pergunto a mim mesmo como pode ficar aí à toa, esquentando-se, quando todos estão lá por fora! 
(MENDES, 1971, p.18) 

I wonder how you can stand there in idleness and worse, when all of them have gone out! (online) 

‘Maister, maister, he’s staling t’ lantern!’ shouted the ancient, pursuing my retreat. (BRONTË, 1985, 
p.59) 

– Patrão, patrão! Roubou-me a lanterna – gritou o velho, perseguindo-me. (MENDES, 1985, p.20)  

‘Master, master, he’s stealing the lantern’ shouted the ancient, pursuing my retreat. (online) 

 Nessas formas, é possível notar que a vogal /æ/ do “inglês” equivale a 

um ditongo /ay/ no “dialeto”, grafado <ai>, faishion e maister, equivalentes, portanto, a 

fashion e master.  Na tabela abaixo, estão sintetizadas outras realizações fonéticas do 

“dialeto de Yorkshire” em contraste com as que seriam mais próprias do “inglês 

padrão”: 

/a:/ hahse, rahm, rahned, ahr, taan  por /aw/ house, /u:/ room, /aw/ round, our e /ey/ 

taken 

/a:/ lang, amang, stale, arn, vary por /ɔ/ long,among, /i:/ steal, /ɜ:/ earn e /e/ very 

/a:/ barthens, plase, Hathecliff, lave por /ɜ:/ burdens e /i:/ please, Heathcliff, leave 

/a:/ wark, warld, sarve, desarve, hah por /ɜ:/ work, world, serve, deserve e /aw/ how 

/ay/ raight, caint <ai> por /ay/ right <i> e /aw/ count 

/ay/ rayther por /æ/ rather 

/aw/ haulf, cawlf por /a:/ half, calf 
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/əwə/ goa por /əw/ go 

/e:/ neeght, seeght, dee por  /ay/ night, sight, die 

/e/ hend , whet por /æ/ hand e /ɔ/ what, respectivamente 

/e/ eneugh por /ʌ/  enough 

/e:/ weel por /ɛ/ well 

/e/ sperrit por /ɪ/ spirit 

/e:ɜ/ seearch por /ɜ:/ search 

/ey/ spake por /ow/ spoke 

/ɛa:/ thear,whear, breead, deead por /ɛ:/, there, where, bread, dead 

/ɪ/ niver, divil, iver, sich por /e/ never, devil, ever e /ʌ/ such 

/ɪ/ sartin, bargin, feet por /ey/ certain, bargain, /i:/ feet 

/ɪə/ agean por /eɪ/ again 

/o:/ coom, sooin, goold por /ʌ/ come, /u:/ soon e /ow/ gold 

/o:/ brooken por /ow/ broken 

/o/ ony, onybody por /e/ anybody, any 
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/o:ə/ sooart, boath por /ɔ/ sort, /ow/ both 

/oi/ loike, hoile, fooil, fooit por /ay/ like, /ow/ hole,  /u:/ fool, foot 

/oi/ fooit, cloised por /u:/ foot e /ow/ closed 

/ow/ nowt, thowt por /ɔ/ not e thought 

/owə/ soa, goa por /ow/ so, go 

/u/ nut, thur, fur, fathur por /ɔ/ not, /eə/ their, /ɔ:/ for e /ə/ father 

/u/ bud, Chrustmas por /ʌ/   but e por /ɪ/ Christmas 

/s/ sall, sud por /ʃ/ shall, should 

/sk/ skift por /ʃ/ shift 

 Além dessas diferenças em relação ao “inglês padrão”, a escritora inglesa 

também atribui ao “dialeto” algumas modificações fonéticas, indicadas graficamente 

pelo apóstrofo. Os fenômenos comuns de redução vocabular são conhecidos como 

aférese, queda de fonema em início de palavra; síncope, supressão de fonema no meio 

da palavra; e apócope, quando a queda do fonema ocorre em final de palavra. Esses 

metaplasmos são comuns no processo de evolução das línguas e indicam as mudanças 

por que passam os vocábulos, possibilitando a compreensão das variações dialetais. Eles 

têm sido encarados pela tradição, porém, como formas corrompidas da língua padrão. 

Segundo passagens de diálogos do romance, que serão discutidas no próximo subtópico, 

há indícios de que o “dialeto de Yorkshire” era avaliado como “corruptela do inglês 

padrão”.   

 Encontram-se em Wuthering Heights (1985) alguns vocábulos representados 

como metaplasmos atribuídos ao “dialeto de Yorkshire”. Observe-se que, em alguns 
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casos, uma mesma palavra é escrita de maneira diferente, pois não havia uma forma 

gráfica padronizada do “dialeto”: 

a’most por almost 

an por and 

‘at por hat 

‘at’s por that’s 

‘bout por about 

can’le por candle 

‘count por account 

’em por them 

‘ems por them 

fro’ por from 

fro’h, frough por from 

gi’en por given 

ha’ por have 

hae por have 

hev’ por have 

i’ por in  

i’course por of course 

int’ por in the 

mak’ por make 

maks por makes 
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mista’en por mistaken 

nob’dy por nobody 

o’ por of 

o’er por over 

o’yer por of your 

 ‘quest por inquest 

‘sizes por Assizes 

stickin’ por sticking 

t’ por the 

taen por taken 

th’ por the 

tum’le por tumble 

‘ud por sud, wud 

‘ull por tull 

un’ por and 

ut’ por of the 

wi’ por with 

 O “dialeto” distancia-se da “língua padrão” não apenas no nível fonético, mas 

também no morfológico. Algumas formas verbais consideradas arcaicas e irregulares no 

“inglês padrão” são encontradas no “dialeto”. O verbo to tell pode ser citado como um 

exemplo: 

'Oh! it's Maister Hathecliff's ye're wanting?' cried he, as if making a new discovery. 'Couldn't ye ha' said 
soa, at onst? un' then, I mud ha' telled ye, baht all this wark, that that's just one ye cannut see—he allas 
keeps it locked, un' nob'dy iver mells on't but hisseln.' (BRONTË, 1985, p.179) 
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'Oh, it's Master Heathcliff's that you're wanting?' cried her, as if making a new discovery. 'Couldn't you 
have said so at once? and then I would have told you, without all this fuss, that that is one you can't see—
he always keeps it locked, and nobody ever middles with it but himself.' (online) 

  Em “inglês padrão”, a frase que contém o verbo poderia ser traduzida como I 

must have told you, na qual se usa o passado particípio irregular told, em lugar da forma 

regular “dialetal” telled. Do mesmo modo, nesta outra sentença, o verbo irregular 

“padrão” come é conjugado regularmente no “dialeto”:  

 

'And how isn't that nowt comed in fro' th' field, be this time? What is he about? girt idle seeght!' 

demanded the old man, looking round for Heathcliff. (BRONTË, 1985, p.123) 

 

'And hasn't that nobody [useless person] come in from the field by now? What is he up to? great idle 

sight!' demanded the old man, looking round for Heathcliff. (online) 

Os empregos verbais exemplificados são considerados tipicamente regionais, de 

modo que serviriam como traços identificadores dos falantes do “dialeto”. Eles seriam 

um fator de diferenciação linguística e identitária dentro do que se convencionou 

chamar de “o inglês”. Pode ser acrescentada a esses elementos a flexão de plural de 

alguns nomes, que também divergem do uso do “inglês padrão”. Como exemplo, tem-se 

o plural irregular de child: children, encontrado no excerto abaixo como childer: 

Shame on ye! sit ye down, ill childer! there's good books eneugh if ye'll read 'em: sit ye down, 

and think o' yer sowls!" (1985: 63) 

Shame on you! sit down, bad children! there are good books enough if you'll read them: sit down, and 
think of your souls! (online) 

O substantivo destacado flexiona-se também irregularmente, mas de forma que 

não corresponde ao “inglês padrão”. Entre outros substantivos divergentes, pode-se 

encontrar ainda o que seria o equivalente português a “olhos”:  

It's yon flaysome, graceless quean, that's witched our lad, wi' her bold een and her forrard ways—till—
Nay! (BRONTË, 1985, p.180) 

It's that dreadful, graceless girl that's bewitched our lad, with her bold eyes and her forward ways—till—

No! (online) 

Em “inglês padrão”, o plural de eye é feito com o acréscimo de -s à terminação 

da palavra, formando eyes. No entanto, no “dialeto” o plural utilizado para eye é a forma 

irregular een.   

Essas diferenças dentro do “inglês” também se estendem ao sistema pronominal. 

No “dialeto”, estão representadas palavras vistas como arcaísmos, como o pronome de 
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segunda pessoa singular, thou, e o plural, ye. Na tabela a seguir, que trata dos pronomes 

pessoais, possessivos e reflexivos, podem ser vistos paralelamente os pronomes e suas 

variantes “dialetais”: 

Pronomes pessoais 

I, Aw, me, my                              

Thou                      

He, his, hisseln 

Shoo, her  

It, ‘t, itseln 

We, wer, ahr 

Yah, ye, yer, yerseln 

They, thur, their, ‘em, ‘ems, theirseln  

Os pronomes demonstrativos mantêm, em geral, as mesmas formas que o “inglês 

padrão”, com o acréscimo de yon, que equivale a that. Mas o uso mais restrito que se 

pode observar no “dialeto” é o do pronome them em contextos onde se empregaria 

those: 

All warks togither for gooid to them as is chozzen, and piked out fro' th' rubbidge!  (BRONTË, 

1985, p. 125) 

All works out for good for those that are chosen, and picked out from the rubbish! (online) 

It's a blazing shame, that I cannot oppen t' blessed Book, but yah set up them glories to Sattan… 
(BRONTË, 1985, p.339) 

'It's a blazing shame that I cannot open the blessed Book [Bible] but you set up those glories to 
Satan… (online) 

 Outra área, além do campo da estrutura gramatical, em que o “dialeto de 

Yorkshire” diverge da “língua inglesa”, é o lexical. O léxico regional encontrado no 

romance revela uma possível dificuldade que até mesmo um usuário de “inglês padrão” 

poderia sentir ao ler a obra. Vejam-se alguns itens lexicais, a começar pelo próprio título 

do livro: 
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Wuthering: describes a wind that blows strongly and make a loud roaring sound 

Laith: barn 

Nobbut: only 

Flighted: scared, frightened 

Flaysome: frightening 

Clothes-press: clothes-cupboard 

Scroop: the back of the cover of a book 

Lug: ear 

Laik: play 

Girt: great 

Offald: worthless 

Hahsomdiver: however 

Allus: always 

Usuald: usual 

Afore: before 

Baht: without 

Onst: once 

Starved: relates to feeling cold rather than a state of hunger 

Neive: fist 

Summut: something 

Atween: between 
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Plisky: mischievious trick 

Deaved: banged, stunned 

Nor-ne me: none of me 

Enow: by and by; just now; for the present 

A descrição do “dialeto de Yorkshire” aqui realizada mostra a representação que 

Emily Brontë fez dessa chamada variante do “inglês padrão”. Para criar o efeito de 

diferenciação na construção de algumas personagens, sobretudo de Joseph, Brontë 

utiliza os aspectos fonéticos, morfossintáticos, lexicais e sociais características que 

atribui ao dialeto sotaque que lhe são perceptíveis como sendo parte do “dialeto”. Este, 

por sua vez, constitui parte do “inglês” – uma vez que compartilha com ele algumas 

semelhanças estruturais e lexicais. 

 Mas, onde começam e onde terminam mais precisamente as linhas divisórias de 

ambas as variantes? Supondo-se já delimitadas essas fronteiras entre “língua” e 

“dialeto”, como traduzi-las numa outra “língua” ou “dialeto”? Esta é a questão objetiva 

que o tradutor deverá responder, seja assumindo explicitamente determinada concepção 

do que seja “língua”, “dialeto” e “tradução”, seja aceitando sub-repticiamente 

determinadas premissas no seu trabalho de tradutor. Esse é problema de que trata o 

próximo tópico.   

 

2.2 Traduzindo a representação do dialeto: Mendes e Carvalho nas armadilhas 
da tradução 

 

Na seção anterior, mostrou-se a representação que Emily Brontë fez do que, para 

ela, seria o “dialeto de Yorkshire” em contraste com o “inglês padrão”, o que constitui 

uma primeira dificuldade para a tradução.  Diante desse fato, a escolha dos tradutores 

será determinada por duas concepções distintas, mas interligadas, que são as concepções 

de língua/dialeto e de tradução.  

Como, na nossa argumentação, a noção tradicional de língua e tradução já foi 

abalada pela desconstrução, expressões como “texto original” e “fidelidade na tradução” 

passam a expressar sentidos metafóricos para o fenômeno da representação. Traduzem 

elas próprias diferentes representações do que significa, afinal, a palavra “tradução”.   
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No caso das traduções de Wuthering Heights aqui estudadas em comparação, 

ver-se-á como Mendes (1971) e Carvalho (2006) elaboram diferentes representações do 

“dialeto de Yorkshire” em suas tradução e proposta de tradução, respectivamente. De 

acordo com a representação que Brontë fez do “dialeto”, viu-se quais são as suas 

principais características estruturais e lexicais. A partir desse material linguístico, os 

tradutores tiveram de desenvolver seu trabalho para que o leitor brasileiro pudesse 

apreciar a obra inglesa.  

Em sua tradução, Mendes (1971) optou por não traduzir os traços “dialetais” 

descritos e não evidenciar, portanto, apócopes, síncopes e aféreses, ou seja, não tentou 

representar com artifícios gráficos os fenômenos fonéticos que seriam próprios ao 

“dialeto”. Não se ocupou ainda de representar diferenças de nível morfológico, como 

verbos e substantivos irregulares de uso “dialetal”. Mendes optou por uma marcação da 

diferenciação “entre as línguas”. Em vista disso, comparando a língua de Brontë, a 

língua da tradução e o que propõe Carvalho, ter-se-á a impressão de que “as referências 

ao dialeto de Yorkshire são sistematicamente apagadas de todas as traduções, fazendo 

com que o leitor não tenha acesso a uma característica importante da narrativa" 

(CARVALHO, 2006, p. 100).  Aparentemente, essa é uma constatação inevitável 

quando se compara um trecho do romance com a respectiva tradução de Mendes: 

 

‘Aw wonder hagh yah can faishion tuh stand thear i’ idleness un war, when all on ‘em’s goan aght! Bud 
yah’re a nowt, and it’s noa use talking – yah’ll niver mend uh yer ill ways; bud, goa raight tuh t’divil, 
like yer mother afore ye!’ (BRONTË, 1985, p.57) 

– Pergunto a mim mesmo como pode ficar aí à toa, esquentando-se, quando todos estão lá por fora! Mas 
você não serve mesmo para nada e não paga a pena gastar cuspe com você... você não consertará nunca 
seus maus costumes e irá parar nos infernos, como sua mãe foi! (MENDES, 1971, p.20) 

 

Diante desta passagem, considerando o argumento de Carvalho (2006), o leitor 

de “língua portuguesa” não se daria conta da existência de uma diferença linguística 

entre as personagens. Não há, de fato, uma tentativa de fazer corresponder formas 

consideradas dialetais como “aw”, “hagh”, “yah”, “faishion”, “tuh”, “goan” e “aght”, 

por exemplo, por nenhuma outra forma dita dialetal em “português”. Pelo contrário, o 

pronome de primeira pessoa está implícito no verbo “pergunto”, “hagh” é traduzido por 

“como”, “yah” também fica subentendido no verbo “pode”. Todas essas construções são 

consideradas típicas do “português padrão”.  Poder-se-ia afirmar, portanto, que o 
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tradutor lidou, antes de tudo, com o sentido do texto ao vertê-lo para o “português”, sem 

preocupações com a literalidade do escrito. Esta parece ter sido, por sua vez, o centro 

das preocupações de Carvalho (2006), que afirma: 

Para a maior parte dessas ocorrências de formas dialetais uma tradução é 
possível, e deve ser feita para – se for possível usar tal termo – fazer jus ao 
texto original, ao trabalho de criação de Emily Brontë e ao leitor brasileiro, 
que não deve ser privado do contato com a diversidade cultural e social da 
Inglaterra da virada do século XIX. (p.100)  

Para cumprir seu objetivo de “fazer jus ao original” ou, em outras palavras, para 

ser “fiel” ao texto de partida, a mesma fala “dialetal” citada acima foi traduzida pela 

autora da maneira que segue: 

Eu só fico pensano como é que você pode ficá aí preguiçano ou fazeno coisa pió, quano todo mundo saiu 
trabaiá. Mas vosmecê num serve de nada, e vô perdê meu tempo se ficá falano - vosmecê nunca vai se 
indireitá, e vai pro inferno, iguar sua mãe antes de vosmecê. (CARVALHO, 2006, p.110)  

Ao primeiro contato com essa tradução, o leitor de “língua portuguesa” 

certamente sentirá que algo “diferente” se faz presente aí. Se, ao reportar suas 

personagens com o “dialeto de Yorkshire”, a autora inglesa conseguiu causar o efeito de 

“estranhamento” aos leitores de “língua inglesa”, pode-se dizer que a mesma coisa 

ocorre na leitura da proposta de Carvalho (2006). Então, passar-se-ia à questão: que 

“língua/dialeto”, que tipo de “português” é aquele utilizado pela tradutora? Garantiria a 

utilização dessa “língua” ou desse “dialeto” diferente a fidelidade desejada ao suposto 

original?  

Uma resposta à segunda pergunta do parágrafo anterior pode ser esboçada a 

partir da análise da tradução proposta. De acordo com esta, se há no texto de partida 

palavras como “Aw”, “nagh”, “faishion”, “aght” “yah”, “nowt”, “noa”, é preciso que o 

“português” expresse as mesmas diferenças dentro de seu sistema linguístico: 

“pensano”, “ficá”, “pió”, “quano”, “vosmecê”, “iguar”. Espera-se, na perspectiva da 

autora, recriar a mesma diferenciação do “inglês” no interior do “português”, supondo a 

possibilidade de equivalência entre as línguas.  

Nessa busca de representar a diferença letra a letra, a tradutora também, tanto 

quanto outro tradutor qualquer, transforma as línguas envolvidas na tradução. Para 

atestar isso, basta que se retome a sua própria tradução: a palavra “wonder” torna-se 

“pensano”; “stand” torna-se “ficá”; “when” torna-se “quano” e “like” torna-se “iguar”. 

