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Resumo: A tradução de verbos de elocução pode representar uma
tarefa árdua, que requer observação atenta. O presente estudo pretende
contrastar o uso dos verbos de elocução em diálogos extraídos de textos
em inglês e português. Além disso, tem por objetivo analisar a forma
como os tradutores ocupam-se deles.
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Abstract: The translation of verbs of saying may prove to be a difficult
task demanding careful observation. The present paper proposes to
contrast the use of verbs of saying in dialogues from texts in English
and Portuguese. It also aims at analyzing the way translators deal
with them.
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I. Introdução
A - Definição do problema:
Após uma análise, durante uma aula de Linguística Contrastiva II, dos
tópicos gramaticais e lingüísticos que poderiam oferecer dificuldades para os
tradutores foi enumerada uma série de assuntos entre os quais nos coube pesquisar
os verbos de elocução utilizados em diálogos. Essa proposta surgiu da percepção
da diferença no uso destes verbos entre o inglês e o português. Suspeitávamos
que no inglês não havia muita variação na escolha do léxico, enquanto que no
português a variação era quase obrigatória, para tornar o texto mais compreensível e natural.

B – Objetivos do TTrabalho:
rabalho:
– Determinar as diferenças com base em textos autênticos, escritos originalmente nas duas línguas.
– Sugerir o que se deve usar na variação para a tradução de cada caso.

C - Metodologia do TTrabalho:
rabalho:
Apenas com o intuito de confirmar uma hipótese, iniciamos nosso trabalho com um pequeno levantamento em romances em inglês e português, bem
como em sites de jornais nacionais e internacionais, dos verbos de elocução
mais utilizados em cada idioma. Verificamos que o número de verbos de elocução
obtidos em português excedia bastante o número de verbos de elocução em
inglês. Também constatamos a grande ocorrência do verbo say nos textos originais em inglês. Em seguida, partimos para a pesquisa em si, utilizando como
material o corpus eletrônico COMPARA, um corpus paralelo composto por
textos literários originais e traduzidos em inglês e português.
A busca inicial foi feita do inglês para o português através da fórmula
(“,” “>>” “he” ou “she”), que resultou numa grande variedade de verbos, sendo
que o verbo say, quase sempre no passado, apresentou mais uma vez o maior
número de ocorrências. Por esta razão, fizemos uma busca por said, tanto de
textos originais para tradução, quanto de textos traduzidos para originais, para
obtermos uma lista de verbos correspondentes em português. O procedimento
seguinte foi exatamente o caminho inverso, ou seja, cada resultado obtido foi
novamente pesquisado, desta vez do português para o inglês. Esse procedimento foi repetido diversas vezes na tentativa de esgotar o maior número possível
dos verbos de elocução pesquisados. Uma dificuldade que encontramos foi que
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na busca pelos verbos de elocução isolados, obtivemos um número bastante
grande de resultados, sendo que em muitos deles o verbo não apareceu em diálogo. Foi necessário, então, fazer uma espécie de filtro para que selecionássemos
apenas os casos que nos interessavam analisar.

II. Resultados da pesquisa
Neste trabalho exporemos apenas a pesquisa com os textos literários do
COMPARA, deixando a análise de textos jornalísticos para uma próxima oportunidade.
Convém mencionarmos que nossa busca por, »he said e, »she said apesar de muito prática, já que nos forneceu apenas as ocorrências em diálogos,
restringiu demais os resultados que, por razões óbvias, não apresentaram casos
com o nome da personagem (,»Melissa said), por exemplo. Iniciaremos esse trabalho, portanto mostrando a busca apenas por said nos dois sentidos possíveis,
um de texto original para tradução e o outro de texto traduzido para texto
original a fim de analisar as traduções possíveis para o verbo say e a freqüência
de cada uma delas, bem como os verbos originalmente em português cuja tradução é say e a freqüência de cada um deles.
Para melhor visualização, exporemos os resultados dessa primeira etapa
do trabalho em uma tabela dividida em duas colunas distintas como segue:
Etapa 1:
Say (Said)
originais para tradução - 174 (879)

tradução para originais - 162 (527)

