
In Other Words, 3rd edition – by Mona Baker 

Routledge, 2018 

Answer Key to Exercise 6 

(Brazilian Portuguese) 

Resposta – 1 

Cohesive Device: conjunction – adversative: “nevertheless” 

Genre: Fiction 

EBDL1T1(652): 

Nevertheless she feels riven with guilt about the break-

up of the marriage, fearing that Zelda will go off the rails 

for lack of a father-figure in the home. 

Mas, apesar de tudo, ela sente-se terrivelmente 

culpada pela separação e receia que a Zelda 

descarrile por ter falta de uma figura paterna em 

casa. 

EBDL1T2(652): 

Nevertheless she feels riven with guilt about the break-

up of the marriage, fearing that Zelda will go off the rails 

for lack of a father-figure in the home. 

De qualquer maneira, ela se sente cheia de culpa 

por causa do rompimento de seu casamento, e 

tem medo de que Zelda saia da linha por falta de 

uma figura paterna em casa. 

EBDL2(518): Nevertheless he has taken offence. Mesmo assim, ficou ofendido. 

EBDL2(732): 

Nevertheless, the future of her career was a constant 

background worry as the days and weeks of her 

appointment at Rummidge ticked away like a taxi meter. 

Todavia, o futuro da sua carreira era uma 

constante preocupação no pano de fundo do seu 

espírito, à medida que os dias e as semanas 

passavam sobre a sua nomeação em Rummidge 

como se fossem contados ao taxímetro. 

EBDL4(257): 

Nevertheless, all feel better for having attended the 

mass, as they assemble outside the church porch, 

greeting each other, laughing and chattering, donning 

scarves and gloves against the cold, damp air. 

Apesar de tudo, todos se sentem melhor por 

terem assistido à missa, no momento em que se 

reúnem cá fora junto ao pórtico da igreja, 

cumprimentando-se, rindo e tagarelando, pondo 

luvas e lenços para se protegerem do ar húmido 

e frio. 

EBDL5(610): 

Nevertheless he felt a kind of excitement, even 

exhilaration, stirring the normally sluggish stream of his 

consciousness. 

No entanto, nem por isso deixava de sentir uma 

espécie de excitação, quase euforia, a agitar o 

curso, normalmente preguiçoso, da sua corrente 

de consciência. 

EBDL6(314): 

Nevertheless Philip is surprised and somewhat 

disconcerted to be greeted, in the sanctuary of Apollo, 

by an elderly lady wearing a broad-brimmed straw hat 

tied under her chin with a chiffon scarf, and carrying a 

shooting-stick. 

Mesmo assim, Philip fica admirado, e um nadinha 

constrangido, ao ser saudado no santuário de 

Apolo por uma velhinha com um enorme chapéu 

de palha atado por baixo do queixo com um 

lenço de chiffon e com um banco-bengala na 

mão. 

EBJC1(275): 
«Nevertheless I think Mr Kurtz is a remarkable man,» I 

said with emphasis. 

«Apesar de tudo, acho que o Sr. Kurtz é um 

homem notável», disse eu, enfático. 
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EBKI1(10): 

Nevertheless, I could not avoid the niggling feeling that 

for all the limitations on my time, for all the enormous 

pressures impinging on me, I should somehow by that 

point have been better informed. 

Mesmo assim, não consegui evitar a irritante 

sensação de que, não obstante todas as 

limitações de tempo e todas as enormes pressões 

a que na ocasião estivera sujeito, deveria ter 

estado mais bem informado. 

EBKI1(58): 

Nevertheless, since the event is now so close, surely it 

would be sensible to turn our minds to it a little. 

No entanto, como falta já tão pouco tempo para 

o acontecimento, seria, sem dúvida, razoável

concentrarmos-nos um pouco nele.

EBKI1(3945): 

Nevertheless, for all that, I intend shortly to go on stage 

where I'll endeavour to salvage something from what is 

turning out to be a disastrous evening for you all. 