Ora, o primeiro problema seria decidir a que modalidade linguística pertencem as 
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palavras “wonder”, “stand”, “when” e “like”: são parte da “língua inglesa” ou do 

“dialeto de Yorkshire”? Ou pertenceriam todas à “língua” e ao “dialeto”? Ou seriam 

todas parte da “língua”? Ou seriam todas parte do “dialeto”? Afinal, que é 

“língua/dialeto”? Pertençam aquelas palavras à “língua”, ao “dialeto” ou a ambos, a 

opção da tradutora parece oferecer uma resposta, pois “pensano”, “ficá”, “quano” e 

“iguar” apontam para diferenças que, no interior da “língua portuguesa”, são bastante 

salientes aos falantes da língua, seja qual for essa modalidade “português”.  

Mais importante ainda é o fato de Carvalho (2006) haver criado, em nome de 

“fazer jus ao original”, uma diferença que, usando suas próprias premissas do que seja 

tradução, modifica o “original”. Ademais, ao elaborar uma tradução que busque uma 

coerência na representação do “dialeto”, ou seja, ao uniformizar na tradução em 

“português” os traços chamados dialetais, ela parte do pressuposto de que conhece de 

antemão o que é “inglês” e o que é “dialeto do inglês”, ainda que esses limites sejam 

difíceis de circunscrever tanto no “inglês” quanto no “português”. Nesse caso, ocorrem, 

portanto, duas idealizações: a de “língua/dialeto” como algo completamente homogêneo 

e a de “tradução” como passagem de uma “língua/dialeto” para outra “língua/dialeto” 

(ou o socioleto literário). Repete-se nesse gesto da tradutora aquele velho princípio que 

diz ‘isto é isto e aquilo é aquilo’. Reafirma-se aí a tradição. 

 Em vez de tomar essa diferença “língua/dialeto” como preestabelecida, no 

âmbito da desconstrução e com Derrida (2001, p.21) assim colocaríamos o problema:  

Os linguistas e os sábios em geral podem ter boas razões para as manter [as 
diferenças entre língua e dialeto]. Com um rigor absoluto, e até ao seu limite 
extremo, não me parece, todavia, que possam manter-se. Se não forem tidos 
em consideração, num contexto sempre bem determinado, critérios externos, 
sejam eles “quantitativos” (antiguidade, estabilidade, extensão demográfica 
do campo da palavra) ou “político-simbólicos” (legitimidade, autoridade, 
domínio de uma “língua” sobre uma palavra, um dialecto ou um idioma), não 
sei onde se podem encontrar traços internos e estruturais para distinguir 
rigorosamente língua, dialecto e idioma.  

Como foi visto em tópico anterior deste mesmo capítulo, Emily Brontë 

representa o “dialeto de Yorkshire” com algumas características de ordem gramatical e 

lexical. São esses dados que Carvalho (2006) toma como sendo “o dialeto”, absolutiza-

os e busca para eles uma suposta (e a autora está ciente disso) equivalência em 

“português”. No entanto, ao mesmo tempo que faz isso, nota-se pela sua proposta de 

tradução a dificuldade de traçar as fronteiras entre “língua” e “dialeto” e de ser 

absolutamente fiel ao seu próprio propósito. A ocorrência desse fato indica que, na 
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verdade, não se sabe “onde se podem encontrar traços internos e estruturais para 

distinguir rigorosamente” língua de dialeto. Mas, se se observassem as circunstâncias 

históricas, políticas e culturais da formação da “língua inglesa/dialeto de Yorkshire” 

seria possível notar quais fatores extrínsecos foram essenciais no ato de nomeação dessa 

entidade linguística, singular ou plural.   

No âmbito interno da própria obra, as personagens Joseph e Nelly Dean, por 

exemplo, pertencem à mesma região de Yorkshire e são ambos empregados, mas 

recebem caracterizações linguísticas diferentes. Em seus diálogos, eles conseguem se 

comunicar, cada um usando a “língua inglesa/dialeto”:  

‘Und hah isn’t that nowt comed th’ field, be this time? What is he abaht girt eedle seeght? demanded the 
old man, looking round for Heathcliff (BRONTË, 1985, p.123)  

‘I’ll call him,’ I replied. ‘He’s in the barn, I’ve no doubt.’ (online) 

 

Nesse trecho, Nelly Dean – a narradora – responde a um questionamento de 

Joseph, sem fazer qualquer referência a uma possível dificuldade de compreensão da 

fala dessa personagem. Isso não significa que a intercompreensão deveria ser um 

critério para identificar o “inglês” com o “dialeto”, mas torna necessário atentar para o 

que seria o traço essencial que os distinguiria enquanto tais. Já se sabe até aqui que 

fatores intrínsecos à língua dificilmente seriam suficientes para fazer essa distinção. No 

caso do “inglês/dialeto de Yorkshire”, observando a maneira como a autora representou 

o falante do “dialeto” Joseph e a falante do “inglês” Nelly Dean, apenas um critério 

externo seria suficiente para diferenciar a “língua” do “dialeto”, pois apesar de ambas as 

personagens possuírem a mesma origem geográfica, trabalharem como empregados e 

serem alfabetizados (Joseph citava frequentemente a Bíblia e Nelly Dean recebia cartas 

de Isabella e lia frequentemente), Nelly Dean tinha contato muito mais frequente com os 

patrões e lidava com as crianças mais de perto, podendo, por seguinte, ser influenciada 

pelo modo de falar considerado “inglês padrão”. Isso mostra a complexidade que existe 

na própria configuração linguística das personagens e a dificuldade que gera para o 

tradutor, que tentará sanar o problema de acordo com suas concepções de 

“língua/dialeto” e de tradução.  

O ideal de Carvalho (2006) de fazer “jus ao original” levou a estudiosa a uma 

armadilha e ao próprio paradoxo da tradução, uma vez que os textos traduzidos 

necessitam traduzir tudo, dizer o mesmo que o original, mas isso é impossível. 
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Conforme discutimos no capítulo I, e a partir de Derrida (1999, p.62)  

Os textos traduzidos nunca dizem a mesma coisa que o texto original. Sempre 
acontece algo novo. Inclusive, ou sobretudo, nas boas traduções. Há 
transformações que respondem, por um lado, à transmissão em um contexto 
cultural, político, ideológico diferente, a uma tradição diferente, e que fazem 
com que "o mesmo texto" – não existe um mesmo texto, nem mesmo o original 
é idêntico a si mesmo –, inclusive no interior da mesma cultura, tenha efeitos 
diferentes.    

 Pela comparação de alguns aspectos da tradução e da proposta de tradução 

tratados até aqui, é possível afirmar que houve, em ambos os casos, uma transformação 

do chamado texto original. A tradução de Mendes, publicada em 1971, transformou 

características que seriam do “dialeto de Yorkshire” num “português padrão”, mas 

manteve indícios de que havia uma forma de falar diferente. O tradutor não parece ter 

tido como “ideal” a passagem de um “dialeto” para outro “dialeto”, isto é, não 

estabelece supostas equivalências entre “original” e tradução, a partir desse parâmetro. 

Já a proposta de Carvalho, numa dissertação datada de 2006, sugere uma representação 

diferenciada do “dialeto” presente em Wuthering Heights. Ela julgou que, com base nas 

pesquisas sociolinguísticas contemporâneas, talvez se pudesse dedicar à problemática 

do que denomina “tradução dialetal”. Visto que na época da tradução de Mendes (1971) 

essa preocupação com a representação dialetal nas traduções não era tão acentuada, a 

tradutora decidiu apresentar – agora fundamentada em pesquisas ‘científicas’ – uma 

proposta que valorizasse o “dialeto” na tradução. Esse fator cultural, de mudança de 

concepção de “língua/dialeto” segundo o fazer chamado científico da linguística, 

influenciaram, de certo modo, a escolha da pesquisadora.   

 A tradução de Mendes (1971) e a proposta de tradução de Carvalho (2006) são 

diferentes representações do texto “original” de Emily Brontë. Como essas 

representações são construídas em conformidade com os ideais de cada tradutor, haverá 

sempre transformações que atendam à sua concepção de tradução. Entretanto, tais 

transformações esbarram nos limites impostos pelas próprias línguas, o que significa, 

por exemplo, que Carvalho (2006) não poderá levar às últimas consequências sua 

representação do “dialeto de Yorkshire” em “português”. E isso pode ser constatado a 

partir das seguintes comparações entre a tradução de Mendes, a proposta de Carvalho e 

o “original” de Brontë: 

‘Whet are ye for?’ he shouted. ‘T’ maister’s dahn i’ t’ fowld. Goa rahned by th’ end ut’ laith, if yah went 

tuh spake tull him.’ (BRONTË, 1985, p. 51) 

– Que quer o senhor? – gritou ele. – O patrão desceu para o pasto dos carneiros. Dê a volta pelo fundo da 
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granja, se quiser falar com ele. (MENDES, 1971, p.15) 

- O que é que vosmecê qué? - gritou ele. - O patrão tá lá nos campo. Dê a vorta no fim do establo se 

quisé falá com ele. (CARVALHO, 2006, p.110) 

      

Observa-se que a expressão idiomática “whet are ye for?”, que poderia ser 

traduzida como “o que você quer?”, foi traduzida como “o que quer o senhor” por 

Mendes e como “o que é que vosmecê qué?” por Carvalho. Como ela tem como 

objetivo “fazer jus ao original”, se impõe sobre a tradutora a necessidade de encontrar 

um suposto equivalente em “português” para o “dialeto de Yorkshire”. Na passagem em 

comento, vê-se que “whet” foi vertido por “o que é que”, que seria um circunlóquio 

empregado em lugar de “o que/que” no chamado “português padrão”. Aqui se apresenta 

uma primeira limitação linguística para os propósitos da tradutora, pois “whet” seria 

uma variação de “what”, uma mudança vocálica interna à palavra. Como fazer, então, 

uma correspondência com o “português”, se nesse idioma a interrogativa “que” é 

invariável? O pronome “ye” do “dialeto”, traduzido como “o senhor” por Mendes, foi 

vertido por Carvalho como “vosmecê”, forma arcaica do pronome de tratamento 

“português”. Interessante também observar que, na pergunta “o que você quer?”, 

Carvalho decidiu por grafar o verbo conjugado como “qué” para indicar um “português” 

mais coloquial. No “original”, no entanto, um verbo correspondente a esse inexiste.    

 A palavra “maister”, variação de “master”, foi traduzida por ambos como 

“patrão”. Também nesse caso, Carvalho não pôde encontrar uma suposta 

correspondência em “português” para sinalizar a pertença “dialetal” do vocábulo. 

“Fowld” indicaria uma vocalização de /l/ em /w/ e posterior realização do fonema /l/, 

que Mendes traduz por “pasto dos carneiros” e Carvalho, por “nos campo”, uma forma 

de concordância considerada não padrão em “português”; “fowld”, no entanto, está no 

singular. Portanto, a tentativa de representar a literalidade do dialeto não se efetiva. 

Para manter a coerência com sua opção de tradução “dialetal”, de fazer equivaler 

em línguas distintas as diferenças internas a cada uma delas, Carvalho é obrigada a 

transformar a “língua portuguesa”. Mas não é só isso. “Goa rahned”, que Mendes traduz 

como “dê a volta”, Carvalho traduz por “dê a vorta”. Mas a diferença existente entre 

“volta” e “vorta” no “português” é da mesma ordem da diferença entre “rahned” e 

“round” no “inglês”? Essas transformações no “português” garantiriam mesmo que a 

autora “faz jus ao original”? A transformação de “laith”, típica do “dialeto”, em 
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“establo”, faria ainda “jus ao original”? Mendes traduziu o mesmo item lexical por 

“granja”, mas - segundo o intento da tradutora - ele não corresponderia a uma forma 

também dialetal em “português”. Seria possível afirmar, contudo, que “laith”, sem 

qualquer modificação fonético-morfológica inerente, corresponde a “establo”, uma 

redução fônica de “estábulo”? Transformações dessa natureza serão frequentes na 

proposta de tradução do “dialeto”: “went” torna-se “quisé”, “spake” torna-se “falá”, mas 

“tull” torna-se “com”, e não “co”. Em vez disso, Mendes opta por “quiser falar com”. 

Reapareceria, na tradução e na proposta de tradução, o velho dilema de São Jerônimo: 

traduzir o sentido ou a letra? Ali onde Mendes se preocuparia em traduzir o sentido, 

Carvalho apegar-se-ia à literalidade da representação dialetal: 

‘ They’s nobbut t’ missis; and shoo’ll nut open ‘t and ye mak yer flaysome dins till neeght.’ (BRONTË, 

1985, p.52) 

– Ninguém, a não ser a patroa, e ela não abrirá, nem que o senhor faça esse berreiro infernal até de noite. 

(MENDES, 1971, p.15) 

Num tem ninguém fora a patroinha, e ela num vai abri nem que vosmecê fique fazeno sua baruiada 

horrive até de noite. (CARVALHO, 2006, p.110) 

 

 Como se sabe, as falas de Joseph são sistematicamente representadas por Brontë 

em “dialeto de Yorkshire”, que marcariam não apenas sua origem geográfica, mas 

também o papel social de homem rude, ranzinza, trabalhador braçal apegado às coisas 

do campo e do puritanismo religioso. Por isso, segundo a representação de Carvalho, 

seria importante marcar no “português” essas características sociolinguísticas da 

personagem, supostamente “apagadas” das traduções anteriores à sua proposta, 

inclusive a de Mendes. Carvalho, todavia, parece esquecer que o que nos apresenta 

Brönte é também uma representação. 

O tradutor Oscar Mendes, por sua vez, parece ter escolhido outra maneira de 

representar essas diferenças sociais na fala de Joseph que não fossem atinentes à própria 

estrutura linguística, mas que reportassem ao léxico empregado pela personagem. Pela 

observação da passagem acima, pode-se notar que uma expressão como “berreiro 

infernal” indica um modo de falar rústico pertinente à caracterização da personagem. 

Carvalho, no entanto, traduziu a mesma expressão “mak yer flaysome dins” como 

“fique fazeno sua baruiada horrive”, onde ocorrem a palavra “flaysome”, tipicamente 

“dialetal”, e “dins”, flexionada no plural, como “horrive”, forma não padrão de 

“horrível”, e “baruiada”, forma não padrão de “barulhada”, além de colocar o gerúndio 



50 

 

 

português como “fazeno”, uma forma coloquial não padrão de “fazendo”.  Como se 

pode perceber, essas transformações operadas no “português” para fazer “jus ao 

original” acabam por ser armadilhas da tradução, pois - se não existe simetria entre 

línguas - necessariamente “sempre ocorrerá algo novo” (DERRIDA, 1999), sempre que 

a tradução for imperativa, como se vê na proposta de Carvalho e na tradução de 

Mendes.  

 Observe-se, mais uma vez, como o tradutor transforma o “dialeto” ao representar 

a fala de Joseph: 

‘Aw wonder hagh yah can faishion tuh stand thear i’ idleness un war, when all on ‘em’s goan aght! Bud 

yah’re a nowt, and it’s noa use talking – yah’ll niver mend uh yer ill ways; bud, goa raight tuh t’divil, 

like yer mother afore ye!’ (BRONTË, 1985, p.57) 

– Pergunto a mim mesmo como pode ficar aí à toa, esquentando-se, quando todos estão lá por fora! Mas 

você não serve mesmo para nada e não paga a pena gastar cuspe com você... você não consertará nunca 

seus maus costumes e irá parar nos infernos, como sua mãe foi! (MENDES, 1971, p. 20) 

Eu só fico pensano como é que você pode ficá aí preguiçano ou fazeno coisa pió, quano todo mundo saiu 

trabaiá. Mas vosmecê num serve de nada, e vô perdê meu tempo se ficá falano - vosmecê nunca vai se 

indireitá, e vai pro inferno, iguar sua mãe antes de vosmecê. (CARVALHO, 2006, p.110) 

 

A primeira sentença “Aw wonder hagh yah can faishion tuh stand thear i’ 

idleness un war” seria literalmente “eu me pergunto como você pode conseguir ficar aí 

na ociosidade e pior”, mas foi traduzida por Mendes como “pergunto a mim mesmo 

como pode ficar aí à toa”. A expressão “yah’re a nowt”, vertida como “você não serve 

mesmo para nada”, seria “você é um nada”; já “it’s noa use talking”, traduzida como 

“não paga a pena gastar cuspe com você”, que evidencia o falar rude de Joseph, seria “é 

inútil falar”. Essas são transformações que se impõem ao tradutor não apenas devido a 

barreiras linguísticas e culturais, aos modos distintos de exprimir determinadas coisas, 

mas também devido à sua necessidade de criação, à sua interpretação do “original” e à 

maneira como concebe que aquele conteúdo deveria ser expresso em sua língua. É 

também a maneira como se apropria de sua língua e da língua do outro que determina 

seu projeto de tradução. 

 Na proposta de Carvalho, por exemplo, algo bastante diferente naquela mesma 

passagem. A primeira sentença é traduzida como “eu só fico pensano como é que você 

pode ficá aí preguiçano ou fazeno coisa pió”, na qual o compromisso com a promessa 

de “fazer jus ao original” fez a diferença interna ao “inglês” transformar-se numa 
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diferença interna ao “português”, ainda que as diferenças intralinguísticas fossem de 

outra natureza ou não correspondessem a diferença alguma no “original”: “aw” como 

“eu”, “hagh” como “como”, “yah” como “você”, “thear” como “aí”, “un” como “ou”; 

“war” como “pió”; “wonder” como “pensano”, “stand” como “ficá”. Em todos esses 

casos, a busca de uma coerência na representação do “dialeto” leva a tradutora a 

diferenciar o que, no “original”, é “inglês” em geral, ou seja, pertence ao léxico comum 

das variedades de “inglês”, ou a homogeneizar no “português” aquilo que pode ser 

considerado como diferença no “inglês”.   

  Pode-se ver, em muitas outras falas, a recorrência de algumas transformações na 

tradução das falas de Joseph. Se se compara a proposta de Carvalho com a tradução de 

Mendes, é possível constatar a ocorrência de itens lexicais “dialetais” que não são 

traduzidos com modificações supostamente equivalentes no “português”. Esses itens 

estão em destaque:  

 ‘Hearken, hearken, shoo’s cursing on ‘em!’ muttered Joseph, toward whom I had been steering. 

(BRONTË, 1985, p.59) 

– Escute, escute! Lá está ela a amaldiçoá-los! – murmurou José, a quem eu me havia dirigido 

(MENDES, 1971, p.22).  

Ove só, ove só, ela tá mardiçoano eles! - respondeu Joseph, em cuja direção eu estivera olhando. 