Dizer (49%)
Responder (14,4%)
Sem verbo (9%)
Perguntar (8,6%)
Comentar
Exclamar
Explicar
Concluir
Declarar
Insistir
Confirmar

Dizer (91%)
Sem verbo (3%)
Falar (2,5%)
Responder
Perguntar
Insistir
Refletir

Na tabela acima, os números entre parênteses (879 e 527) correspondem
aos totais de ocorrências para o verbo say no passado. Como nos interessam
apenas os casos em que o verbo de elocução aparece em diálogos e nossa busca
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apresentou um número muito grande de ocorrências, analisamos as primeiras
duzentas ocorrências de cada total e obtivemos o número fora dos parênteses
(174 e 162) que representam os totais de said em diálogos.
A primeira coisa a se notar na primeira coluna da tabela foi que na maior
parte das vezes em que say foi traduzido para o português optou-se pelo verbo
dizer e raramente um verbo diferente de dizer, perguntar ou responder ocorreu nas traduções.
Ao observarmos a segunda coluna, onde say é a tradução de algum verbo
em português, percebemos que quase sempre esse verbo é dizer, ou seja, quando
o tradutor se depara com outro verbo diferente de dizer, praticamente não utiliza say, traduzindo-o por um equivalente mais próximo da língua de origem,
mas que talvez não soe tão natural na língua de chegada.
Partimos, então, para a segunda etapa de nosso trabalho, que foi buscar
cada um dos resultados do verbo say a fim de analisar o caminho inverso, do
português para o inglês. Começamos pelo verbo dizer, campeão de ocorrências
na primeira etapa do trabalho. Como os verbos de elocução em diálogos ocorrem geralmente no pretérito perfeito, fizemos uma busca por disse a fim de
obtermos o maior número de resultados possíveis:
Etapa 2:
2a) Dizer
originais para tradução - 112 (465)

tradução para originais - 176 (226)

Say (86,6%)
Sem verbo (3,6%)
Tell (3,6%)
Ask (2,6%)
Murmur
Mutter

Say (96%)
Add
Remark
Enquire
Sem verbo
Tell

A partir da comparação do número total de ocorrências (entre parênteses) do verbo dizer com o número total de ocorrências do verbo say, pudemos
concluir que say é muito mais usado em textos originais em inglês do que dizer
em português.
Também verificamos que a tradução de dizer é, em praticamente todos
os casos, say e que quando dizer é traduzido, em praticamente todos os casos o
verbo original em inglês é say, o que não nos surpreendeu. Os resultados das
buscas pelos verbos tell, ask, murmur e mutter, e dos verbos add, remark e
enquire encontram-se na etapa 3 de nosso trabalho.
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Concluída a pesquisa de dizer, chegamos ao verbo responder, a segunda
opção mais freqüente nas traduções de say: A pesquisa de responder, como de
todos os outros verbos em português com exceção de dizer foi feita da seguinte
forma: respond.*. Desse modo, tivemos acesso à ocorrências tanto com respondi quanto com respondeu, além de alguns poucos casos em que o verbo não
apareceu no pretérito perfeito:
2b) Responder
originais para tradução - 50 (73)

tradução para originais - 18 (37)

Reply (54%)
Answer (24%)
Say (12%)
Sem verbo (10%)

Say (77,8%)
Reply (11,1%)
Sem verbo (11,1%)