No entanto, apesar de tudo, tenciono 

comparecer em breve no palco, onde tentarei 

recuperar uma noite que está a ser desastrosa 

para todos nós. 

EBKI1(4159): 

Nevertheless, if an announcement were to be made, the 

guests could be gathered back into the auditorium in a 

matter of minutes, and even with the seating gone I 

could see no reason why a perfectly satisfactory recital 

could not then take place. 

No entanto, se fosse feito um aviso, os 

convidados poder-se-iam reunir de novo no 

auditório em minutos e, mesmo com os lugares 

retirados, não via motivo que impedisse a 

realização de um recital perfeitamente 

satisfatório. 

EBKI2(832): 
Nevertheless, this is not to say I did not gain a fairly 

clear impression of what was taking place within the 

room. 

Isso não significa, no entanto, que não tivesse 

ficado com uma ideia razoavelmente clara do que 

estava a passar-se dentro do quarto. 

EBKI2(1011): Nevertheless, I must now return downstairs.´ No entanto, tenho de voltar lá para baixo. 

EUHJ1(46): 

Nevertheless he had offered her a home under his own 

roof, which Lavinia accepted with the alacrity of a 

woman who had spent the ten years of her married life 

in the town of Poughkeepsie. 

No entanto, o doutor oferecera-lhe um lar 

debaixo do seu próprio tecto, o que Lavinia 

aceitara com a alegria de uma mulher que 

passara os dez anos da sua vida de casada na 

cidade de Poughkeepsie. 

EUHJ1(270): 

Nevertheless, in the carriage, as they drove home, she 

was as quiet as if fatigue had been her portion. 

No entanto, na carruagem quando iam para casa, 

estava tão calada como se realmente a fadiga 

tivesse tomado conta dela. 

EUHJ1(955): 

Nevertheless, today, when the young man spoke of 

settling something, taking a line, she felt that it was the 

truth, and she answered very simply and without 

hesitating. 

Contudo, nesse dia, quando o jovem falou de 

decidir qualquer coisa e estabelecer uma linha de 

conduta, sentiu que ele tinha razão e respondeu 

com simplicidade e sem hesitações: 

PBAA2(79): 
Nevertheless, her destiny had become linked to the fate 

of this unfortunate young man of Maranhão. 

Entretanto, o destino dela se havia prendido à 

sorte do desventurado maranhense. 

PBAA2(696): 

Nevertheless, Raimundo's history, the history of which 

he was unaware, was familiar to everyone who had 

known his relatives in Maranhão. 

No entanto, a história de Raimundo, a história 

que ele ignorava, era sabida por quantos 

conheceram os seus parentes no Maranhão. 
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PBAA2(887): 

Nevertheless, it was already getting dark; locusts chirred 

in a chorus and doves cooed mournfully while nestling 

together to sleep. Nature, yawning, was veiling itself in 

shadows. 

Não obstante, ia já escurecendo, as cigarras 

estridulavam em coro; ouvia-se o lamentoso piar 

das rolas que se aninhavam para dormir; toda a 

natureza se embuçava em sombras, bocejando. 

PBAA2(1877): 

Nevertheless, one circumstance intrigued him: while 

parents closed their homes to him, their daughters 

certainly did not close their hearts. In public they all 

snubbed him, that was true, but in their daydreams they 

summoned him to their bedrooms. 

Todavia, uma circunstância o intrigava, e era que, 

se os chefes de família lhe fechavam a casa, as 

moças não lhe fechavam o coração; em 

sociedade o repeliam todas, isso é exato, mas em 

particular o chamavam para a alcova. 

PBCB1(358): 

Nevertheless, Ariela might even have fallen in love with 

him, if the massiveness of his gaze had not already taken 

up all the space for passion. 

E no entanto Ariela poderia até apaixonar-se por 

ele, se ele já não ocupasse todos os espaços da 

paixão com a massa daquele olhar. 

PBJS1(8): 
Nevertheless, in spite of all the modernizations, the 

supply's still awful. 

Aliás, apesar de todas as modernizações, o 

suprimento continua sendo péssimo. 