(CARVALHO, 2006, p.111) 

  

Os pronomes “shoo” e “‘em” nessas falas não são seguidas de modificações em 

“português”. Tanto Mendes quanto Carvalho mantiveram o pronome “ela”, porque não 

existe uma variante da “língua portuguesa” que equivalesse ao “shoo” do “dialeto”. No 

caso de Mendes, essa opção está de acordo com a representação que ele fez do “inglês” 

em sua tradução; quanto à proposta de Carvalho, no entanto, que escolheu uma 

representação letra a letra do “dialeto de Yorkshire”, vê-se que a autora esbarra nos 

limites que a língua lhe impõe. A mesma coisa se dá com o pronome objetivo “-los”, 

considerado “português” padrão, na tradução de Mendes, e o pronome subjetivo “eles”, 

utilizado como objeto direto no “português” não padrão, na tradução de Carvalho. Mais 

uma vez, em busca da representação ideal do “dialeto” em “português”, a tradutora 

emprega uma forma que seria correspondente a “‘em”, o que não ocorre, pois a 

mudança fonética “dialetal” não poderia ser nivelada à mudança de uso de um vocábulo 

sem alteração fonética. Mais uma vez, a língua indica o limite da tradução.  
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 Além desse caso de alteração no “inglês” sem uma modificação supostamente 

correspondente em “português”, a situação oposta também ocorre com frequência: 

alterações no “português” sem que haja um item lexical “dialetal” com modificações 

internas no texto de partida. Vejam-se os exemplos seguintes, com destaque em negrito: 

‘“Maister Hindley!” shouted our chaplain. “Maister, coom hither! Miss Cathy’s riven th’ back off ‘Th’ 

Helmet uh Salvation,’un’ Heathcliff’s pawsed his fit intuh t’ first part uh ‘T’ Broad Way to 

Destruction!’ It’s fair flaysome ut yah, let ‘em goa on this gait. Ech! Th’ owd man ud uh laced ‘em 

properly – bud he’s goan!” (BRONTË, 1985, p.63) 

 “‘ Sr. Hindley’, urrava nosso capelão. ‘Venha cá! A menina rasgou a lombada do Capacete da 

Salvação e Heathcliff desabafou a raiva na primeira parte do Caminho Largo para a Perdição! Que 

desgraça permitir o senhor que eles continuem a viver assim! Ah, se o velho estivesse vivo, eles 

entrariam agora numa boa tunda!’ (MENDES, 1971, p.27) 

Seo Hindley! - gritou nosso capelão. - Patrão, vem cá. A dona Cathy rasgô a capa do Érmo da 

Sarvação; e o Heathcliff deu um chute na primeira parte d'O Longo Caminho da Destruição! É horrive 

dimais vosmecê dexá eles andá desse jeito. Hm! Patrão véio tinha dado uma boa coça neles - mas ele 

morreu! (CARVALHO, 2006, p.112) 

 

 No texto de Brontë, as palavras “helmet”, “salvation”, “fair”, “flaysome” e “let” 

não apresentam qualquer alteração fonético-morfológica em sua estrutura. Dentre elas, 

apenas “flaysome” é considerada como pertencente ao “dialeto de Yorkshire”. Em sua 

tradução, Mendes mantém em “português” as formas que traduziriam geralmente as 

palavras em destaque: “helmet” por “capacete”, “salvation” por “salvação”, “fair” não 

foi traduzida porque a expressão não foi considerada literalmente, “flaysome”, um 

adjetivo que significa “terrível”, por “desgraça” e “let” por “permitir”. Naturalmente, 

como se vem mostrando, o objetivo do tradutor não foi apegar-se à letra do texto, mas 

ao conteúdo expresso.  

Carvalho, por seu turno, propôs traduzir as mesmas palavras de modo um tanto 

diferente: “helmet” por “érmo”, “salvation” por “sarvação”, “fair” por “dimais”, 

“flaysome” por “horrive” e “let” por “dexá”. Como se nota, todas as palavras do 

“português” não expressam o mesmo registro linguístico, ou seja, não há 

correspondência biunívoca entre o que pertence ao “inglês” ou “português” padrão e o 

que pertence ao “inglês” ou “português” considerados dialetal ou não padrão, segundo 

se afirma tradicionalmente. Se o compromisso de literalidade da tradutora requer que as 

línguas sejam foneticamente equivalentes, e supondo-se que houvesse essa equivalência 

desejada, a tradução “relevante” só poderia ser aquela que se ocupasse da transposição 
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das formas linguísticas ditas correspondentes. Só nesse sentido seria possível falar de 

“fazer jus ao original” ou, em outras palavras, ser fiel ao “original”. Contudo, é 

exatamente esse princípio de equivalência que, como demonstra seu próprio esforço de 

tradução, a tradutora acaba por “trair” no momento mesmo em que se esforça por ser-

lhe fiel. E isso não é uma simples contradição da autora: é o paradoxo da tradução. De 

qualquer tradução.    

 Na busca de equivalência entre “línguas/dialetos”, os tradutores têm que lidar 

ainda com o plano da morfossintaxe, ao tratarem especificamente da concordância entre 

determinantes e nomes, na estrutura do sintagma, e entre nomes e verbos, na estrutura 

da sentença. Observe-se como Mendes e Carvalho transformam o texto de partida ao 

traduzirem-no segundo seus critérios distintos de tradução:      

‘“ T’ maister nobbut just buried, and Sabbath nut oe’red, und t’ sahnd uh’t gospel still i’ yer lugs, and 

yah darr be laiking! shame on ye! sit ye dahn, ill childer! They’s good books enough if ye’ll read ‘em; sit 

ye dahn, and think uh yer sowls!” (BRONTË, 1985, p. 63) 

“‘O patrão mal está enterrado, o sábado ainda não acabou, o som do Evangelho ainda está nos ouvidos 

de vocês, e têm coragem de brincar! Que vergonha! Sentem-se, coisas ruins! Não faltam bons livros por 

aí para vocês lerem. Sentem-se e pensem nas suas almas.’  (MENDES, 1971, p.25) 

- Patrão cabô de sê interrado, o dia do Senhor nem terminô, as palavra dos Evangéio ainda tá nas vossa 

zoreia, e cêis tem corage de brincá! Que vergonha! Sente aí, criançada ruim! Tem muitos livro bom se 

cêis quisé lê eles: sente aí e pense nas vossas arma! (CARVALHO, 2006, p.111) 

 

 Na sentença “t’ maister nobbut just buried”, encontram-se os seguintes 

elementos linguísticos: “t’ maister”, que significa “o mestre”; “nobbut”, pertencente ao 

léxico do “dialeto”, significa “apenas”; “just”, traduzido em geral por “acabar de” em 

construções do tempo verbal Present Perfect; e o verbo “buried”, no Participle. Nota-se 

ainda, na mesma sentença, a ausência do verbo auxiliar do Present Perfect “to have”.  

Na tradução de Mendes, encontra-se “o patrão mal está enterrado”, que passa a ideia 

geral do Present Perfect usado com “just”, que é a de uma ação ou evento de conclusão 

recente; observa-se também a omissão de “nobbut”, que poderia ser interpretado como 

redundante, porém reforçando o conteúdo expresso por “just”. Na proposta de Carvalho, 

“t’maister” é traduzido simplesmente por “o patrão”, ou seja, as diferenças “dialetais” 

em relação ao “inglês padrão” são desconsideradas pela autora nesse contexto (no 

contexto da citação anterior, “maister” foi traduzido como “seo”).  



54 

 

 

A ideia de “evento recém-concluído” expresso por “just”, isto é, “acabar de”, foi 

traduzido por “cabô de”, a fim de expressar uma queda do fonema inicial do vocábulo 

/a/, que ocorre geralmente no “português” dito não padrão. Nesse caso, “just” – que não 

constitui sequer uma palavra variável – passa a equivaler a um verbo com uma redução 

fonética. Já “nobbut” também não aparece na proposta da tradutora com nenhum 

suposto equivalente. Na tradução de Mendes e na proposta de Carvalho, aparecem os 

verbos “estar” e “ser”, respectivamente, mas com formas diferentes: na primeira, o 

verbo na terceira pessoa do singular do presente do indicativo “está” e, na segunda, no 

infinitivo, com uma redução fônica indicada graficamente como “sê”.  

 Na sentença seguinte, “and Sabbath nut oe’red”, a palavra “Sabbath”, que 

pertence ao léxico da religião, é traduzida literalmente como “sábado” por Mendes. 

Sabe-se que “Sabbath” equivale ao “shabbath” do judaísmo, religião da qual o 

cristianismo originou-se, e refere-se ao mandamento bíblico de guardar o sétimo dia, 

que é sábado, porque “em seis dias, fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo o que 

neles há e, ao sétimo dia, descansou” (Êx. 20:11). Para os cristãos, o sétimo dia passou a 

ser o “primeiro dia da semana” (Mt 24:1), denominado como o “dia do Senhor”, 

expressão traduzida em latim como “dies dominicu”, que deu origem ao “domingo”. Na 

proposta de Carvalho, a mesma palavra “Sabbath” traduz-se por “dia do Senhor”.  

Essa escolha da tradutora indica que, ao contrário do que pretendeu fazer em sua 

proposta, ela preferiu introduzir um elemento cultural (que o “Sabbath” corresponde ao 

“dia do Senhor”) que está para além de sua opção literalista. Por outro lado, ao traduzir 

“Sabbath” como “sábado”, Mendes acaba fazendo uma opção “literalista” que não 

ocorre muito frequentemente em sua tradução. Chama também a atenção o fato de em 

“dia do Senhor”, o último elemento do sintagma estar sem qualquer alteração, já que 

“maister” fora traduzido como “Seo”, uma forma considerada popular de “senhor”. 

Além disso, “nut o’ered” encontra-se traduzido como “ainda não acabou” e “nem 

terminô” na tradução de Mendes e na proposta de Carvalho, respectivamente.  

Como Carvalho traduz “nut” por “nem” e “o’ered” por “terminô”, observa-se 

mais uma vez a dificuldade em manter a coerência na sua tradução, sobretudo porque as 

“línguas”, diferentemente do que ela supõe, não são simétricas. Não há, 

consequentemente, como traduzir “nut” por um termo mais ou menos correspondente 

em “português”, nem as alterações fonéticas de “o’ered” podem ser reconstituídas nesse 

idioma.         
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Um pouco mais adiante na mesma fala, Mendes traduz “und t’ sahnd uh’t gospel 

still i’ yer lugs” como “o som do Evangelho ainda está nos ouvidos de vocês”, em que 

as palavras “gospel”, “still” e “lugs”, palavra típica do “dialeto de Yorkshire” para 

“ouvido”, são traduzidas como “Evangelho”, “ainda” e “ouvidos”. Carvalho, por seu 

turno, traduz a mesma sentença como “as palavra dos Evangéio ainda tá nas vossa 

zoreia”. Essa é uma das passagens em que a tradutora expressa maior coerência com seu 

princípio de fazer “jus ao original”, segundo sua concepção de tradução e língua/dialeto, 

obviamente.  

No entanto, quando se analisa sua proposta para essa fala, as coisas não parecem 

ser tão simples. Em “t’ sahnd uh t’ gospel”, “sahnd”, que seria uma variação dialetal de 

“sound”, é traduzido como “as palavra”. Em primeiro lugar, a palavra significa “som” e 

encontra-se no número singular em “dialeto”, mas além de a tradutora a verter em 

“português” como “palavra” ela utiliza o determinante “as” para indicar que o sintagma 

está no plural. Esse uso de “as palavra” é geralmente classificado como típico de uma 

“língua não padrão”. Ou seja, o que em “dialeto” consiste numa diferença 

intralinguística de natureza fonética, a tradutora cria uma equivalência morfossintática 

inexistente no “inglês”, a fim de garantir a correspondência entre a representação do 

“dialeto” por Brontë e a representação de uma diferença linguística também no 

“português”.  

A mesma modificação será feita em “uh t’ gospel”, em que a palavra singular 

“gospel” não só aparece num sintagma plural “não padrão”, mas também aparece 

alterada foneticamente: “dos Evangéio”. Na sequência da mesma sentença, pode-se 

notar que “still i’ yer lugs” é traduzido como “ainda tá nas vossa zoreia”, em que, além 

da concordância “não padrão”, “lug”, palavra “dialetal”, torna-se “zoreia”, para indicar 

a alteração fonética que se dá quando da junção do artigo definido plural “as”, cuja 

consoante final soa /z/ ao encontrar-se com a vogal inicial do substantivo “orelha”, 

reduzido a “oreia” na tradução de Carvalho. O termo “dialetal” utilizado por Brontë, 

entretanto, não sofre nenhuma alteração fonética: “lug” singular, “lugs” plural.  

Além disso, a diferença no “dialeto” não é no nível morfossintático, como 

aparece na concordância verbal do “português” de Carvalho: “as palavra dos Evangéio 

ainda tá nas vossa zoreia”. No “dialeto”, aliás, o verbo pode ser apenas deduzido, pois 

está subentendido, não explícito. O mesmo tipo de concordância no “português” para 

traduzir diferenças de outro nível (não morfossintático) também pode ser visto em “cêis 
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tem corage de brincá!” e “Tem muitos livro bom se cêis quisé lê eles: sente aí e pense 

nas vossas arma!”, que são traduções de “and yah darr be laiking!” e “They’s good 

books enough if ye’ll read ‘em; sit ye dahn, and think uh yer sowls!”. Em ambas as 

sentenças, as concordâncias verbal e nominal chamadas não padrão em “português” são 

traduções de diferenças que não ocorrem no “dialeto”.  

Em todos esses casos, a tradutora transforma diferenças de nível fonético, 

morfológico e lexical em diferenças prevalentemente sintáticas. Já Mendes, em sua 

tradução, procede de modo distinto: “o som do Evangelho ainda está nos ouvidos de 

vocês, e têm coragem de brincar!” e “Não faltam bons livros por aí para vocês lerem. 

Sentem-se e pensem nas suas almas.” Nessas sentenças, todas as concordâncias verbo-

nominais do “português” chamado padrão foram mantidas.  

Observa-se, diante disso, que enquanto Mendes transforma a língua visando à 

expressão do conteúdo, Carvalho atém-se à tradução letra a letra, o que constitui, para 

ela, um desafio em vista do paradoxo da tradução. Como já foi observado, nem sempre 

ela pôde manter-se fiel ao seu princípio, variando o tipo de transformação em função 

das necessidades e impossibilidades determinadas pelas línguas na tradução de cada 

fala. A tentativa de traduzir diferenças gera, inevitavelmente, novas diferenças.  

 Enfim, Mendes (1971) não parece, como afirmou Carvalho (2006), “apagar 

sistematicamente as referências ao dialeto de Yorkshire”. Além de ter marcado a 

diferenciação de maneira diferente da de Carvalho, há algumas passagens no romance 

que possibilitam ao leitor notar a existência de diferenças linguísticas na fala de 

personagens falantes do “dialeto”. A avaliação desse “inglês diferente” é feita por 

aqueles que seriam os falantes do “inglês padrão”:  

He replied in a jargon I did not comprehend. (BRONTË, 1985, p.174) 

Ele respondeu numa linguagem que não entendi. (MENDES, 1971, p.132) [Isabella referindo-se a 

Hareton] 

He answered in his vulgar accent. (BRONTË, 1985, p.281) 

Respondeu no seu tom vulgar. (MENDES, 1971, p.232) [Linton referindo-se a Earnshaw] 

There you experience of scorning “book-larning”, as you would say… Have you noticed, Catherine, his 

frightful Yorkshire pronunciation? (BRONTË, 1985, p.254)  

Agora você está vendo o que custa desprezar a “estudação de livros”, como você diz. Notou, Catarina, 

sua terrível pronúncia de Yorkshire? (MENDES, 1971, p.207) [Linton referindo-se a Hareton] 
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Nesses diálogos do romance, há sempre uma avaliação negativa do “dialeto”, 

considerado como jargon, vulgar accent ou terrible Yorkshire pronunciation. O leitor 

pode perceber a existência de uma diferença “dentro do inglês” que, além de estar 

presente em indicações linguísticas, aparece agora no julgamento de valor de outras 

personagens. Na tradução de Mendes (1971), ainda que não haja uma preocupação de 

traduzir a diferença de forma literal, isto é, retratando pontualmente o “dialeto” na 

língua de chegada (como se isso fosse possível), as passagens citadas possibilitam notar 

o processo de diferenciação: “linguagem que não compreendi”, “tom vulgar” e, ainda 

mais claramente, “terrível pronúncia de Yorkshire”.   

Além disso, ao criar a expressão “estudação de livros” (“book-larning”) o 

tradutor também aponta para uma maneira de se exprimir que seria exclusiva do 

“dialeto”. Diante dessa constatação e do que tem sido mostrado na análise comparativa 

até o momento, poder-se-ia afirmar ainda que houve um total “apagamento” de 

referências “dialetais”? Se, por um lado, a tradução de Mendes (1971) “apagou” as 

diferenças entre “língua/dialeto”, a proposta de Carvalho (2006), por outro lado, não 

teria “acrescido” diferenças no “português”? É o dilema da tradução e suas armadilhas. 

 Na verdade, dir-se-ia que houve diferentes representações da língua do outro, o 

que ocorre em qualquer tradução. A questão é a crença da tradutora de que, para 

traduzir seu texto com fidelidade, seria mandatória a representação literal de um 

“dialeto” que jamais poderia ser transposto correspondentemente em qualquer outro 

“dialeto”. 

 Antes de concluir, é preciso deixar claro que, na comparação da tradução de 

Mendes e da proposta de Carvalho, as falas selecionadas e analisadas são 

representativas dos tipos de transformações operadas pela tradutora em seu intento de 

fazer “jus ao original”. Como foi visto, houve alterações no “original” que não foram 

seguidas de supostas equivalentes no “português”; houve palavras não alteradas no 

“original” seguidas de alterações supostamente correspondentes no “português”; e 

houve alterações no “português” para concordâncias consideradas não padrão sem 

equivalentes no “original”. Uma vez que a ocorrência dessas alterações é comum ao 

corpus das falas de Joseph representadas em “dialeto”, optou-se por apresentar alguns 

exemplos significativos, pois uma análise mais exaustiva alongaria demais este 

trabalho. Acredita-se que a quantidade de dados cotejados foi suficiente para mostrar 
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como Mendes e Carvalho transformam as línguas em tradução, que é afinal a tarefa do 

tradutor.   