Ao compararmos o número de textos originais com o número de textos
traduzidos em que o verbo responder é usado foi possível observar que esse
verbo é muito mais freqüente em diálogos em português que seus equivalentes
em inglês. Já sabemos que em inglês é bastante comum utilizar say para casos
em que verbos variados, como responder, são utilizados em português. Como
existe uma grande tendência em se traduzir say por dizer, já esperávamos um
menor número de ocorrências na segunda coluna da tabela, em que responder é
a tradução de um determinado verbo em inglês.
Além disso, é bastante evidente o fato de answer só estar presente na
primeira coluna da tabela, o que indica que embora seja uma opção freqüente
para a tradução de responder, não representa uma escolha ideal, já que, através
dos resultados da segunda coluna, levantamos a hipótese de que esse verbo não
é muito usado em textos originais em inglês, o que confirmaremos na terceira
etapa do trabalho quando chegarmos aos resultados da pesquisa por answer.
O verbo reply, apesar de ocorrer em textos originais em inglês, não é tão
utilizado quanto say, que deveria ser a opção mais freqüente para as traduções
de responder se a naturalidade da língua-alvo fosse levada em consideração.
O terceiro verbo em número de ocorrências que equivale à tradução de
say, como indica a tabela da etapa 1, é perguntar. Realizamos a pesquisa por
pergunt.*, da mesma forma que fizemos com responder e chegamos aos seguintes resultados:
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2c) Perguntar
originais para tradução - 96 (141)

tradução para originais - 49 (117)

Ask (93%)
Sem verbo (5%)
Say (2%)

Say (37%)
Ask (31%)
Demand (8%)
Enquire (6%)
Wonder
Reply
Conclude
Gape

É interessante notar, através dos resultados da primeira coluna, que embora pouco utilizado em textos originais em inglês, como confirmaremos mais
adiante (ver tabela de ask na etapa 3), o verbo ask é a escolha quase que unânime
nas traduções de perguntar. Say é raramente lembrado, enquanto que outros
verbos como enquire e demand, que também aparecem em textos originais, são
totalmente ignorados pela tradução.
Se compararmos as 96 ocorrências de textos originais com as 49 ocorrências de textos traduzidos, podemos levantar a hipótese de que outros verbos,
entre os quais provavelmente dizer, estão sendo usados nas traduções de casos
em que perguntar seria a opção mais acertada. Já os 37% de ocorrências para
say na segunda coluna parecem indicar que, no caso de perguntar e de seus
equivalentes em inglês, as traduções do inglês para o português são menos literais e, portanto, a naturalidade da língua-alvo se mantém um pouco mais, enquanto que as traduções do português para o inglês são mais literais e, portanto,
a naturalidade da língua alvo se mantém menos.
Os verbos comentar, exclamar, explicar, concluir, declarar, insistir e
confirmar apareceram poucas vezes como tradução de say. Porém, seguimos a
mesma orientação de dizer, responder e perguntar também com esses verbos e
exporemos agora seus resultados:
2d) Comentar
originais para tradução - 1 (7)

tradução para originais - 7 (37)

Explain

Say (57%)
Comment (43%)
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2e) Exclamar
originais para tradução - 7 (7)

tradução para originais - 0

Exclaim (72%)
Bellow (14%)
Shout (14%)

2f) Explicar
originais para tradução - 4 (46)

tradução para originais - 3 (31)

Explain

Explain (66,6%)
Say (33,4%)

originais para tradução - 5 (13)

tradução para originais - 3 (11)

Conclude (60%)
End (20%)
Add (20%)

Conclude

2g) Concluir

2h) Declarar
originais para tradução - 1 (7)

tradução para originais - zero (3)

Declare

2i) Insistir
originais para tradução - 4 (13)

tradução para originais - 0 (4)

Insist (50%)
Say (25%)
Ask (25%)

2j) Confirmar
originais para tradução – 1 (4)

tradução para originais – 0 (12)

Agree
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É possível observar que não há muitas ocorrências para os verbos acima
em diálogos e que nas ocorrências existentes suas traduções são bastante diretas.
Em raras exceções, o texto traduzido não utilizou um equivalente exato ao texto original, ou seja, a tradução de exclamar é quase sempre exclaim, a de explicar é sempre explain etc.
Percebemos também que a busca por textos traduzidos com esses verbos
quase não apresentou resultados. Acreditamos que isso ocorra porque os tradutores somente utilizam explicar ou declarar em suas traduções quando o texto
original é explain ou declare e esses verbos de elocução não são muito comuns
em diálogos de textos em inglês.
Com isso, encerramos a pesquisa dos verbos que apareceram como tradução de say (primeira coluna). O verbo falar apareceu em nossa pesquisa como
original da tradução say (segunda coluna), juntamente com dizer, responder,
perguntar e insistir, que já foram pesquisados, e com refletir, que possivelmente representa os originais dos casos em que a tradução é say to oneself. Fizemos o caminho inverso de nossa pesquisa apenas com falar e refletir, por serem
essas as únicas ocorrências inéditas até o momento:
2k) Falar
originais para tradução - 17 (42)

tradução para originais - 2 (151)

