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Answer Key to Exercise 5 

(Brazilian Portuguese) 

Resposta – 1  

Algumas das estruturas informacionais marcadas no excerto são: 

People had come (...). Out of politeness. Out of curiosity. To talk to Westerners. 

Pessoas tinham vindo (...). A título de polidez. A título de curiosidade. Falar com os ocidentais. 

Interessante observar como as estruturas informacionais acima são marcadas. Os advérbios de 

modo “out of politeness” e “out of curiosity” são posicionados antes do complemento da oração 

“To talk to Westerners” e separados por pontos a fim de marcar ainda mais o fluxo 

informacional da mensagem.     

And now on the fifth and final evening the great farewell cocktail party of exhibitors and 

invited guests was getting into its stride. 

E agora, na quinta e última noite, a grande festa de despedida dos expositores e convidados 

estava começando a entrar em pleno ritmo. 

Neste exemplo, a expressão de tempo “on the fifth and final evening” é posicionada logo no 

início da sentença, marcando dessa forma o fluxo informacional da mensagem. 

Only their British hosts, in despondent shades of grey, observed the monotone of socialist 

austerity.     

Apenas os anfitriões britânicos, em tons desanimados de cinza, observaram a monotonia da 

austeridade socialista.     

Tema marcado, onde o advérbio “only” é posicionado no início da oração. 

Podemos observar que as estruturas marcadas do português e do inglês são muito parecidas nos 

exemplos acima, não configurando, dessa forma, uma potencial dificuldade para o tradutor. 

Entretanto, o tradutor deve estar ciente dessas estruturas informacionais e tentar reproduzi-las a 

fim de evitar quaisquer problemas com a cadeia coesiva do texto. 

Resposta – 2 

Novamente as estruturas informacionais do texto em língua inglesa não configuram uma 

potencial dificuldade para o tradutor do português do Brasil. Entretanto, para que a construção 

da emoção, que culmina em estruturas temáticas marcadas no texto fonte (p. ex. Each time (2x) 

e It was...), ser bem sucedida, o tradutor terá que observar esse impacto emocional que as 

estruturas informacionais marcadas têm sobre a mensagem. 

Resposta – 3 

Apesar do fato de que em português, os verbos conjugados marcam pessoa, gênero e número, 

nada impediria o tradutor de manter o pronome “we” em sua tradução. Entretanto, em alguns 
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casos a repetição seria inviável, pois teria um efeito negativo em termos da cadeia coesiva do 

texto, isto é, em alguns casos o próprio verbo indicaria a pessoa. 