Considerando a visão derridiana de tradução, não se pode esperar que, entre a 

leitura de Wuthering Heights (1985) e a leitura d’O Morro dos Ventos Uivantes (1971), 

exista uma relação de correspondência plena que autorize o leitor a buscar, na obra 

traduzida, a intencionalidade da autora do texto “original”. É preciso considerar que, na 

passagem do “inglês/dialeto de Yorkshire” para o “português”, o tradutor, a partir de 

sua concepção de tradução e de qual seja a sua tarefa, precisa fazer uma leitura da obra 

original, leitura essa condicionada, até certo ponto, por seus valores, sua visão de 

mundo, sua compreensão das coisas e, claro, suas escolhas, que influenciam, desta 

forma, o produto final de seu trabalho. O contexto cultural, político e ideológico em que 

viveu Emily Brontë, na Inglaterra de tradição vitoriana, quando seu texto foi gerado, 

constitui um conjunto de elementos influenciadores bem peculiares, bem como bastante 

diferenciados daqueles mesmos elementos que formaram a concepção de Mendes 

(1971) e Carvalho (2006).   

Analisados os inúmeros aspectos envolvidos na tradução, fica difícil concebê-la 

como uma transferência de significados prontos, dados e transparentes, aos quais os 

tradutores teriam acesso; entende-se, ao contrário, que o significado se constitui na 

interlocução tradutor-texto, o que não quer dizer que é impossível existir alguma 

instância significativa comum aos leitores que lhes permitissem afirmar que leem a 

“mesma obra” quando em contato com a tradução.      

  Deste modo, quando se observam a tradução de Mendes (1971) e a proposta de 

tradução de Carvalho (2006), verifica-se que houve transformações operadas no texto 

para que ele se inserisse no contexto da cultura brasileira. Daí a dificuldade e a 

impossibilidade de se manter, na tradução e na proposta de tradução, a representação 

linguística de Joseph como falante de um “dialeto” que não corresponde a nenhum 

outro. Foram feitas (e é o que se faz sempre) diferentes representações da personagem.  

Segundo Octavio Paz (1996, p.512), a tradução 

É sempre uma operação literária. Em todos os casos, inclusive aqueles em 
que só é necessário traduzir o sentido, como nas obras da ciência, a tradução 
implica uma transformação do original. Essa transformação não é nem pode 
ser senão literária, porque todas as traduções são operações que servem dos 
dois modos de expressão a que, segundo Roman Jakobson, se reduzem todos 
os procedimentos literários: a metonímia e a metáfora. O texto original 
jamais reaparece (seria impossível) em outra língua; apesar disso, está 
sempre presente, porque a tradução, sem o dizer, o menciona constantemente, 
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o converte num objeto verbal que, mesmo sendo diferente, o reproduz: 
metonímia ou metáfora.  

Em conformidade com a visão do autor, reafirma-se a tradução como uma 

operação literária. Não necessariamente por ser a tradução de uma obra literária, mas 

justamente por ser um ato de transformação, que consiste por natureza num ato literário. 

Quando os tradutores de Wuthering Heights vertem para outra língua a obra inglesa, é 

inevitável que, baseados no “texto original” e limitados por ele, exercerão sua 

criatividade. A tradução será sempre uma atividade literária, independente do estatuto 

literário ou não que se atribua ao “original”.  

Ainda que haja um compromisso de fidelidade com a obra “original”, o texto 

traduzido, por um lado, não poderá ser o mesmo que o original. As falas de Joseph em 

dialeto, por exemplo, não podem ser traduzidas, em qualquer outra “língua/dialeto”, 

pois é específico da região de Yorkshire. Por outro lado, sua transformação em outra 

“língua/dialeto” torna-se possível porque, no texto traduzido, deve haver uma relação 

metafórica ou metonímica com o “original”. Essa similitude ou semelhança entre 

“original” e tradução está presente, de certo modo, na proposta de Carvalho (2006), 

quando apresenta as falas de Joseph num “português” considerado “não padrão”.   

Ao ler o romance na tradução de Mendes (1971), percebe-se que há um universo 

de criação que remete a um contexto e uma cultura diferentes da nossa, mas que nos é 

inteligível. Por isso, dizemos que, lendo em “inglês” ou em “português”, lemos a 

“mesma” obra. É um paradoxo da tradução. Como a analogia existente entre os termos 

de uma metáfora, afirma-se que o original e a tradução são o romance de Emily Brontë. 

No entanto, como também existem diferenças entre os termos da metáfora, há 

diferenças entre Wuthering Heights (1985) e O Morro dos Ventos Uivantes (1971) que 

possibilitam afirmar que não são a mesma obra. É o que ocorre sempre na tradução, que 

implica uma transformação do texto “original”, num jogo gerador de efeitos de sentido 

diversos, múltiplos, inéditos e reiterativos.  

Neste capítulo, a fim de se demonstrar que o processo de tradução não é 

unívoco, foram analisadas as representações de Brontë, Mendes e Carvalho por meio 

dos textos, do corpo da língua. No último capítulo, será analisada a proposta de 

Carvalho a partir de seus princípios teóricos alegados e suas ambivalências.     
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3 A TRADUÇÃO DO SOCIOLETO LITERÁRIO: UMA PROPOSTA DE 
NÃO APAGAMENTO 
 

Com base no que foi visto nos capítulos anteriores, analisar-se-á proposta de 

tradução do chamado socioleto literário por Carvalho (2006, p.6), agora sob o ponto de 

vista teórico-metodológico.  

Para a autora, o objetivo de sua dissertação é apresentar "uma proposta de 

tradução para as falas das personagens que usam o dialeto de Yorkshire no romance 

Wuthering Heights". Ela pretendeu ainda "mostrar ao leitor brasileiro o fato de algumas 

personagens do romance não usarem o inglês standard ao falar, bem como uma análise 

do papel desempenhado pelo uso do dialeto em diferentes momentos da narrativa" 

(CARVALHO, 2006, p.6).  

Em outras palavras, seria necessário revelar ao público leitor a existência de 

diferenças linguísticas no original e que tais diferenças caracterizam determinadas 

personagens. Para a autora, o problema que se objetiva resolver é o suposto 

"apagamento" do dialeto de Yorkshire nas traduções para o português do romance de 

Emily Brontë. Faltaria, portanto, às traduções uma representação do dialeto que 

indicasse ao público as diferenças existentes no original em relação à própria forma 

padrão inglesa. 

 Ao prosseguir nas discussões, é necessário ter sempre em mente essas 

primeiras observações, uma vez que a questão aparentemente "relevante" neste contexto 

é a noção de linguagem como representação da realidade que tem determinado, no 

sentido gramatológico derridiano, a história da episteme (ciências e filosofia) ocidental. 

A representação da coisa em si, presente a si, parece constituir a premissa maior da 

argumentação com que se passa a dialogar. Também, como veremos, o questionamento 

das concepções historicamente correntes sobre as questões de tradução e do papel do 

tradutor no manejo de sua ferramenta de trabalho, que são as línguas e suas 

correspondentes culturas, é algo sempre presente na proposta em discussão. Trata-se de 

uma argumentação ambivalente, cujos paradoxos apontam para a impossibilidade de 

restituição do mesmo na tradução.  

 No campo dos estudos da tradução, a autora aponta na Introdução que 

“ainda há quem pense que a tradução é algo mecânico, realizada sem esforço, sem 

técnica e, acima de tudo, um trabalho que pode ser exercido por qualquer pessoa que 



61 

 

 

tenha um conhecimento razoável de uma língua estrangeira e um bom dicionário” 

(CARVALHO, 2006, p.10).    

 É, sem dúvida, um verdadeiro lugar-comum a asserção de que a tradução 

consiste numa tarefa "mecânica" em que, dados o conhecimento linguístico-formal e o 

domínio de uma percentagem do léxico, o único esforço restante é o de transferir os 

significados visados pelo autor de um idioma para outro. Esse mecanicismo tradutório, 

se comprovado pela experiência do labor diário dos tradutores, tornaria indiferente uma 

tradução efetuada por um ser humano ou por uma máquina. A propósito, a tão sonhada 

máquina de tradução, apesar de todos os avanços tecnológicos - alguns desses avanços 

provenientes da aplicação do conhecimento lógico-matemático à tecnologia -, não 

parece ter ainda se concretizado.  

 A competência tradutória da programação computacional de muitos 

desses seres binários não atingiu ainda o nível do humano, no sentido de um ser dotado 

de consciência de estar imerso numa cultura e, ao mesmo tempo, poder transcendê-la 

meramente pela obtenção do conhecimento. Se algum professor avaliasse a tradução de 

um aluno que jogou seu texto em algum tradutor eletrônico, certamente confirmaria a 

ineficácia e estranheza do arranjo textual resultante. Desse modo, se a tradução 

significasse transferência de informações de uma língua para outra, chegaríamos 

mesmo a prescindir do trabalho do tradutor, substituído por qualquer programa 

computacional.  

 A estudiosa deixa claro, então, em sua crítica, que não pretende operar 

sua proposta a partir do pressuposto tradicional de que tradução é sinônimo de 

transferência, transposição de sentidos engessados a ser recuperados no texto de 

chegada. Apesar de apresentar uma visão supostamente distinta daquela da tradição, 

Carvalho (2006) acaba por concordar com essa mesma tradição, ao afirmar que “não 

apenas verificamos que as traduções não procuraram mostrar a presença da forma 

dialetal encontrada no texto original, mas também a menção a Joseph é eliminada do 

texto, tirando toda a conexão do dialeto de Yorkshire com a narrativa”. (p.97) 

 Ao expressar a necessidade de representar o “dialeto de Yorkshire” na 

tradução, a tradutora prende-se à concepção de que a representação dialetal criada por 

Emily Brontë constitui o “dialeto” como a coisa-em-si, a verdade como presença. Como 

ela acredita na substancialidade do “dialeto”, a tradução que “não procura mostrar a 

presença da forma dialetal” não o estaria transferindo para o texto de chegada, ou seja, 
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o leitor de O Morro dos Ventos Uivantes não perceberia a presença da diferença entre 

“língua” e “dialeto” ao ler, por exemplo, as falas de Joseph – como se a tradutora 

mesma soubesse separar “língua” de “dialeto”. A ausência do “dialeto” no texto em 

“português” significaria, por isso, uma perda do sentido “original”. Contudo, é 

necessário lembrar que, quando se lê uma obra qualquer numa tradução, o leitor comum 

(o não estudioso ou o não conhecedor de outra língua, que são exceções) sequer 

imaginará o que deveria estar escrito no “original”.  

De qualquer modo, como foi mostrado no capítulo anterior, ao lidar com o 

“dialeto” tentando criar uma suposta equivalência em “português”, a tradutora 

transformou o texto “original” gerando diferenças que nele não estavam “presentes”. 

Mendes (1971), por sua vez, representou o “dialeto” de maneira diferente, enfatizando a 

expressão de conteúdo em vez de focalizar a tradução letra a letra, palavra a palavra.          

  Além de questionar a concepção tradicional de tradução, Carvalho (2006) 

refere-se ainda ao estatuto atribuído às modalidades de tradução, principalmente aquelas 

bifurcadas em tradução de poesia e tradução de prosa e sua subsequente hierarquização: 

Considerando que a tradução é vista como 'inferior' à produção literária, e 
que, dentro desse campo 'menor' a tradução de prosa é inferior à da poesia, 
que dizer então da tradução dialetal? Ao considerarmos essa questão, nos 
deparamos com algo que poderia ser visto como uma dupla inferioridade: a 
tradução da prosa não goza do mesmo status que a da poesia; os dialetos são 
considerados inferiores à norma chamada 'culta' da língua. Compensa, então, 
discutir algo que parece fadado ao esquecimento e à indiferença pelo seu 
próprio caráter de produto 'indigno' da atenção dedicada à análise literária ou 
à tradução da poesia? (CARVALHO, 2006, p.10) 

 

 A ideia de inferioridade da tradução em relação à produção literária 

correlaciona-se à concepção de que o “original” é menor do que sua cópia, ou melhor, 

sua tradução. Da mesma maneira que se diz que a imagem de uma pessoa no espelho ou 

sua fotografia, apesar de reconhecíveis como representações do "mesmo" indivíduo, no 

fundo não são a "mesma" coisa. Afinal, ninguém tomaria a imagem pelo objeto, a 

aparência pela coisa-em-si. O texto literário teria, enquanto obra do gênio criador, um 

sentido ou uma teleologia reconhecidos apenas pelo leitor competente, que seria aquele 

que interpretou corretamente as palavras do autor, mostrando que 'entendeu' 

verdadeiramente a mensagem.  

Carvalho (2006), no seu percurso, parece presumir que a tradução implicaria 

perdas e ganhos que, por um lado, desfiguram o sentido do original. No caso de 

Wuthering Heights, "diferentes tradutores brasileiros" resolveram "deixar de lado uma 
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característica tão sugestiva quanto o uso do dialeto em suas traduções" (CARVALHO, 

2006, p.15);  isso constitui, segundo a autora, uma perda para os leitores da obra. 

Mesmo assim, quando se refere a O Morro dos Ventos Uivantes (1971), o público leitor 

recorda-se do romance de Emily Brontë, muitas vezes avaliando as vantagens e 

desvantagens das diferentes versões e julgando qual seria a "melhor" ou a "pior", de 

acordo com a noção de maior "fidelidade" ao texto inglês.  Os ganhos das versões em 

“língua portuguesa” adviriam de qualquer cincunlóquio, sintagma, palavra, provérbio 

ou, até mesmo, nota de rodapé que precisasse ou tornasse mais compreensível ao leitor 

aspectos linguísticos ou culturais do texto lido. Ao comentar a passagem de uma das 

traduções de Wuthering Heights (1985), a autora comenta que  

“o jogo de palavras dree/dreary fica perdido nas traduções e embora seja 
consenso comum o fato de haver perdas em traduções, nesse ponto específico 
da narrativa a perda é significativa. As traduções podem todas elas transmitir 
ao leitor o pensamento de Lockwood”. (CARVALHO, 2006, p.100) 

 

Carvalho (2006) refere-se à noção de “perda” nas traduções ao mesmo tempo em 

que critica, no início de seu trabalho, a concepção de tradução como algo mecânico. 

Falar em “perda” na tradução significa que o sentido, a intencionalidade do “original” 

em estado bruto, está lá para ser tão-somente recuperado pelo tradutor, mas não foi 

transposto para a língua-alvo tal como estava lá. O tradutor teria, então, como simples 

tarefa a restituição do sentido; caso isso não ocorresse, ter-se-ia uma “perda” com 

relação ao “original”. Baseada nessa concepção, a autora tentará restituir o “dialeto” 

empregado para representar as falas de Joseph, que teria sido “perdido” no processo de 

tradução:  

Conforme foi analisado nesta parte do trabalho, as referências ao dialeto de 

Yorkshire são sistematicamente apagadas de todas as traduções, fazendo com que o 

leitor não tenha acesso a uma característica importante da narrativa. Em alguns casos, 

encontrar formas não-padrão da língua portuguesa para a tradução de determinadas 

formas dialetais é uma tarefa bastante difícil, para não dizer impossível, se quisermos 

ser coerentes com o embasamento teórico e a proposta de tradução apresentada na parte 

IV deste trabalho; mas para a maior dessas ocorrências de formas dialetais uma tradução 

é possível, e deve ser feita para – se for possível usar tal termo – fazer jus ao texto 

original, ao trabalho de criação de Emily Brontë e ao leitor brasileiro, que não deve ser 

privado do contato com a diversidade cultural e social da Inglaterra da virada do século 

XIX (CARVALHO, 2006, p.100). 
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Como se vê, a autora pretende recuperar o “dialeto de Yorkshire” na sua 

tradução, porque referências a ele foram “sistematicamente apagadas” em traduções 

anteriores. Nesse sentido, se Carvalho (2006) começa seu trabalho criticando a 

concepção de tradução como algo mecânico, poder-se-ia dizer que, em conformidade 

com sua intenção expressa, na verdade seu discurso demonstra que ela realmente 

acredita que traduzir é transportar significados dados no “original”. Para dar conta da 

“perda” do “dialeto” em sua proposta, ela tentará uma equivalência entre o chamado 

“português não padrão” e o “dialeto de Yorkshire”, mesmo que consciente da 

dificuldade, aliás, da impossibilidade de tal empreendimento: 

Deve ficar claro que este trabalho não é uma análise lingüística, científica, do 

dialeto de Yorkshire. Conhecer as características não facilita o trabalho de tradução para 

o português, pois  

não existe uma correspondência entre dialetos de diferentes línguas. [...] 
Não é possível tentar reproduzir em português traços que especificam o 
dialeto de Yorkshire: a proposta de tradução apresentada no capítulo IV tem 
por fundamento encontrar uma forma de mostrar para o leitor brasileiro que 
existe uma diferença entre a fala da personagem Joseph e a das demais 
personagens que usam o inglês standard; essa diferença deverá ser mostrada 
levando-se em conta o sistema da língua portuguesa falada no Brasil. 
(CARVALHO, 2006, p.66, grifo nosso)   

 

É preciso observar que Carvalho (2006) reconhece não existir correspondência 

entre “dialetos” e ser impossível mesmo tentar reproduzir em “português” traços 

específicos do “dialeto de Yorkshire”. Contudo, quando se preocupa em “fazer jus ao 

original”, como ficou demonstrado na análise de sua proposta no capítulo anterior, ela 

acredita estar reproduzindo o “dialeto” letra a letra num outro “dialeto”. Ademais, 

mesmo que suspeite da impossibilidade de encontrar supostas correspondências entre 

“dialeto” e “português não padrão”, ela continua a acreditar que “para a maior dessas 

ocorrências de formas dialetais uma tradução é possível”. Apesar de sua promessa de 

tradução das formas ditas dialetais, sua proposta transforma o “original” tanto quanto 

qualquer outra tradução. Trata-se, neste caso, de um paradoxo entre a necessidade e a 

impossibilidade da tradução.   

 Além disso, ela ainda passa a ideia de que a representação que faz do 

“dialeto” no “português” será suficiente para pôr o leitor brasileiro em “contato com a 

diversidade cultural e social da Inglaterra da virada do século XIX”. Ora, será que, ao 

contato com a tradução proposta por Carvalho (2006), o leitor identificaria Joseph como 
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um falante do “dialeto de Yorkshire”? Ou veria a personagem como falante de um 

“português não padrão”? Ou lembrar-se-ia do chamado falar caipira? O que é o 

“português não padrão”? Seria o “português não padrão” essa entidade homogênea? O 

que o caracterizaria, afinal de contas? A ausência dos chamados plurais redundantes 

apenas, como em “os meninos”-“os menino”? A redução de proparoxítonas a 

paroxítonas, como em “cágado”- “cago”? A redução da desinência do gerúndio de -ndo 

a -no, como em “falando” – “falano”? Todas essas propriedades juntas ou algumas 

delas?  