Say (65%)
Speak (35%)

Say
Come out

originais para tradução - 3 (7)

tradução para originais - 0 (3)

2l) Refletir

Think (to oneself) (66,6%)
Say (to oneself) (33,4%)

Embora seja um verbo bastante comum, falar é mais usado no discurso
indireto, em que a fala da personagem não é reproduzida tal como ela a teria
organizado e emitido. Nos casos em que falar ocorreu em discurso direto, apenas os verbos say e speak foram usados na tradução. Refletir também apresentou poucas ocorrências provando ser um verbo pouco usado em textos literários,
principalmente em comparação a dizer, responder e perguntar.
Depois de pesquisar cada uma das ocorrências que representam os equivalentes ao verbo say em português, podemos iniciar agora a terceira etapa do
trabalho que consiste na busca de cada um dos resultados de dizer, responder,
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perguntar e outros que sejam diferentes de say. O primeiro verbo, diferente de
say na lista das traduções de dizer (indicado pela letra a na tabela 2 foi tell,
seguido por ask, murmur e mutter (verbos que também indicaremos por a):
Etapa 3:
3a) Tell (Told)
originais para tradução - 2 (121)

tradução para originais - 12 (137)

Dizer

Dizer

originais para tradução - 9 (44)

tradução para originais - 95 (154)

Perguntar (89%)
Protestar

Perguntar (90,5%)
Dizer (3,2%)
Sem verbo
Indagar
Insistir
Pedir
Continuar
Fazer uma pergunta

3a) Ask

Assim como falar no português, os verbos tell e ask, apesar de muito
usados no inglês, não aparecem com muita freqüência em diálogos de textos
originais. No caso de tell, fizemos a busca por told e, nos únicos dois casos em
que foi usado em diálogo, sua tradução foi dizer (a alguém). Também nos
textos traduzidos com dizer + objeto indireto (a alguém), tell é a escolha feita
na tradução.
A busca por ask também foi feita no passado (asked) e apresentou apenas
nove ocorrências em diálogos, confirmando o que já havíamos deduzido com a
pesquisa do verbo perguntar na etapa 2. Se em textos originais, ask é pouco
usado, em textos traduzidos corresponde à quase todas as traduções do verbo
perguntar que, como já vimos, é bastante freqüente em diálogos de textos literários em português. Curiosamente, o verbo dizer também apareceu como original de ask. É bastante raro dizer ser usado após perguntas em português, porém
alguns autores como Machado de Assis e Rubem Fonseca utilizaram essa 0de
perguntar em algumas obras.
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3a) Murmur
originais para tradução - 1 (2)

tradução para originais - 7 (9)

M urmurar

Murmurar (85,7%)
Dizer (14,3%)

originais para tradução – 1 (1)

tradução para originais – 2 (3)

M urmurar

Murmurar

3a) Mutter

Murmur e mutter, como podemos ver, são verbos de pouquíssimo uso e
o correspondente de ambos em português é murmurar.
Os verbos add, remark e enquire abaixo foram tirados da segunda coluna da pesquisa por dizer onde estão representando, juntamente com say e tell os
originais para essa tradução:
3a) Add
originais para tradução – 25 (38)

tradução para originais – 6 (24)

Acrescentou

Acrescentou (50%)
Emendar
A cudir
C oncluir

originais para tradução – 5 (6)

tradução para originais - 0

3a) Remark

Dizer (60%)
C omentar (20%)
Observar (20%)

3a) Enquire
originais para tradução – 7 (10)

tradução para originais - 0

Perguntar (57%)
Inquirir (28%)
Querer saber (15%)