PBJS1(397): 
Nevertheless, Mr. Holmes, I don't see why I should help 

you. 

No entanto, senhor Holmes, não vejo por que 

deveria ajudá-los. 

PBMA3(370): 
Nevertheless, the subject of our conversations remained 

the same. 

Entretanto, a matéria das nossas conversações 

era a de sempre. 

PBMA4(99): 

All these alternatives could present themselves 

spontaneously.Nevertheless, it is not impossible that it 

was also a way of shaking any unpleasant memories. 

Todas essas alternativas podiam vir de si 

mesmas; entretanto, não é impossível que fosse 

também um modo de sacudir quaisquer 

lembranças aborrecíveis. 

PBMA4(291): 
They did not have the perfection she 

desired. Nevertheless, the names were unnecessary. 

Não teriam a perfeição desejada por ela; não 

obstante, dispensavam os nomes. 

PBMA4(319): 
Nevertheless, they did not trust each other with this 

twin thought. 

Entretanto, não confiavam um do outro este 

pensamento gêmeo, como eles. 

PBMA4(722): Nevertheless, he could be praying. Não obstante, podia estar rezando. 

PBMA4(770): Nevertheless, it was very natural. Entretanto, era naturalíssimo. 

PBMA5(373): 

Nevertheless he fought against himself and, although 

with difficulty, related in detail and accurately what had 

passed since morning. 

Reagiu, entretanto, sobre si mesmo; e, ainda que 

a custo, referiu minuciosa e sinceramente o que 

se passara desde aquela manhã. 

PBPC1(727): 
Nevertheless, the merchant decided to delay his lunch 

for a few minutes until the boy moved on. 

Mesmo assim resolveu entrar e esperar alguns 

instantes, até que o rapaz fosse embora. 
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PBPC3(758): 

Nevertheless, he began walking toward the house, 

choking and blinded by the smoke that prevented his 

finding his way. 

Mesmo assim, começou a andar em direção à 

casa, sufocado e confundido pela fumaça, que 

não o deixava ver direito o caminho. 

PBRF1(2639): 

Nevertheless, killing the goose gives him the courage to 

go and have some collard soup and eat pork with the 

Cossacks until the goose is ready. 

Porém, matar o ganso lhe dá coragem para ir 

tomar uma sopa de couve e comer carne de 

porco com os cossacos, enquanto o ganso não 

fica pronto. 

PPCC1(1203): 

Nevertheless, Simão Botelho, at the end of five months 

of prison, already knew his fate and had found it useful 

to warn Teresa so that she would not succumb to the 

inevitable blow of separation. 

Porém, Simão Botelho, ao cabo de cinco meses 

de cárcere, já sabia o seu destino, e achara útil 

prevenir Teresa, para não sucumbir ao inevitável 

golpe da separação. 

PPEQ1(142): 
Nevertheless, I instinctively began to take an interest in 

China. 

Instintivamente, porém, comecei a preocupar-me 

com a China. 

PPJSA2(163): 

Nevertheless, if at that fatal moment he should have 

time to remember his past life, let us hope His spirit will 

be enlightened and He will understand that He should 

have spared all of us, vulnerable pigs and humans, those 

vices, sins and feelings of discontent which are, as the 

saying goes, the work and mark of Satan. 

Ainda assim, se nesse fatal instante tiver tempo 

de recordar a sua vida passada, esperemos que 

se lhe faça luz no espírito e possa compreender 

que nos deveria ter poupado, a todos nós, frágeis 

porcos e humanos, aqueles vícios, pecados e 

sofrimentos de insatisfação que são, diz-se, a 

obra e a marca do maligno. 

PPJSA2(188): 

Nevertheless, this supreme maxim can not be used as a 

universal pretext to absolve all of us from lame 

judgments and warped opinions. 

Porém, esta suprema máxima não pode ser 

utilizada como desculpa universal que a todos 

nos absolveria de juízos coxos e opiniões mancas. 

PPLJ1(118): 
Nevertheless, she was too close to the enigma to 

withdraw. 