Carvalho (2006) reconhece no plano teórico a complexidade da própria 

definição de língua e dialeto, mas trata-os em sua proposta de tradução como entidades 

totalmente separadas e distintas. Em sua tentativa de "fazer jus ao texto original", ela 

constroi, na verdade, um “dialeto” brasileiro sui generis e aplica as características desse 

"dialeto" sistematicamente na tradução das passagens no chamado dialeto de Yorkshire. 

Tal situação talvez se deva ao fato de ela acreditar que "as referências ao dialeto de 

Yorkshire são sistematicamente apagadas de todas as traduções"; logo, as referências ao 

“dialeto” precisam ser sistematicamente representadas em sua proposta de tradução.  

 Contudo, uma análise mais detalhada da tradução proposta mostrou ser ela mais 

uma representação que Carvalho (2006) elabora do “dialeto”. Mais uma vez, as opções 

que ela faz ao traduzir as passagens consideradas como dialetais manifestam o desejo de 

domínio lógico, racional, subjacente a toda teoria elaborada para a compreensão de 

determinados dados do mundo, mas que ao mesmo tempo - quando o domínio da práxis 

exige determinadas decisões - o ideal teórico resulta em abstração e, por isso, em 

contradição. Não se pode declarar, consequentemente, que haja uma tradução mais 

"fiel" ou não ao texto fonte, uma vez que tanto as vertentes teóricas, as concepções 

históricas do objeto de reflexão e da sociedade em questão estão sempre em constante 

refazer-se. Não está em jogo averiguar se a proposta de tradução é mais "fiel" ou não do 

que a tradução de Mendes (1971). O que ambos optaram por fazer é parte do jogo da 

representação. 

Seguindo o problema da “questão dialetal”, a pesquisadora questiona mais uma 

vez a tradição segundo a qual "os dialetos são considerados inferiores à norma chamada 

'culta' da língua" (CARVALHO, 2006, p.10). A partir dos fundamentos teóricos da 

ciência linguística, ela intenta problematizar a chamada visão não científica, tradicional, 
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senso comum, acerca das relações entre língua - considerada como a norma culta - e 

dialeto: 

 Verifica-se então que a distinção entre superioridade e inferioridade 
estabelecida entre “norma culta” e “dialeto” não é baseada em argumentos 
científicos, comprovado por estudos, mas sim em puro desconhecimento do 
assunto e em ideias preconcebidas que são disseminadas na sociedade por 
muitos séculos. A chamada 'norma culta' adquiriu esse status de língua oficial 
de um país não devido a uma comprovada superioridade lingüística sua em 
relação às outras variantes faladas nesse território (CARVALHO, 2006, 
p.44). 

 

É interessante notar que, ao problematizar a existência de hierarquia entre 

“língua” e “dialeto” de um ponto de vista puramente imanente (o da ciência linguística), 

a autora acaba identificando-as, ou seja, tomando-as como sendo o mesmo ente. Ao 

mesmo tempo, porém, trata de entidades que, por razões extrínsecas ao dado linguístico, 

teriam recebido avaliações diferentes e, por isso, categorizações ou rótulos 

diferenciadores. Isso fica bastante claro quando escreve que 

Podemos então considerar a existência de uma relação profunda entre 'língua' 
e 'dialeto', eles não são formas completamente independentes uma da outra, e 
os dialetos podem ser considerados como different forms of the same 
language. Uma dessas formas, ao longo da história política e social de um 
país, adquiriu o status de 'norma culta' ou 'língua padrão' e foi adotada pela 
maioria de seus falantes; todavia não devemos com isso considerar dialetos 
como formas 'menores' por serem diferentes da 'norma culta' ou por terem 
sido suplantados por uma variante que acabou se consolidando como língua 
oficial dessa nação. (CARVALHO, 2006, p.42)  

  

A afirmação anterior de que “língua” e “dialeto” são a mesma coisa contradiz o 

argumento de que são "different forms of the same language". Pelo princípio lógico de 

não contradição, que é o pressuposto do método científico, uma coisa deveria ser a 

mesma coisa e não outra. Se “língua” e “dialeto” são intrinsecamente iguais, não podem 

ser intrinsecamente diferentes. O que está em questão aqui, é necessário ressaltar, não é 

a avaliação que os falantes fazem de “dialeto” como hierarquicamente inferiores a 

“língua”, mas apenas o problema da conceituação dita científica que a Carvalho (2006) 

propõe para fundamentar sua dissertação. Em termos filosóficos, está-se diante de um 

problema ontológico. Ao lidar com essa dificuldade de precisar os limites conceituais 

entre “língua” e “dialeto”, Carvalho (2006) objetiva embasar cientificamente seu projeto 

de “tradução dialetal”. Por isso ela recorre a um conceito de “dialeto” bastante corrente 

na ciência da linguagem: 

O 'dialeto' é uma forma que existe dentro dessa língua, limitada a uma área 
específica e cujo grau de inteligibilidade pode variar de uma região para outra 
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do país devido a fatores como distância entre localidades, uso do vocabulário, 
entonação, substrato linguístico, entre outros; muitas vezes ele não tem uma 
ortografia oficial, ou tem duas ortografias aceitas; em determinados casos, 
sequer uma forma escrita. (CARVALHO, 2006, p.42)  

 

A concepção de que “língua” e “dialeto”, consideradas do ponto de vista da 

imanência, são essencialmente a mesma coisa foi utilizada anteriormente para negar a 

existência de qualquer hierarquia entre ambas. Em seguida, afirma-se que fatores 

externos como o poder político teriam sido os responsáveis por elevar determinado 

“dialeto” ao status de “língua”, tornando assim diferentes entidades ontologicamente 

iguais. Agora aparecem outros critérios extralinguísticos para definir o que é “dialeto”: 

inteligibilidade, localidade, substrato linguístico, ausência de forma escrita e ortografia. 

Essas idas e voltas dos critérios externo e interno na definição de “dialeto” denotam a 

dificuldade de subjugar dados heterogêneos a uma substancialidade unificadora e 

estável. É exatamente esse aspecto heteróclito da linguagem que dificultará o 

cumprimento da promessa da autora de traduzir as passagens consideradas como 

dialetais. Ela questiona as abordagens tradicionais da tradução justamente por não 

atentarem ao emprego do “dialeto” no chamado texto original, uma vez que “As falas 

dialetais não estão presentes apenas nas falas das personagens: elas podem ser 

encontradas ao longo de toda a narrativa, e também foram ignoradas pelos tradutores, 

que usaram sempre formas da chamada 'norma culta' para traduzi-las”. (CARVALHO, 

2006, p.93) 

Apesar das dificuldades já apontadas na tentativa de delimitação do conceito de 

“dialeto”, Carvalho (2006) parece saber exatamente quais formas correspondem ao 

“inglês” ou ao “dialeto de Yorkshire”. O que se patenteia nesse seu discurso é a certeza 

de que os tradutores precedentes "ignoraram" o dialeto, talvez por algum critério de 

julgamento extrínseco à forma dialetal, pressuposta sempre como algo homogêneo. 

Haveria, desse modo, duas formas linguísticas estanques: de um lado, o dialeto; de 

outro, a língua. Mesmo que sejam "different forms of the same language".  

Sob essa perspectiva, a tradução "fiel" seria aquela que representasse "o dialeto" 

de Yorkshire. Como foi visto também no capítulo II, a tradutora enfrentará dificuldades 

em ser fiel ao seu próprio princípio, ao transformar palavras consideradas dialetais em 

“português padrão”, palavras do “inglês padrão” em “português não padrão” ou 

estruturas sintáticas comuns ao “inglês/dialeto” numa sintaxe típica do “português não 

padrão”. Em nome da fidelidade à representação da diferença, Carvalho (2006) cria 
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novas diferenças que, de sua própria perspectiva de tradução, não correspondem ao 

“original”.   

Acrescente-se que a noção de 'dialeto' com que lida Carvalho (2006) revela, por 

sua complexidade, uma relação hierárquica entre língua falada e língua escrita que terá 

consequências na tradução proposta pela autora. Ela diferencia língua de dialeto 

afirmando que  

Uma das diferenças entre 'língua' e 'dialeto' é que a primeira é difundida por 
toda a área de um país e compartilhada por seus habitantes, e estes a usam em 
qualquer localidade em que estejam tendo a expectativa de ser 
compreendidos por seus interlocutores. Ela também tem uma forma escrita 
padronizada, que é considerada a 'oficial', ensinada nas escolas, geralmente 
aprovada por uma Academia nacional, respaldada nos dicionários e 
encontrada nos livros, pedagógicos ou de ficção. (CARVALHO, 2006, p.42) 

 

Segundo esse texto, a língua geralmente distingue-se do dialeto por possuir uma 

forma escrita padrão oficializada, usada em dicionários e livros e, portanto, como fruto 

de um trabalho de elaboração social, é apenas uma convenção. Nesse sentido, o fato de 

ter uma escrita - mesmo que convencional - seria uma dos atributos de uma língua que 

permitiriam diferenciá-la de um dialeto. Isso ocorreria porque este "muitas vezes não 

tem uma ortografia oficial, ou tem duas ortografias aceitas; em determinados casos, 

sequer uma escrita" (CARVALHO, 2006, p.42).  A pressuposição de que o dialeto seria 

mais natural que a língua por ser uma forma de expressão oral parece contradizer a 

definição de dialeto dado pela autora. Tal contradição fica patente ao se analisar a 

seguinte passagem: 

Fernando Tarallo disse que ‘a língua falada [...] é o veículo lingüístico de 
comunicação usado em situações naturais de interação social [...] não 
podemos nos limitar a dizer que língua é usada em situações de interação 
social natural, pois a natureza de nossas interações vai influir na nossa 
escolha de vocabulário, na forma como falamos’. (CARVALHO, 2006, p.43) 

 

 Após ter declarado que o dialeto seria naturalmente falado e que, por isso 

mesmo, não teria em muitos casos uma representação escrita, Carvalho (2006) referenda 

a ideia de que a língua falada também é algo natural, uma vez que seria usada em 

"situações naturais de interação social". O que seriam essas "situações naturais" não é 

possível saber, mas o fato é que se uma das diferenças entre “língua” e “dialeto” está na 

naturalidade desta forma de expressão línguística, tal diferença se dissolve quando se 

afirma ser a língua também uma forma natural. Na verdade, a distinção está na 

convencionalidade intrínseca à forma escrita da língua que, certamente, seria uma 
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representação mais ou menos adequada de uma língua falada e, aliás, também de um 

“dialeto”.  

 A explicação de Carvalho (2006) pode ser resumida da seguinte maneira: 

existe uma língua; dentro dessa língua, há variações dialetais; a diferença entre língua e 

dialeto é que a primeira geralmente tem uma forma escrita, enquanto a segunda só é 

escrita esporadicamente; o dialeto é mais natural porque é falado e a fala, logicamente, 

precede a escrita; mas a língua falada também é natural. Partindo dessas premissas, 

Carvalho (2006) chega à necessária conclusão: 

Deduzimos, então, que o uso dos dialetos está majoritariamente ligado à 
linguagem oral, ou seja, às chamadas situações naturais de comunicação e 
interação social (segundo a definição proposta por Tarallo), e eles raramente 
vão aparecer na linguagem escrita, normalmente mais formal. Esse fato torna 
ainda mais forte o preconceito que cerca as variantes dialetais, devido ao fato 
de na mentalidade das pessoas comuns existir essa concepção de linguagem 
escrita como melhor ou mais sofisticada que a linguagem oral. (p.43) 
   

 O que parece não satisfazer ao critério científico que norteia o trabalho 

da autora é a ideia de hierarquia. É uma hierarquização que sobrepõe a língua escrita à 

língua falada, a língua falada formal à língua falada informal, a língua escrita ao dialeto 

(falado, geralmente). Em toda a sua discussão, Carvalho (2006) situa a fonte do 

problema da hierarquização na dicotomia clássica de fala-escrita, situando a fala como 

natural e a escrita como convencional, repetindo o discurso da linguística estruturalista 

de que a “verdadeira” língua é a língua falada. A escrita seria, assim, apenas uma 

representação secundária da fala, pois resultaria de uma elaboração cultural, uma 

convenção, enquanto a fala seria produto da natureza. Por isso, a estudiosa ocupar-se-á 

de representar (por escrito), na sua proposta, o que seria uma cópia mais fiel da fala, que 

seria o “dialeto de Yorkshire”.  

 Além do mais, uma consequência da dicotomia fala-escrita seria a 

sobreposição de uma à outra, tradicionalmente a escrita, segundo Carvalho (2006); no 

entanto, como a linguística tradicional, ela tenta fazer o inverso, desta vez sobrepondo a 

fala à escrita, invertendo a relação hierárquica. Uma vez que o “dialeto” é, antes de 

tudo, falado, deveria ser mais valorizado, ou seja, aparecer na tradução do romance em 

“português”, pois as formas dialetais foram "ignoradas pelos tradutores, que usaram 

sempre formas da chamada 'norma culta' para traduzi-las" (CARVALHO, 2006, p.93).  

 É interessante observar ainda que, ao tentar essa valorização do falado 

sobre o escrito, a tradutora o faz a partir da própria escrita, mesmo sem poder saber, ao 
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certo, como soaria aquele “dialeto”, já que na própria representação de Emily Brontë 

não há uma grafia unívoca para a mesma palavra do “dialeto” (um exemplo simples e 

significativo são as grafias da preposição ‘to’, que aparece ora como ‘tuh’, ora como 

‘tull’). Ela teria que deduz a fala pela representação “fonética” da escrita. A autora 

acredita, portanto, e conforme a tradição, numa língua fonética, representada pelo 

sistema de escrita de forma biunívoca e sistemática, o que seu próprio esforço de 

tradução não parece corroborar.  

 Pelo que se discutiu até este ponto, Carvalho (2006) começa seu trabalho 

esboçando uma crítica à visão tradicional de tradução como uma transferência de 

sentidos dados, mas ao longo de seu texto nada mais faz do que reafirmá-la. Não apenas 

sua concepção de tradução filia-se à tradição, mas também o que entende por língua, 

dialeto, fala e escrita. Em continuação a esse diálogo com sua proposta, observe-se 

ainda o seguinte comentário da pesquisadora sobre o objetivo de sua dissertação:      

O capítulo IV apresenta a proposta de tradução com alguns comentários a 
respeito das soluções encontradas para questões presentes no texto original. 
Essa proposta não tem a intenção de ser a única visão possível sobre o papel 
exercido pelo dialeto de Yorkshire em O Morro dos Ventos Uivantes, e nem 
de apresentar soluções definitivas para sua tradução. Seu intento é lançar luz 
sobre um assunto que, até o momento, não tem recebido a atenção que devia 
por parte de críticos, professores e estudantes de tradução, e, quem sabe, 
incentivar novos trabalhos acadêmicos nessa área. (CARVALHO, 2006, 
p.15)  

  

A autora remete ao capítulo IV de seu trabalho, onde se encontram as “soluções 

encontradas para questões presentes no texto original”. Se não existe equivalência entre 

dialetos de línguas diferentes, por que então presumir que haja “soluções” para suprir 

essa falta? Se a tradução não trata de transferência de significados do “original”, por que 

tanta importância dada à tradução do intraduzível? Se a proposta não tem a intenção de 

ser a única visão possível, por que as outras traduções são criticadas por “apagar” as 

referências ao “dialeto de Yorkshire”? Não seriam elas também diferentes 

representações, nas quais os tradutores simplesmente optaram por enfatizar um ou outro 

aspecto da narrativa, em vez de tentar restituir em sua língua a língua do “original”? 

Não teriam eles interpretado de maneira diversa o texto de Brontë e compreendido que o 

emprego do “dialeto” por uma personagem não faria dela protagonista do romance? 

Afinal, é possível saber exatamente qual a “intenção” da escritora ao elaborar sua obra? 

São perguntas que surgem diante da colocação a seguir: 
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Em primeiro lugar, sem querer discutir uma questão tão difícil quanto a 
intenção do autor, poder-se-ia dizer que, se Emily Brontë julgou importante a 
presença de um falante de dialeto em seu romance, traduzir as falas da 
personagem Joseph dentro das normas do português padrão seria uma espécie 
de adaptação indevida, pois o tradutor estaria ignorando uma característica do 
texto original que pode mostrar para o leitor muito mais do que apenas uma 
forma de falar diferente. (CARVALHO, 2006, p.16) 

 

É muito fácil constatar que o objetivo da autora não é, de fato, discutir o 

problema da “intenção do autor”. Na verdade, o discernimento da “intenção” da 

escritora está pressuposto por Carvalho (2006) justamente ao pôr em prática sua 

tradução e está explícito ao declarar que “Emily Brontë julgou importante a presença de 

um falante de dialeto em seu romance”. O “erro” dos tradutores seria, considerando a 

declaração da pesquisadora, deixar de recuperar o “dialeto” presente no “original” em 

“português” porque Brontë, escrevendo em “inglês”, “quis dizer” alguma coisa ao 

utilizar a fala de Yorkshire para representar algumas personagens. Essa “intenção” 

poderia ser, por exemplo, “mostrar ao leitor muito mais do que uma forma de falar 

diferente”. Mas, se a autora inglesa ‘quis’ “mostrar muito mais que uma forma de falar 

diferente”, isso só seria possível se os tradutores tivessem vertido para um “dialeto” do 

português o “dialeto” do inglês, mesmo cientes de sua impossibilidade? Sua proposta de 

tradução, assim como as traduções anteriores, não seriam diferentes formas de 

representação? E “original” não seria também uma representação?    

 Ademais, Carvalho (2006) confirma sua concepção tradicional de 

tradução quando pondera que “traduzir as falas da personagem Joseph dentro das 

normas do português padrão seria uma espécie de adaptação indevida, pois o tradutor 

estaria ignorando uma característica do texto original” (p.16, grifo nosso). Ao longo de 

seu trabalho, reaparece a ideia de tradução como fidelidade a uma origem, como 

restituição de uma presença, como promessa de reposição da língua do outro na sua 

própria língua. Ao julgar o que seria relevante na sua proposta de tradução, Carvalho 

(2006) precisa dizer o que é a tradução, conceito que – pode-se depreender – refere-se 

ao ideal representação da tradição, que impõe como tarefa do tradutor copiar o chamado 

“original”.  

       O tradutor, no entanto, ao perceber que sua “cópia” não corresponde ao seu 

ideal de tradução, vê seu trabalho como algo menor, sentindo-se portanto um “traidor”. 