176

Sem título-1

176

7/12/2010, 15:14

Crop, 10, 2004
Como suspeitávamos remark e enquire não aparecem em textos traduzidos para o inglês. No caso de enquire, já sabemos que quando o português utiliza o verbo perguntar, a tradução para o inglês opta quase sempre por ask e
quando o português utiliza dizer, a tradução para o inglês opta quase sempre
por say.
Add também é mais comum em textos originais do que em textos traduzidos e sua tradução é invariavelmente acrescentar. Os verbos em português
que traduzidos para o inglês resultam em add (segunda coluna) variam muito
pouco, sendo na maior parte dos casos também acrescentar.
Analisaremos em seguida a pesquisa por reply e answer (que indicaremos pela letra b), resultados de responder (tabela 2b) que não se repetem na
pesquisa de dizer.
3b) Reply
originais para tradução - 4 (8)

tradução para originais - 35 (58)

R eplicar (50%)
R esponder (25%)
Perguntar (25%)

R esponder (63%)
R eplicar (26%)
R etorquir (5%)
R etrucar
Acudir

3b) Answer
originais para tradução – 8 (19)

tradução para originais – 20 (46)

R esponder (87%)
C oncordar (13%)

R esponder (90%)
R eplicar (5%)
R edargüir (5%)

Os verbos reply e answer, como já esperávamos, quase não aparecem em
textos originais, o que nos leva a crer que nos casos em que poderiam ser usados,
say aparece em seus lugares. Em textos traduzidos, reply e answer são mais
freqüentes pois representam uma tradução literal de responder e outros verbos
como replicar em português.
Os resultados inéditos de perguntar, segundo a tabela 2c, são: demand,
wonder, conclude e gape. A seguir, exporemos o resultado da pesquisa por esses
verbos.
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3c) Demand
originais para tradução - 4 (5)

tradução para originais - 0 (4)

Perguntar

3c) Wonder
originais para tradução 1 (19)

tradução para originais - 0 (1)

Perguntar (a si mesmo)

3c) Conclude
originais para tradução - 3 (3)

tradução para originais - 3 (3)

C oncluir (66,7%)
Perguntar (33,3%)

C oncluir

3c) Gape
originais para tradução - 1 (1)

tradução para originais - 0

Perguntar (boquiaberto)

Como podemos perceber o número de ocorrências para os verbos acima
não é muito significativo e, com exceção de conclude, eles só aparecem em textos originais cujas traduções são invariavelmente perguntar. No caso de conclude,
há três ocorrências de textos traduzidos cujos originais em português utilizaram
concluir e dos três textos em que conclude foi traduzido, concluir foi utilizado
em dois.
O verbo explain foi utilizado na tradução da única ocorrência resultante
da busca por comentar (2d). Os verbos em textos originais cuja tradução foi
comentar foram say e comment. Vejamos agora os resultados de explain e
comment, verbos obtidos a partir da pesquisa de comentar:
3d) Explain
originais para tradução - 4 (24)

tradução para originais - 5 (33)

Explicar

Explicar (80%)
Retrucar (20%)
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3d) Comment
originais para tradução –- 4 (5)

tradução para originais –- 0 (1)

C omentar

Explain apareceu apenas quatro vezes em diálogos de textos originais e
em todas elas sua tradução para o português foi explicar. Embora explicar tenha sido a principal ocorrência para os cinco textos encontrados cuja tradução
foi explain, também obtivemos ocorrências com retrucar, verbo que, acreditamos, dificilmente apareceria em um texto traduzido.
No caso de comment, apenas textos originais foram encontrados e a tradução de comment foi comentar em todos os casos.
As três traduções encontradas para o verbo exclamar segundo a tabela 2e
foram exclaim, bellow e shout. Esses verbos apresentaram os seguintes resultados:
3e) Exclaim
originais para tradução - 9 (10)

tradução para originais - 7 (7)

Exclamar

Exclamar (86%)
C omentar (14%)

3e) Bellow
originais para tradução - 0

Tradução para originais - 1 (3)
Exclamar

3e) Shout
originais para tradução - 5 (9)

tradução para originais - 13 ( 15)

Gritar

Gritar (58%)
Bradar (34%)
Exclamar (8%)