Estava contudo demasiado próximo do enigma 

para recuar. 

PPLJ1(488): 

Nevertheless, at the time your story refers to that 

building inspired and expired between day and night in 

keeping with the Western routine -- the espressos 

bubbled in the machines at dawn, the salads were green 

at dinnertime. 

No entanto, no tempo a que se refere o seu 

relato, esse edifício inspirava e expirava entre os 

dias e as noites conforme uma rotina ocidental -- 

os cafés borbulhavam nas máquinas ao 

amanhecer, as saladas esverdinhavam à hora do 

jantar. 

PPLJ1(688): 

«Nevertheless, if we think that there are six thousand 

men involved and that each company has about one 

hundred and twenty, that means that the chances of 

casualties per company is down to one man.» 

«No entanto, se pensarmos que estão envolvidos 

seis mil homens, e que cada companhia tem à 

volta de cento e vinte, isso significa que a 

hipótese de baixas por companhia fica reduzida a 

um homem... 

(Source: COMPARA 13.1.22 http://www.linguateca.pt/COMPARA/ [24-Maio-2011]) 
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Podemos visualizar na tabela abaixo os possíveis padrões de coesão que a conjunção 

adversativa “nevertheless” assume nas traduções do inglês para o português e seus respectivos 

números de ocorrência. 

Inglês Português 

Nevertheless (41) 

Mas, apesar de tudo, (1) 
De qualquer maneira, (1) 
Mesmo assim (4), 
Todavia, (2) 
Apesar de tudo (2), 
No entanto, (11) 
(…), no entanto, (…) (1) 
Contudo, (1) 
Entretanto, (4) 
Não obstante, (2) 
E no entanto… (1) 
Aliás, (1) 
(…); entretanto, (…) (2) 
(…); não obstante, (…) (1) 
(…), entretanto, (…) (1) 
Porém, (3) 
(…), porém, (…) (1) 
Ainda assim, (1) 
(…) contudo (…) (1) 

Podemos observar que os padrões de coesão referentes à conjunção “nevertheless” que 

emergem no gênero “ficção” mudam para refletir as preferências da língua alvo. As relações 

adversativas da conjunção são na maioria das vezes mantidas, entretanto, essas relações podem 

também assumir outras relações como, por exemplo, a contrastiva (todavia, contudo, porém). 

Curioso observar os vários padrões criados pelos diferentes tradutores com o objetivo de manter 

a fluidez da cadeia coesiva do original no texto fonte. 

Resposta – 2 

Neste exercício é importante observar os padrões coesivos resultantes dos nomes dos 

participantes descritos em cada entrada. 

Na entrada sobre a Rainha Elizabeth I, teríamos: 

Elizabeth I – Henry VII – Anne Boleyn – Mary I – Mary, Queen of Scots – Earl of Leicester – 

2nd Earl of Essex. 

Já na entrada sobre Van Gogh, teríamos: 

Vincent Van Gogh – Pastor – Rubens – Gauguin – Theo 

As diferenças entre os padrões de referências se dão, principalmente, pela diferença em termos 

de ordem de palavras entre inglês e português. 

Routledge, 2018 



Resposta – 3 

O uso das conjunções e das redes de coesão lexical do texto original pode ser representado 

como segue: 

Conjunções: yet – despite – rather – for this reason 

Coesão lexical: minority problem, minorities as Lebanon, outside Lebanon, product of outside 

subversion, these intepretations, the non-lebanese ingredientes, civil conflicts, Civil War, people 

in Lebanon. 

Resposta – 4 

A palavra “kid” em português do Brasil é bastante conhecida em virtude do canal de TV à cabo 

“Discovery Kids”. Logo, a ligação coesiva entre crianças e kids seria mantida sem muitos 

problemas. Em relação às ligações coesivas estabelecidas através de padrões sonoros, como no 

caso de Mission/Vision, em português teríamos algo muito parecido, Missão/Visão, não 

configurando também, desta forma, um problema a ser enfrentado pelo tradutor.  