É segundo essa concepção que a pesquisadora rebaixa a tradução ao nível de “adaptação 

indevida”, pois para ela a verdadeira tradução deveria restituir, de qualquer maneira, as 
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falas de Joseph não no “português padrão”, como Mendes (1971) teria feito, mas como 

alguma forma de “dialeto”. Mas o problema é que, em outra parte de seu texto, de 

acordo com passagens aqui citadas anteriormente, a própria autora suspeita da 

possibilidade de cumprir o seu propósito. Acrescente-se ainda o resultado prático de sua 

tradução, em que luta para cumprir sua promessa de fazer “jus ao original” conduz a 

estudiosa ao paradoxo da tradução: a necessidade de dizer o “mesmo” que o suposto 

original e o imperativo da transformação, que criará inevitavelmente diferenciações 

distintas daquelas que a tradutora pretendia.  

É isso que faz Carvalho (2006) ao tentar reproduzir letra a letra em “português” 

as falas de Joseph, o que resultou numa personagem que lembrará não a “diversidade 

cultural da Inglaterra do século XIX”, mas algo bastante parecido com o falar de 

determinada região do interior do Brasil. Poder-se-ia, por isso, referir-se à estudiosa 

como traduttrice, traditice? Poder-se-ia falar em “adaptação indevida”? A resposta a 

essas questões depende do ponto de vista teórico adotado pelo pesquisador. No que se 

refere à desconstrução, não cabe fazer afirmações categóricas sobre esta ou aquela 

tradução. Mas é possível mostrar as ambivalências do discurso teorético logocêntrico 

acerca da tradução e da tarefa do tradutor, que são também formas de representação.    

O objetivo deste capítulo foi mostrar as ambivalências do discurso teórico que 

fundamenta a proposta de tradução de Carvalho (2006). Ao mesmo tempo em que 

pretende se desvencilhar do peso da tradição e se revela consciente dos problemas que 

cercam as concepções de língua, dialeto e tradução, ela não consegue transcender os 

limites impostos por determinado discurso milenar. A autora afirma não conceber a 

tradução como transposição, como algo mecânico; entretanto, apega-se ao chamado 

“original” para propor uma tradução diferente de todas as outras exatamente por querer 

reproduzir ipsis litteris o que seria “o” dialeto de Yorkshire. Ela reconhece a dificuldade 

de interpretar a “intenção” da romancista inglesa, mas tem certeza de que ela “julgou 

importante” representar o fala regional em sua obra. Essas e outras ambivalências do 

discurso da autora aparecem também em sua própria tradução, na sua luta corporal com 

a língua do outro e com a sua própria língua, como pudemos evidenciar no capítulo 

anterior.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme se demonstrou ao longo deste trabalho, a tradução constitui, antes de 

tudo, um desejo e uma promessa: o desejo de restituir na própria língua a língua do 

outro, a língua da origem, e a promessa de transpor fielmente o que foi expresso no 

“original”. Essa tensão pôde ser vista na análise da proposta de tradução de Carvalho 

(2006) em comparação com a tradução de Mendes (1971), sob o ponto de vista da 

desconstrução.  

No primeiro capítulo, observou-se como a desconstrução dialoga com a tradição, 

ao questionar os seus fundamentos e demonstrar suas ambiguidades, suas limitações. 

Em seguida, desconstruídas as bases metafísicas do pensamento ocidental, foram 

abordadas as consequências disso para o tratamento de questões importantes como a 

linguagem e a tradução, o que inaugura um novo enfoque sobre a representação.  

No segundo capítulo, analisou-se a proposta de tradução de Carvalho (2006) em 

comparação com a tradução de Mendes (1971), a fim de demonstrar como, a partir da 

representação que a escritora Emily Brontë fez do “dialeto de Yorkshire” em seu 

romance Wuthering Heights, ambos os tradutores elaboram diferentes representações 

para aquilo que Carvalho (2006) acredita ser efetivamente o “dialeto” e, portanto, 

acredita poder fazer “jus ao original”. No entanto, como a análise mostrou, a própria 

tradutora acaba por criar, no processo de tradução, outras diferenciações que não as 

constantes do suposto original. Mas, ao encarar a tradução como uma transformação, 

cujos limites as próprias línguas impõem ao tradutor, é exatamente isso o que ocorre em 

todas as traduções, inclusive as dos autores cotejados.  

   No terceiro capítulo, observou-se a ambiguidade do discurso de Carvalho 

(2006) ao fundamentar teoricamente sua proposta de tradução. Apesar de criticar a 

concepção tradicional de tradução, a autora fará ao longo de seu texto uma reiteração de 

conceitos presos à metafísica logocêntrica como “fidelidade ao original” e “intenção do 

autor”, que não cabem sob a perspectiva da desconstrução. A constatação dessas 

ambiguidades ajuda a perceber ainda o contraste entre teoria e prática, pois a autora 

anuncia um ponto de vista teórico e, na prática, ocorre o contrário daquilo que diz. É o 

paradoxo da tradução como promessa e impossibilidade.  

Enfim, pode-se deduzir de toda essa discussão que o ponto de vista teórico do 

tradutor, suas crenças a respeito de língua/dialeto, de tradução e do papel do tradutor 
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influenciarão na sua prática tradutória. Muitas vezes, no entanto, a prática da tradução 

irá contradizer suas próprias ideias sobre seu trabalho, pois o tradutor aprenderá que a 

luta com as línguas requer mais que uma transposição mecânica de sentidos pré-

moldados; ela exige uma interpretação, uma interação, uma elaboração, uma 

transformação, sempre. E esta é a proposta de desconstrução.   
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ANEXO 

 

Wuthering Heights/O Morro dos Ventos Uivantes 

Falas de Joseph em inglês, na tradução de Mendes (1971) e na tradução proposta 

por Carvalho (2006), respectivamente: 

 

‘Whet are ye for?’ he shouted. ‘T’ maister’s dahn i’ t’ fowld. Goa rahned by th’ end ut’ 

laith, if yah went tuh spake tull him.’ (p. 51) 

– Que quer o senhor? – gritou ele. – O patrão desceu para o pasto dos carneiros. Dê a 

volta pelo fundo da granja, se quiser falar com ele. (p.15) 

- O que é que vosmecê qué? - gritou ele. - O patrão tá lá nos campo. Dê a vorta no fim 
do establo se quisé falá com ele. (p.110) 

___________________________________________________________________ 

‘ They’s nobbut t’ missis; and shoo’ll nut open ‘t and ye mak yer flaysome dins till 
neeght.’ (p.52) 

– Ninguém, a não ser a patroa, e ela não abrirá, nem que o senhor faça esse berreiro 
infernal até de noite. (p.15) 

Num tem ninguém fora a patroinha, e ela num vai abri nem que vosmecê fique fazeno 
sua baruiada horrive até de noite. (p.110) 

_____________________________________________________________________ 

‘Nor-ne me! Aw’ll hae noa hend wi’t,’ muttered the head vanishing. 

– Eu? Nem nada! Não quero meter-me nisso – resmungou a cabeça, desaparecendo 
(p.16). 

- Eu, nunca! Eu é que num vô tê nada com isso - resmungou ele, desaparecendo. (p.110) 

 _____________________________________________________________________ 

‘Aw wonder hagh yah can faishion tuh stand thear i’ idleness un war, when all on ‘em’s 
goan aght! Bud yah’re a nowt, and it’s noa use talking – yah’ll niver mend uh yer ill 
ways; bud, goa raight tuh t’divil, like yer mother afore ye!’ (p.57) 

– Pergunto a mim mesmo como pode ficar aí à toa, esquentando-se, quando todos estão 
lá por fora! Mas você não serve mesmo para nada e não paga a pena gastar cuspe com 
você... você não consertará nunca seus maus costumes e irá parar nos infernos, como 
sua mãe foi! (p. 20) 
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Eu só fico pensano como é que você pode ficá aí preguiçano ou fazeno coisa pió, quano 
todo mundo saiu trabaiá. Mas vosmecê num serve de nada, e vô perdê meu tempo se 
ficá falano - vosmecê nunca vai se indireitá, e vai pro inferno, iguar sua mãe antes de 
vosmecê. (p.110)  

_____________________________________________________________________ 

 ‘Hearken, hearken, shoo’s cursing on ‘em!’ muttered Joseph, toward whom I had been 

steering. (p.59) 

– Escute, escute! Lá está ela a amaldiçoá-los! – murmurou José, a quem eu me havia 

dirigido (p.22).  

Ove só, ove só, ela tá mardiçoano eles! - respondeu Joseph, em cuja direção eu estivera 

olhando. (p.111) 

_____________________________________________________________________ 

  

‘Maister, maister, he’s staling t’ lantern!’ shouted the ancient, pursuing my retreat. 

‘Hey, Gnasher! Hey, dog! Hey, Wolf, holld him, hold him!’ (p.59) 

– Patrão, patrão! Roubou-me a lanterna – gritou o velho, perseguindo-me.  – Olá! 

Gnasher! ó cachorro! Cisca, cisca, lobo! Agarra-o, agarra-o! (p.22) 

Patrão, patrão, ele tá robano a lanterna! - gritou o velho, correndo atrás de mim. - Ei, 

Gnasher! Ei, cachorro! Ei, Wolf, pega ele, pega ele! (p.111) 

_____________________________________________________________________ 

‘“Maister Hindley!” shouted our chaplain. “Maister, coom hither! Miss Cathy’s riven 

th’ back off ‘Th’ Helmet uh Salvation,’un’ Heathcliff’s pawsed his fit intuh t’ first part 

uh ‘T’ Broad Way to Destruction!’ It’s fair flaysome ut yah, let ‘em goa on this gait. 

Ech! Th’ owd man ud uh laced ‘em properly – bud he’s goan!” (p.63) 

 “‘ Sr. Hindley’, urrava nosso capelão. ‘Venha cá! A menina rasgou a lombada do 

Capacete da Salvação e Heathcliff desabafou a raiva na primeira parte do Caminho 

Largo para a Perdição! Que desgraça permitir o senhor que eles continuem a viver 

assim! Ah, se o velho estivesse vivo, eles entrariam agora numa boa tunda!’ (p.27) 

Seo Hindley! - gritou nosso capelão. - Patrão, vem cá. A dona Cathy rasgô a capa do 

Érmo da Sarvação; e o Heathcliff deu um chute na primeira parte d'O Longo Caminho 
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da Destruição! É horrive dimais vosmecê dexá eles andá desse andá desse jeito. Hm! 

Patrão véio tinha dado uma boa coça neles - mas ele morreu! (p.112) 

_____________________________________________________________________ 

‘“ T’ maister nobbut just buried, and Sabbath nut oe’red, und t’ sahnd uh’t gospel still i’ 

yer lugs, and yah darr be laiking! shame on ye! sit ye dahn, ill childer! They’s good 

books enough if ye’ll read ‘em; sit ye dahn, and think uh yer sowls!” (p. 63) 

“‘O patrão mal está enterrado, o sábado ainda não acabou, o som do Evangelho ainda 

está nos ouvidos de vocês, e têm coragem de brincar! Que vergonha! Sentem-se, coisas 

ruins! Não faltam bons livros por aí para vocês lerem. Sentem-se e pensem nas suas 

almas.’  (p.25) 

- Patrão cabô de sê interrado, o dia do Senhor nem terminô, as palavra dos Evangéio 

ainda tá nas vossa zoreia, e cêis tem corage de brincá! Que vergonha! Sente aí, 

criançada ruim! Tem muitos livro bom se cêis quisé lê eles: sente aí e pense nas vossas 

arma! (p.111) 

_____________________________________________________________________ 

 

'owd Nick' (p.63)  old Nick: the devil 

o "tinhoso" (p.27) 

o canhoto (p.112) 

_____________________________________________________________________ 

 

I thought there was something wrong as he set down the light; and seizing the children 

each by an arm, whispered them to 'frame up-stairs and make little din - they might play 

alone that evening - he had summut to do.’ (p.85) 

Adivinhei que acontecera alguma desgraça ao vê-lo depor a vela e, pegando no braço de 

cada um dos meninos, sussurrar-lhes que subissem, não fizessem barulho...que êle tinha 

alguma coisa a fazer. (p.47) 
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Eu achei que havia alguma coisa errada enquanto ele recolocava a vela em seu lugar; e 

pegando cada criança por um braço, murmurou que eles 'devia ir depressinha lá pra 

cima e ficar quietinhos - eles podiam fazer as orações sozinhos aquela noite - ele tinha 

otras coisa pra fazê.' (p.112) 

_____________________________________________________________________ 

Und hah isn't that nowt comed in frough th' field, be this time? What is he abaht? Girt 
eedle seeght!' demanded the old man, looking round for Heathcliff (p. 123)  

- Como se dá que êsse sujeito à-toa não tenha voltado ainda dos campos a este hora? 
Que estará fazendo êsse velho? Que estará fazendo êsse vadio? - perguntou o velho, 
procurando Heathcliff ao redor. (p.83)  

E por que qu'aquele forgado ainda num vortô dos campo, a essa hora? Qu'é qu'ele tá 
prontano? Óia só que preguiça! - perguntou o velho, procurando Heathcliff ao seu redor. 
(p.112)  

_____________________________________________________________________ 

 

They were 'ill eneugh for ony fahl manners' he affirmed. (p.123) 

Êles eram "bastante ruins para não serem capazes de tais tratantadas", afirmava êle. 
(p.83) 

Eles eram 'tão ruim quanto se podia isperá deles', afirmou ele. (p.112) 

_____________________________________________________________________ 

'Yon lad gets war un war!' observed he on re-entering. 'He's left th' yate ut t' full swing, 
and miss's pony has trodden dahn two rigs uh corn, un plottered through, raight o'er 
intuh t' meadows! Hahsomdiver, t' maister 'ull play t'divil to-morn, and he'll do weel. 
He's patience itsseln wi' sich careless, offald craters - patience itsseln he is! Bud he'll nut 
be soa allus - yah's see, all on ye! Yah mum'n’t drive hum aht uf his heead fur nowt!' 
(p.124) 

- Êsse rapaz cada dia fica pior! - observou êle, ao entrar. - Deixou a porteira 
escancarada, e o poldrinho da senhorita esmagou duas fileiras de trigo, ao atravessá-las 
para se dirigir diretamente ao campo! Garanto que o patrão vai fazer um barulho dos 
infernos amanhã de manhã, e com razão. Êle é a paciência em pessoa! Mas isso não há 
de durar sempre...vocês todos hão de ver! Não é bom fazê-lo perder a cabeça...não é 
bom, não! (p.84) 

- Esse moleque tá cada dia pió! - ele observou, ao entrar. - Ele dexô o portão todo 
aberto, e o pôni da menina pisotiô duas carrera de mio, e saiu andano, bem no meio dos 
campo! De quarqué manera, patrão vai fazê um baruião amanhã, e bem que faz ele. Ele 
é a paciênça em pessoa com essas criatura descuidada e ruim - é a paciênça em pessoa! 
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Mas ele num vai sê sempre assim não - vosmecê tudo vão vê, vão sim. Vosmecês num 
divia de provocá ele à toa. (p.114) 

_____________________________________________________________________ 

'Aw sud more likker look for th' horse', he replied. 'It 'ud be tuh more sense. Bud, aw 
can look for norther horse, nur man uf a neeght loike this as black as t'chimbley! und 
Hathecliff's noan t'chap tuh coom ut maw whistle - happen he'll be less hard uh hearing 
wi' ye! (p.124) 

- Gostaria mais de procurar o cavalo - replicou êle. - Seria mais sensato. Mas não posso 
procurar nem o cavalo nem o homem, com uma noite dessas, mais escura que uma 
chaminé! E Heathcliff não é rapaz que atenda a um assobio meu. Talvez faça ouvido 
menos mouco com a senhorita. (p.84) 

Era mais fáci eu percurá o cavalo - ele replicou. Fazia mais senso. Mas, eu num vô 
percurá nem cavalo nem home numa noite como essa - preta que nem carvão. E o 
Hathcliff num é o tipo de criatura que vai vim pra mode meu assobio - pode sê que ele 
fique mais manso iscuitano vosmecê! (p.114) 

_____________________________________________________________________ 

'Nay, nay, he's noan at Gimmerton!' said Joseph. "Aw's niver wonder, bud he's at t' 
bothom uf a bog-hoile. This visitation worn't for nowt, und Aw wod hev ye tuh look aht, 
Miss - yah muh be t'next. Thank Hivin for all! All warks togither for gooid tuh them as 
is chozzen, and piked aht froo' th' rubbidge! Yah know whet t'Scripture ses - ' (p.125) 

- Não, não, êle não está em Gimmerton - disse José. - Não seria de admirar que esteja no 
fundo dum pântano. Esta visita celeste não foi à toa e eu a aconselho a prestar atenção, 
senhorita...na próxima ocasião, chegará a sua vez. Louvado seja Deus por tôdas as 
coisas! Tudo conspira a favor dos que são eleitos e subtraídos ao contato da ralé! A 
senhora sabe o que diz a Escritura a êsse respeito. (p.85-86) 

- Não, ele num tá em Gimmerton! - disse Joseph. - Eu é que num ia me espantá se ele 
tivesse no fundo de um lodaçá. Esse aviso dos céu num foi à toa, e eu dava um'oiada 
nisso, minina - vosmecê pode de sê a próxima. Gradeça ao Senhor por tudo! Tudo 
concorre pra ajudá os que são eleito, e que são erguido do pó! Vosmecê sabe o que as 
Escritura diz...(p.114) 

_____________________________________________________________________ 

'Running after t' lads, as usuald!' croaked Joseph, catching an opportunity from our 
hesitation to thrust in his evil tongue. 'If Aw wur yah, maister, Aw'd just slam t' boards i' 
their faces all on 'em, gentle and simple! Never a day ut yah're off, but yon cat uh 
Linton comes sneaking hither - and Miss Nelly, shoo's a fine lass! shoo sits watching for 
ye i' t' kitchen; and as yah're in at one door, he's aht at t'other - und, then, wer grand lady 
goes a coorting uf her side! It's bonny behaviour, lurking amang t' fields, after twelve ut' 
night, wi' that fahl, flaysome divil uf a gipsy, Heathcliff! They think Aw'm blind; but 
Aw'm noan, nowt ut t' soart! Aw seed young Linton, boath coming and going, and Aw 
seed yah' (directing his discourse to me). 'Yah gooid fur nowt, slattenly witch! nip up 
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und bolt intuh th'hahs, t' minute yah heard t' maister's horse fit clatter up t' road.' (p.126-
127) 

- Corria atrás dos rapazes, como de costume - crocitou José, que aproveitou a 
oportunidade de nossa hesitação para fazer intervir a sua língua malévola. - Se eu fôsse 
o senhor, patrão fecharia a porta do nariz de todos êles, com tôda a delicadeza e 
simplicidade! Um dia que o senhor se ausente, logo êsse gato do Linton se mete aqui 
dentro. E a srta. Nelly, que boa bisca! põe-se de guarda na cozinha,e, logo que o senhor 
entra por uma porta, o jovem Linton sai pela outra. E depois a nossa grande senhora 
passa a fazer também a sua côrte, por sua vez! É um belo procedimento êsse de andar a 
passear pelos campos, depois da meia-noite, com êsse horrendo cigano dos diabos, êsse 
Heathcliff! Êles pensam que eu sou cego, mas não sou, não!... Vi o jovem Linton chegar 
e partir e vi a senhora (dirigia-se a mim), a senhora mesma, sua vadia, bruxa imunda, 
precipitar-se na sala, no mesmo instante em que ouviu o tropel  do cavalo do patrão lá 
na estrada. (p.86-87) 

- Correno atrás dum par de carça, como sempre! Grunhiu Joseph, aproveitando a 
oportunidade, devido a nossa hesitação, para botar em ação sua língua venenosa. E no 
seu lugar, patrão, eu ia dá com a porta na cara deles tudo, cavalero ou não. Num tem um 
dia que o patrão num saía e que o lar do Linton num venha às escondida pra cá; e a dona 
Nelly, ela é uma beleza de moça! Ela fica sentada esperano vosmecê vortá na cuzinha; e 
vosmecê entra por uma porta e o mocinho sai por otra; e, então, a nossa fidarguinha vai 
dá suas vortinha ela também! Que belo jeito de sê, ficá andano no meio dos campo, 
depois da meia-noite, com aquele minino horrive, o diabo de cigano do Heathcliff! Eles 
pensa que eu sô cego; mas num sô nada disso! Eu vi o moço Linton, indo e vindo, e eu 
vi vosmecê (dirigindo seu discurso à minha pessoa); vosmecê num serve pra nada, sua 
bruxa suja! Vem rapidinho e entra correno dentro de casa, no minuto que vosmecê 
escuta o baruio das pata do cavalo do patrão na estrada. (p.115-116)  

_____________________________________________________________________ 

"Nelly," he said, "we's hae a Crahnr's 'quest enah, at ahr folks'. One on 'em's a'most 
getten his finger cut off wi' haudin' t' other froo' sticking hisseln loike a cawlf. That's 
maister, yah knaw, 'ut 's soa up uh' going tuh t' grand 'sizes. He's noan feared uh' t' 
Bench uh judges, norther Paul, nur Peter, nur John, nur Mathew, nur noan on 'em, nut 
he! He fair likes he langs tuh set his brazened face agean 'em! And yon bonny lad 
Heathcliff, yah mind, he's a rare 'un! He can girn a laugh, as weel's onybody at a raight 
divil's jest. Does he niver say nowt of his fine living amang us, when he goas tuh t' 
Grange? This is t' way on 't - up at sun-dahn; dice, brandy, cloised shutters, und can'le-
lught till next day, at nooin - then, t' fooil gangs banning un raving tuh his cham'er, 
makking dacent fowks dig thur fingers i' thur lugs fur varry shaume; un' th' knave, wah, 
he carn cahnt his brass, un' ate, un' sleep, un' off tuh his neighbour's tuh gossip wi' t' 
wife. I' course, he tells Dame Catherine hah hor fathur's goold runs intuh his pocket, and 
her fathur's son gallops dahn t' Broad road, while he flees afore tuh oppen t' pikes!" 
(p.142-143) 

"Nelly, não demorará muito e teremos lá em casa um delegado fazendo inquérito. 
Houve alguém que teve o dedo quase arrancado por querer impedir que os outros se 
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engalfinhassem como bezerros. E será o patrão, fique sabendo, quem irá para o banco 
dos réus. E êle não tem mêdo de banco de réus, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de 
João, nem de Mateus, nem de pessoa nenhuma! Êle gostaria bem...consome-se em 
desafiá-los com seu olhar sem-vergonha! E êsse tal de Heathcliff, pensa você que é um 
sujeito ordinário? Sabe, como ninguém, caretear uma risada, diante duma brincadeira 
diabólica. Será que êle nunca lhe contou a vida que leva lá, quando volta da Granja? É 
esta: levanta-se è hora que o sol se põe; e tome dados, cahaças, postigo fechados e velas 
acesas até o meio dia seguinte. Aí o doido vai para o seu quarto, preguejando e urrando, 
fazendo as pessoas de bem tapar os ouvidos de vergonha. E o patife sabe contar seus 
cobres, e comer e dormir e ir depois à casa de seu vizinho a conversar com sua mulher. 
Contará êle à Dona Catarina de que maneira passa para seus bolsos o dinheiro do pai 
dela e como o filho de seu pai galopa pela estrada larga, enquanto êle vai adiante para 
abrir-lhe as porteiras?" (p.102-103) 

- Nelly - disse ele - quarqué hora a poliça vai lá em casa pra falá com aquelas criatura. 
Um lá quase perdeu os dedo de tentá separá briga dos otro que se pegava como bicho. E 
o patrão, vosmecê sabe, é que vai sê responsáve. Ele num tem medo do Jurgamento e 
dos juiz, nem de Paulo nem de Pedro, nem de João, nem de Mateus, nem de nenhum 
deles, ele num tem! Ele até gosta de dá a própria cara pra enfrentá eles tudo! E seu 
querido minino Heathcliff, veja só, ele é um tipo e tanto! Ele pode dá risada, tão bem 
quanto quarqué um, dessas brincadeira do diabo. Ele diz arguma coisa do jeito como ele 
tá viveno lá em casa, quando ele vai pra Granja? O que acontece é - levantá quando o 
sol tá se escondeno, jogo, bebida, os quarto alumiado só com luz de vela e as janela 
fechada até o otro dia na hora de comê - então, o otro vai dizeno palavrão e falano feito 
loco até o quarto dele, fazendo as pessoa decente tapá a zoreia de tanta vergonha; e o 
sem-vergonho, ora, ele só conta o dinheiro, e come, e dorme, e aí sai e vai pro vizinho 
pra ficá de conversa com a esposa dos otro. E por acaso ele diz pra Dona Catherine 
como é qu'o dinheiro do pai vai pará nos borso dele, e como o filho do pai dela vai 
galopano pelo Ampro Caminho, enquanto ele próprio corre abri as porta pro rapaz? 
(p.116) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Mim! Mim! Mim! Did iver Christian body hear owt like it? Minching un’ munching! 

Hah can Aw  tell whet ye say? (p.174) 

Devagar! Devagar! Devagar! Jamais cristão algum ouviu coisa semelhante! A senhora 

mastiga as palavras, engole tudo. Como posso eu adivinhar o que quer dizer? (p.132) 

- Mas é cheia de nhem-nhem-nhem! Será que um cristão já ouviu arguma coisa 
parecida? Fica enrolano as palavra! Coo é qu'eu posso sabê o que que vosmecê tá 
dizeno? (p.116) 

_____________________________________________________________________ 

 

 ‘Nor nu me! Aw getten summut else to do...(p.174) 
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Ora essa! Tenho mais que fazer...(p.132) 

- Eu é que não! Eu tenho mais coisa pra fazê - ele respondeu, e....(p.116) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Gooid Lord!’... ‘If they’s tuh be fresh ortherings – just when Aw getten used tuh two 

maisters, if Aw mun hev a mistress set o’er my head, it’s loike time tuh be flitting. Aw 

never did think tuh say t’day ut Aw mud lave th’owld place – but Aw daht it’s nigh at 

hend!’ (p.178) 

‘– Bom Deus! – murmurou ele, sentando-se e esfregando as meias listradas, desde o 

joelho até o tornozelo. – Se tenho de receber novas ordens, justamente agora que me 

estava habituando a dois patrões, se tenho de agüentar nas costas ainda uma patroa, já é 

tempo de ir batendo as asas. Nunca pensei que chegaria o dia de me ver forçado a deixar 

esta velha casa.... mas estou vendo que ele está próximo!  (p.135) 

- Deus do céu! - resmungou ele, sentando-se, e esfregando as meias listradas dos joelhos 

até os tornozelos. - Se é qu'é pra tê novidade agora qu'eu já tava me acostumano com 

dois patrão, se eu tenho que tê uma patroa nas minhas costa, já tá bem na hora d'eu ir 

s'imbora. Eu nunca pensei que ia chegá o dia qu'eu ia tê de ir s'embora da casa véia - 

mas parece que ele tá chegano! (p.117) 

_____________________________________________________________________ 

‘Thear! He ejaculated. ‘Hareton, thah willn’t sup thy porridge tuh neeght; they’ll be 

nowt bud lumps as big as maw nave. Thear, agean! Aw’d fling in bowl un all, if Aw 

were yah! Thear, pale t’guilp off, un’ then yah’ll hae done wi’t. Bang, bang. It’s a 

marcy t’ bothom isn’t deaved aht!’   (p.178) 

“– Veja só! – exclamou ele. – Hareton, não terás papa esta noite. Hás de comer uns 

caroços do tamanho de meu punho. Sim, senhor! Se eu fosse a senhora jogaria logo até 

a tigela e tudo mais aí dentro! Vamos, tire a espuma e tudo irá bem. Ora! Ora! É um 

milagre não ter a marmita o fundo rebentado! (p.136) 

- Ora - exclamou ele. - Hareton, ocê num vai comê teu mingau essa noite, ele num vai 

sê nada mais que uns caroço tão grande como minhas mão. Ora, de novo! Eu ia mais é 

jogá fora panela e tudo, se eu tivesse no teu lugar. Ora, joga a espuma fora, e então 
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vosmecê vai tê cabado com isso. Bam, bam. É dar  graças aos céu o fundo da panela não 

tê rebentado. (p.117) 

_____________________________________________________________________ 

The old cynic chose to be vastly offended at this nicety; assuring me, repeatedly, that 

'the barn was every bit as gooid' as I, 'and every bit as wollsome', and wondering how I 

could fashion to be so conceited. (p.178) 

O velho cínico achou que deveria mostrar-se escandalizado com essa minha exigência 

de limpeza, assegurando-me repetidamente que 'o rapaz valia tanto quanto eu' e que êle 

era 'tão sadio como eu', admirando-se de que me mostrasse tão ciosa de minha pessoa. 

(p.136) 

O velho cínico decidiu sentir-se extremamente ofendido por essa delicadeza; 

assegurando-me que 'o minino era tão bão' quanto eu, 'e o memo tão limpinho', e que ele 

ficava imaginando como eu poderia ser tão orgulhosa. (p.117) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Parlour!’ he echoed, sneeringly, ‘parlour! Nay, we’ve noa parlours. If yah dunnut 

loike wer company, they’s maister; un’ if yah dunnut loike maister, they’s us.’ (p.179) 

“– Saleta! – repetiu ele, com sarcasmo. – Saleta! Não, não temos saletas. Se nossa 

companhia não lhe agrada, tem a do patrão. Mas, se não gosta da do patrão, tem a nossa. 

(p.136) 

Saleta! - Repetiu ele, em tom de desprezo - Saleta! Não, aqui num tem saleta. Se 

vosmecê num gosta da nossa companhia, tem a do patrão; e se vosmecê num gosta da 

companhia do patrão, tem a nossa. (p.117) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Here’s rahm,’ he said, at last, flinging back a cranky board on hinges. ‘It’s weel 

eneugh tuh ate a few porridge in. They’s a pack un corn i’ t’ corner, thear, meeterly 

clane; if yah’re feared uh muckying yer grand silk cloes, spread yer hankerchir uh t’ top 

on ‘t.’ (p.179) 

“ – Aqui está um quarto – disse ele enfim, fazendo girar nos gonzos uma porta 

oscilante. É bom demais para se comer aqui um pouco de papa. Ali num canto há um 
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monte de grãos, muito limpinho. Se a senhora tem de medo de sujar seu belo vestido de 

seda, ponha seu lenço por cima. (p.136) 

- Aqui tem um quarto - disse ele, finalmente, abrindo uma porta que rangia nos gonzos. 

- Ele é bom demais pra se comê um poco de mingau nele. Tem um saco de grão no 

canto, lá, até que bem limpinho; se vosmecê tem medo de sujá suas bela ropa de seda, 

coleque seu lenço em cima dele. (p.118) 

_____________________________________________________________________ 

'Bed-rume!' he repeated, in a tone of mockery. 'Yah's see all t' bed-rumes thear is - yon's 

mine.' (p.179) 

"- Quarto de dormir! - repetiu êle, num tom de zombaria. - A senhora viu todos os 

quartos de dormir que há aqui... Olhe o meu! (p.136) 

- Quarto de dormi! - Ele repetiu, em tom de caçoada. - Vosmecê já viu todos os quarto 

de dormi que tem aqui - aquele ali é o meu. 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Oh, it’s Maister Hathecliff’s  yah’re wenting?’ cried he, as if making a new discovery. 

‘ Couldn’t ye uh said soa, at onst? Un then Aw mud uh telled ye, baht all this wark, uh 

that’s just one yah cannot sea – he allas keeps it locked, un’ nob’dy iver mells on’t but 

hisseln.’ (p.179) 

“Oh! é o quarto do Sr. Heathcliff que a senhora deseja? – exclamou ele, como se 

acabasse de fazer uma descoberta. – Por que não disse isso logo? Eu lhe teria explicado, 

sem ter tanto trabalho, que é justamente o único que a senhora não pode ver.... ele o 

conserva sempre fechado a chave e ninguém mais entra ali senão ele. (p.135)  

- Ah, é o do seo Hathecliff que vosmecê tá percurano? - exclamou ele, como se 

estivesse fazendo uma nova descoberta. - E num dava pra dizê na hora? Então, eu podia 

tê dito pra vosmecê, sem esse trabaio todo, qu'esse é o único que vosmecê num pode de 

vê - ele sempre dexa ele trancado, e ninguém nunca entra lá, a num sê ele mesmo. 

(p.118) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘This here is t’maister’s.’ (p.180) 
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...'aquele era o quarto do patrão'. (p.137) 

- Esse aqui é do patrão. (p.119) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Wear the divil,’ began the religious elder. ‘The Lord bless us” The Lord forgie us! 

Whear the hell, wold ye gang? ye marred, wearisome nowt! Yah seen all bud Hareton’s 

bit uf a cham’er. They’s nut another hoile tuh lig dahn in i’ th’ hahse!’ (p.180) 

“– Mas em que diabo de lugar? – começou o religioso velho. – Deus nos abençoe! Deus 

nos perdoe! Pra que diabo de lugar quer a senhora ir? Pra encurtar isso, a senhora é 

maçante demais! A senhora já viu tudo, menos o pedacinho de quarto em que dorme 

Hareton. Não há mais nenhum outro buraco nesta casa. (p.137)  

- Mas que diabos - começou o religioso ancião. - O Senhor nos abençoe! O Senhor nos 

perdoe! Pra onde diabos vosmecê vai? Criatura inútil e mimada! Vosmecê já viu tudo 

menos o quartinho do Hareton. Num tem nenhum otro canto pra ficá aqui na casa! 

(p.119) 

_____________________________________________________________________ 

‘Ech! ech!’ exclaimed Joseph. ‘ Weel done, Miss Cathy! weel done, Mis Cathy! 

Hahsiver, t’maister sall just tum’le o’er them brocken pots; un’ then we’s hear summut; 

we’s hear hah it’s tuh be. Gooid-for-nowt madling! Yah deserve pining froo this tuh 

Churstmas, flingin’t’ precious gifts uh God under frooit i’ yer flaysome rages! Bud, 

Aw’m mista’en if yah shew yer sperrit long. Will Hathecliff bide sich bonny ways think 

ye? Aw nobbut wish he muh cotch ye Ii that plisky. Aw nobbut wish he may.’  (p.180) 

“–Oh ! oh! – exclamou José. – Com efeito, Srta. Linton! Com efeito, Srta. Linton! Essa 

é boa! o patrão vai tropeçar nessa louça quebrada e então haveremos de ouvir boas! 

Vamos ver o que se irá passar! Que estúpida loucura! A senhora merece ficar em 

penitência até o Natal, para não lançar assim ao chão, com suas raivas insensatas, os 

preciosos dons de Deus! Mas, ou me engano muito, ou a senhora não mostrará por 

muito tempo essa energia. Pensa que Heathcliff irá suportar essas belas maneiras? 

Gostaria que ele a surpreendesse nessa brincadeirinha. Sim, gostaria. (p.135) 

- Ora! Ora! - exclamou Joseph. - Muito bem, dona Cathy! Muito bem, dona Cathy! De 

um jeito ou de otro, vai tropicá nos prato quebrado; e então nós vamo ouvir pocas e boa, 
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nós vamo vê como é que vai sê. Sua tola trapaiada! Vosmecê devia de ficá de castigo 

sem comê até o Natal, por jogá as bênção do Senhor no chão nas suas hora de nervo! 

Mas, vô m'espantá muito se seus modo durá muito tempo. Será que o Hathecliff vai 

güentá esses seus modo, qu'é que vosmecê pensa? Eu só queria qu'ele pegasse vosmecê 

nas suas raiva. Eu só queria isso. (p.119) 

_____________________________________________________________________ 

‘They’s rahm fur boath yah, un’yer pride, nah, Aw sud think i’ th’ hahse. It’s empty; 

yah muh hev it all tuh yerseln, un Him as allas maks a third, i’ sich ill company!’ 

(p.181) 

“ – Há lugar agora, penso eu, lá na sala, para a senhora e para seu orgulho. Está vazia... 

Pode ficar com ela inteirinha para a senhora e para aquele que está sempre lá como 

terceiro e em bem má companhia! (p.138) 

- Eu acho que tem muito espaço pra vosmecê e pro seu orgúio aqui na casa. Ela tá vazia, 

e vosmecê pode de tê ela toda pra vosmecê, e pr'Aquele que sempre tá por perto, em tão 

má companhia! (p.120) 

_____________________________________________________________________ 

...with "t' little maister" (p.210) 

...com o "patrãozinho" (p.167) 

c'o patrãozinho (p.120) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘ “Whet is thur tuh do, nah? Whet is thur tuh do, nah?” (p.214) 

“- Que é que hei de fazer agora? Que é que hei de fazer? (p.170) 

O qu'é que tá contecendo agora? O qu'é que tá contecendo, hã? (p.120) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘ “Und, soa, yah been murthering on him?” exclaimed Joseph, lifting his hands and 
eyes in horror. “If iver Aw seed a seeght loike this! May the Lord – ” (p.214) 

“– Mas, então, o senhor matou mesmo o patrão? – perguntou José, levantando as mãos e 
os olhos num gesto de horror. – Nunca vi uma coisa dessas! Queira Deus! (p.170) 

- Então, vosmecê tentô matá ele? - exclamou Joseph, erguendo as mãos e o olhar, 
horrorizado. - Eu nunca vi uma coisa dessa! Que o Senhor... (p.120) 

_____________________________________________________________________ 
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 ‘Aw’d rayther he’d goan hisseln fur t’ doctor! Aw sud uh taen tent uh t’ maister better 
nur him – un he warn’t deead when Aw left, nowt uh t’ soart!’ (p.222) 

– Eu teria gostado mais que ele mesmo tivesse ido chamar o médico. Eu teria cuidado 
melhor do patrão que ele... e o patrão ainda não estava morto quando eu saí, 
absolutamente! (p.177) 

- Eu preferia qu'ele mesmo fosse buscar o médico! Eu cuidava meió do patrão qu'ele - e 
ele num tava morto quando eu saí, nada disso! (p.120) 

_____________________________________________________________________ 

'offald ways' (p.132) 

"horríveis maneiras" (p.186) 

modos horrive (p.121) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘It’s Maister Linton Aw spake tull,’ he answered…(p.237) 

– É com o Sr. Linton que eu tenho de entender-me – respondeu-me ele, afastando-se 
com um gesto desdenhoso. (p.191) 

- É co' seo Linton qu'eu tenho que falá - ele respondeu, deixando-me de lado com 
desprezo. (p.121) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Which is his rahm?’ pursued the fellow, surveying the range of closed doors. (p.237) 

– Onde é o quarto dele? – prosseguiu o sujeito, olhando a fileira de portas fechadas. 
(p.192) 

- Quar qu'é o quarto? - prosseguiu ele, inspecionando a série de portas fechadas. (p121) 

_____________________________________________________________________ 

'Hathecliff has sent me for his lad, un Aw munn't goa back 'baht him.' (p.237) 

- Heathecliff me mandou buscar seu rapaz e tenho ordem de não voltar sem êle. (p.192)  

- Hathecliff me mandô vim buscá o minino dele, e eu num vô s'imbora sem ele. (p.121)  

_____________________________________________________________________ 

 ‘Noa!’ said Joseph… ‘Noa! That manes nowt – Hathecliff maks noa ‘cahnt uh t’ 
mother, nor yah norther – bud he’ll hev his lad; und aw mun tak him – soa nah yah 
knaw!’ (p.238) 

– Não! – disse José, batendo com a bengala no soalho e assumindo um ar autoritário. – 
Não! Isso não quer dizer nada. Heathcliff não se incomoda nem com a mãe, nem com o 
senhor. O que ele quer é o filho. E eu tenho de levá-lo... fique senhor sabendo! (p.192) 
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- Não! - disse Joseph, batendo com a bengala no chão e assumindo um ar autoritário. - 
Não! Isso num qué dizê nada - o Hathecliff num tá interessado na mãe, nem em 
vosmecê, mas ele qué o minino; e eu devo levá ele - vosmecê bem sabe disso! (p121) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Varrah weel!’ shouted Joseph… ‘Tuh morn, he’s come hisseln, un’ thrust him aht, if 
yah darr!’  (p.238) 

– Está muito bem! – gritou José, retirando-se lentamente. – manhã virá ele mesmo e 
haveremos de ver se o senhor tem coragem de pô-lo para fora! (p.192) 

- Muito bem! - gritou Joseph, enquanto se retirava vagarosamente. - Amanhã ele memo 
vai vim, vosmecê pode confiá nele pra isso, se vosmecê se atreve! (p.122) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Sure-ly, said Joseph… ‘he’s swopped wi’ye, maister, an’ yon’s his lass!’ (p.242) 

– Com certeza – disse José, depois de grave inspeção – ele o enganou, meu patrão, 
mandando-nos a sua filha em lugar do rapaz! (p.195) 

- É memo, - disse Joseph, depois de uma inspeção - ele trocô com vosmecê, patrão, e 
aquela ali é a mínima. (p.122) 

_____________________________________________________________________ 

'Cannot ate it?' repeated he, peering in Linton's face, and subduing his voice to a 
whisper, for fear of being  overheard. 'But Maister Hareton nivir ate nowt else, when he 
wer a little un: und what wer gooid eneugh fur him's gooid eneugh fur yah, Aw's rayther 
think!' (p.244)  

– Não pode comê-la? - repetiu êle, perscrutando curiosamente o rosto de Linton, e 
baixando a voz com receio de ser ouvido mais longe. - Mas o Sr. Hareton nunca comeu 
outra coisa, quando era pequeno. Acho que o que era bom para êle deve ser bastante 
bom para o senhor! (p.197) 

- Num consegue comê isso? - repetiu ele, examinando o rosto de Linton, e baixando a 
voz para um murmúrio, por medo de ser ouvido. - Mas o minino Hareton nunca que 
comeu nada além disso, quando era piquinininho; e o que era bom dimais pra ele é bom 
dimais pra vosmecê, eu acho. (p.122) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Is there owt ails th’ victuals?’ he asked, thrushing the tray under Heathcliff's nose. 
(p.244) 

- Digam-me se há alguma coisa ruim nesta comida? - pediu êle, levando a bandeja ao 
nariz de Heathcliff. (p.197) 

- Tem alguma coisa errada co'a comida? - ele perguntou, enfiando a bandeja sob os 
olhos de Heathcliff. (p.122) 
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_____________________________________________________________________ 

 ‘Wah!’… ‘yon dainty chap says he cannot ate  ’em. Bud aw guesse it’s raight! His 
mother wer just soa – we wer a’most too mucky tuh sow t’ corn fur making her breead.’ 
(p.244) 

–Pois bem! – respondeu José. – Seu precioso filho diz que não pode comê-la. Mas eu 
acho isso natural! Sua mãe era assim também... nós éramos sujos demais para semear o 
grão de que deveria ser feito o seu pão. (p.198) 

- Ora! - respondeu Joseph - O seu armofadinha aqui diz qu'ele num consegue comê isso. 
Mas eu acho que tá muito certo! A mãe dele era a mema coisa - nós era sujo dimais pra 
plantá o grão pra fazê o pão dela! (p.123)  

_____________________________________________________________________ 

'gaumless' (p.252) 

"abestalhado" (p.206) 

istúpido (p.123) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Na – ay!’ He snarled...’Na-ay! yah muh goa back whear yah coom frough.’ (p.269) 

– Nã...ão! – resmungou, ou antes, esganiçou pelo nariz. – Não...ão! A senhora só tem 
um caminho a seguir, que é dar meia volta e tornar para o lugar de onde veio. (p.221) 

- Nã-ão! - grunhiu ele, ou melhor, gritou com um som anasalado. - Não! Vosmecês deve 
de vortá pra donde vosmecês viéro. (p.123) 

_____________________________________________________________________ 

‘ “Aw wer sure he’d sarve ye eht! He’s a grand lad! He’s getten t’ raight sperrit in him! 
He knaws – Aye, he knaws, as weel as Aw do, who sud be t’ maister yonder – Ech, ech, 
ech! He mad ye skift properly! Ech, ech, ech!” (p.282-3) 

“– Eu estava certo de que ele os expulsaria! É um rapaz rude! Esse, sim, tem um espírito 
justo. Ele sabe... sim, sabe tão bem quanto eu quem será o dono disto aqui. Eh! eh! eh! 
Ele os pôs corretamente para fora! Eh! Eh! Eh! (p.234) 

- Eu tinha certeza qu'ele ia dá sabê o que fazê! Ele é um belo d'um minino. Ele tem a 
cabeça no lugar! Ele sabe - é, ele sabe, do memo jeito qu'eu sei,, quem que devia de sê o 
patrão aqui. Ah, ah, ah! Ele fez os dois saí voano direitinho. Ah, ah, ah! (p.123) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘”Thear, that’s  t’ father!” he cried. “That’s father! We’ve allas summut uh orther side 
in us – Niver heed Hareton, lad – dunnut be feared – he cannot get at thee!” (p.283) 

“– Ah! Ah! Saiu ao pai! Nós temos sempre alguma coisa de um lado e outro. Não te 
inquietes, Hareton, meu rapaz... não tenhas medo... ele não pode chegar até aí! (p.234) 
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- Mas se num é iguarzinho o pai! - exclamou. – É o pai! A gente sempre herda arguma 
coisa dos otro. Num liga, Hareton, meu minino - num tem medo - ele num pode fazê 
nada pr'ocê! (p.124) 

_____________________________________________________________________ 

'Joseph locked the door, and declared I should do "no sich stuff", and asked me whether 
I were "bahn to be as mad as him." (p.283) 

José trancou a porta, declarou que eu nada faria e me perguntou se eu me julgava 
obrigada a 'ser tão louca quanto Linton'. (p.235) 

Joseph fechou a porta, e declarou que eu não iria fazer 'umas coisa dessa', e perguntou 
se eu 'ia ficá tão loca quanto ele'. (p.124) 

_____________________________________________________________________ 

He said Mrs Linton was 'thrang', and the master was not in. (p.323) 

Disse-me que a Sra. Linton estava ocupada e o patrão, ausente. (p.271) 

Ele disse que a Sra. Linton 'tinha o que fazê' e que o patrão não estava em casa. (p.124) 

_____________________________________________________________________ 

'Aw'd rayther, by th' haulf, hev' 'em swearing i' my lugs frough morn tuh neeght, nur 
hearken yah, hahsiver!' said the tenant of the kitchen, in answer to an unheard speech of 
Nelly's. 'It's a blazing shame, that Aw cannot oppen t' Blessed Book, bud yah set up 
them glories to sattan, un' all t' flaysome wickednesses ut iver wer born intuh t' warld! 
Oh! yah're a raight nowt; un' shoo's another; un' that poor lad 'ull be lost atween ye. 
Poor lad!' he added, with a groan; 'he's witched, Aw'm sartin on't! O, Lord, judge 'em, 
fur they's norther law nur justice amang wer rullers!' (p.339) 

- Gostaria duas vêzes mais de ouvir pragas de manhã à noite, a ter de escutá-la - dizia o 
que estava na cozinha, em resposta a um dito de Nelly, que não me havia chegado aos 
ouvidos. - É uma verdadeira vergonha não poder eu abrir o livro sagrado, sem que a 
senhora entoe hinos a satanás e a tôda a indigna perversidade que já existiu sôbre a 
terra! Oh! A senhora não presta mesmo para nada. E ela é outra. O pobre do rapaz vai 
ficar perdido entre vocês duas. Coitado do rapaz! - acrescentou êle, gemendo. - Está 
enfeitiçado, tenho plena certeza! Ó Senhor, julgai-as, porque não há leis nem justiça 
neste mundo! (p.286) 

- Eu preferia muito mais tê eles praguejando nas minha zoreia de manhã até de noite, e 
não ouvi vosmecê, de jeito nenhum! - disse o ocupante da cozinha, em resposta a um 
comentário não ouvido feito por Nelly. - É tamanha vergonha, eu num posso abri o 
Livro Sagrado que vosmecê começa a dá as grória pra Satanás, e toda sua mardade que 
pode existi neste mundo! Ora! Vosmecê num serve de nada, e aquela lá é otra, e o pobre 
do minino vai se perdê no meio das duas. Pobre do minino! - acrescentou ele com um 
gemido. - Ele tá enfeitiçado, tenho certeza disso! Senhor! Jurga eles, que num tem mais 
lei nem justiça entre as pessoa! (p.125) 

_____________________________________________________________________ 
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'it warn't a crying scandal that she should have fellies at her time of life? And then, to 
get them jocks out uh' t' Maister's cellar! He fare ashamed to 'bide still and see it.' 
(p.340) 

Ouvi que José perguntava se não era um escândalo berrante ter ela amantes naquela 
idade. E demais, regalá-los à custa do patrão. Tinha vergonha de assistir tranqüilamente 
a semelhante espetáculo. (p.287) 

se num era um baita dum escândalo ela tê uns namorado naquela idade dela? E além do 
mais, ir pegá cumida pr'eles no celero do patrão! Ele deve de morrê de vergonha de ficá 
por aqui e vê isso. (p.125) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Tak’ these in tuh t’ maister, lad,’ he said, ‘un’ bide theare; Aw’s gang up tuh my awn 
rahm. This hoile’s norther mensful, nor seemly fur us – we mun side aht, and search 
another!’ (p.346) 

– Leve estas cédulas ao patrão, meu rapaz, e fique lá. Vou subir parta meu quarto. Este 
lugar não é decente, nem conveniente para nós. É preciso mudar-nos e procurar outro. 
(p.292) 

- Leva esses pro patrão, meu minino, - ele disse - e espera por lá, eu vô indo pro meu 
próprio quarto. Esse canto aqui num é decente, nem bom pra nós - nós tem que saí, e 
percurá otro lugar. (p.125) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Ony books ut yah leave, Aw suall tak’ intuh th’ hahse,’ said Joseph, ‘un’ it ‘ull be 
mitch if ya find ‘em agean; soa, yah muh plase yourseln!’ (p.246) 

- Eu levarei os livros que a senhora deixar aí para o fogo - disse José -, e terá muita sorte 
se os encontrar. Portanto, faca [sic] o que bem entender. (p.292) 

- Cada livro que vosmecê dexá, eu vô levá pra dentro de casa, - disse Joseph - e vai sê 
muita sorte se vosmecê encontrá eles de novo, então, faça o que vosmecê quisé! (p.126) 

_____________________________________________________________________ 

‘Aw mun hev my wage, and Aw mun goa! Aw hed aimed tuh thee, wheare Aw’d sarved 
fur sixty years; un’ Aw thowt Aw’d lug my books up intuh t’ garret, ‘un all my bits uh 
stuff, un’ they sud hev t’kitchen tuh theirseln; fur t’ sake uh quietness. It wur hard tuh 
gie up my awn heathstun, bud Aw thowt Aw could do that! Bud, nah, shoo’s taan my 
garden frough me, un’ by th’ heart! Maister, Aw cannot satnd it! Yah nuh bend tuh th’ 
yoak, an ye will – Aw noan used to ‘t and an ow’d man doesn’t sooin get used tuh new 
barthens – Aw’d rather arn my bite, an’ my sup, wi’ a hammer in th’ road!’ (p.349) 

Quero receber meu ordenado e ir-me embora! Gostaria de morrer aqui, onde servi 
durante sessenta anos. Contava transportar meus livros e todas as minhas bugigangas 
para minha mansarda, deixando a cozinha para eles sozinhos, para que me deixassem 
em paz. Era duro para mim deixar meu cantinho no fogão, mas eu cria que poderia fazer 
isso! Mas eis que também me tomam o jardim e isso, juro, patrão, eu não posso tolerar! 
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O senhor pode curvar-se ao jugo, se lhe der na veneta... mas eu não estou habituado, e 
um velho como eu não se habitua mais a novas cargas. Prefiro ganhar o pão quebrando 
pedras na estrada! (p.296) 

- Eu vô pegá meu dinhero, e eu vô s'imbora! Eu bem que gostaria de morrê onde eu 
trabaiei por sessenta ano, e eu pensei qu'eu ia botá meus livro lá no sótão, e minhas 
coisa, e eles ia tê a cozinha pra eles, pr'eu ficá em paz. É difícil abri mão do meu 
cantinho, mas eu pensei qu'eu podia fazê isso! Mas não, ela tirô meu jardim de mim, 
isso num suporto! Patrão, num dá pr'eu güentá isso! Vosmecê pode baixá a cabeça, e 
vosmecê parece que num liga - eu num tô costumado com isso, e um home véio num se 
costuma logo com coisa nova - eu preferia de ganhá meu pão e minha vida carçano as 
estrada! (p.126)  

_____________________________________________________________________ 

‘It’s noan Nelly! Answered Joseph. ‘Aw sudn’t shift fur Nelly – Nasty, ill nowt as shoo 
is, Thank God! shoo cannot stale t’ sowl uh nob’dy! Shoo wer niver soa handsome, bud 
whet a body mud look at her ’baht winking. It’ yon flaysome, graceless quean, ut’s 
witched ahr lad, wi1 her bold een, un’ her forrard ways – till – Nay! It faiir brusts my 
heart! He’s forgotten all E done for him, un made on him, un’ goan un’ riven up a 
whole row ut t’ grandest currant trees, I’ t’ garden!’ (p.349) 

Não foi Nelly!... Por causa de Nelly eu não iria embora... por mais imprestável que ela 
seja. Graças a Deus, ela não seria capaz de roubar a alma de ninguém. Ela nunca foi 
bonita, para que alguém prestasse atenção a suas olhadelas. Foi a peste dessa rapariga 
depravada que enfeitiçou nosso rapaz com seus olhos desavergonhados e suas maneiras 
indecentes... a ponto de... Não! Isso me corta o coração! Êle esqueceu tudo quanto tenho 
feito por êle, e tudo quanto fiz dêle, e não é que foi arrancar toda uma fileira dos mais 
belos groselheiros do jardim!? (p.297) 

- Num é a Nelly! - respondeu Joseph. - Eu é que num ia saí do meu lugar por causa da 
Nelly - infeliz inútil como ela é, graças a Deus, ele num pode robá a arma de ninguém! 
Ela nunca que foi bonita pros home prestá tenção nela. É essa minina horrive e sem 
graça, que enfeitiçô nosso minino, com o zóio aceso dela, e os modo atrevido 
dela...até...Não! Isso rebenta meu coração! Ele esqueceu tudo o qu'eu fiz pra ele, e com 
ele, e foi direto rancá uma renca intera das groséia das mais bonita, lá no jardim! (p.127) 

_____________________________________________________________________ 

 ‘Th’ divil’s harried off his soul’… ‘ and he muh hev his carcass intuh t’ bargain, for 
ow’t Aw care! Ech! what a wicked un he looks girninning at death!’ and the old sinner 
grinned in mockery. (p.365) 

O diabo carregou-lhe a alma - exclamou êle - e poderia muito bem levar-lhe também a 
carcaça de quebra, que a mim pouco se me daria! Veja! Que cara de malvado a 
escarnecer assim da morte! (p.311) 

- O capeta levô a arma dele, - exclamou ele - e por mim deve de levá a carcaça dele 
tamém, de contrapeso. Ora! Que jeito ruim ele tem, como quem tá si rindo pra morte! 
(p.127) 



95 

 

 

 