Fica claro, através da análise dos resultados, que os verbos acima são mais
usados em textos traduzidos que em textos originais e que seus equivalentes em
português, apesar de variarem, são quase sempre um verbo com sentido bastante próximo do inglês.
O verbo explicar (tabela 2f) não apresentou ocorrências inéditas, portanto, passaremos para a análise dos resultados obtidos na pesquisa do verbo
end, resultado inédito de concluir (tabela 2g).
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3g) End
originais para tradução - 0 (14)

tradução para originais - 1 (20)
C oncluir

O verbo end, como podemos ver, não apresentou ocorrências em diálogos de textos originais em inglês e na única ocorrência de texto traduzido, sua
original era concluir. Apresentaremos agora o resultado da busca por declare,
única ocorrência encontrada na pesquisa de declarar, representada na tabela 2h:
3h) Declare
originais para tradução - 2 (10)

tradução para originais - 1 (3)

Declarar

Declarar

Apesar de ambos apresentarem poucas ocorrências em diálogos de textos
literários, é possível concluir que assim como a tradução de declarar é declare
(tabela 2h), também a tradução de declare é declarar.
O verbo seguinte a declarar na etapa 2 do trabalho, insistir, apresentou
como tradução os verbos insist, say e ask dos quais apenas insist ainda necessitaria ser pesquisado. Na tabela a seguir encontra-se o resultado dessa pesquisa:
3i) Insist
originais para tradução - 1 (1)

tradução para originais - 4 ( 15)

Insistir

Insistir (75%)
Tornar a falar (25%)

Tanto insistir (tabela 2i) quanto insist também são verbos pouco utilizados nos textos literários pesquisados e a exemplo de declare, end e outros dispensa comentários muito extensos.
O verbo agree resultante da pesquisa por confirmar (tabela 2j) também
apresentou poucas ocorrências como podemos ver na tabela abaixo:
3j) Agree
originais para tradução - 1 (14)

tradução para originais - 4 (12)

C oncordar

C oncordar (50%)
A firmar (25%)
C onfirmar (25%)
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O equivalente a agree em português é quase sempre concordar, mesmo
nos textos em que agree é tradução. Nesses casos, confirmar apresentou apenas
a metade das ocorrências de concordar.
Os resultados das pesquisas por speak, que apareceu na tabela 2k como
equivalente de falar, e de think, extraído da tabela 2l, onde é resultado de refletir, encontram-se nas tabelas 3k e 3l respectivamente:
3k) Speak
originais para tradução - 0 (7)

tradução para originais - 7 (28)
Falar

3l) Think (to oneself)
originais para tradução - 1 (4)

tradução para originais - 2 (5)

Pensar (consigo mesmo)

Desafiar (de si para si)
Pensar

O verbo falar, como já vimos na etapa 2 do trabalho, é bastante usado
em português, porém quase nunca em diálogos. Já o verbo speak, equivalente a
falar é comparativamente menos usado em inglês e não ocorre em diálogos, já
que apresenta um significado bastante próximo de say, que é o verbo mais usado em diálogos. Nos casos em que speak apareceu como tradução, seu original
foi falar.
Os resultados do verbo think foram obtidos a partir da busca por
“thought” “to”, pois importavam apenas os casos de thought to myself, thought
to himself etc. A não ser quando a ação de pensar apresenta uma carga semântica diferente e mais forte do que a do próprio verbo que a representa, como foi o
caso do texto original com desafiar, think to oneself é geralmente o equivalente
a pensar seguido de um complemento como consigo mesmo ou de si para si.
Concluída essa terceira etapa do trabalho, é possível fazer um levantamento dos verbos em português que não haviam aparecido na busca por say,
mas que foram surgindo a medida que um novo verbo em inglês era pesquisado.
Uma quarta etapa da pesquisa poderia ser iniciada a partir da busca por cada um
desses verbos, e, depois dela, talvez uma quinta e sexta etapas até que nenhuma
ocorrência inédita fosse obtida, e, assim, a pesquisa pudesse ser considerada encerrada. Porém, acreditamos que as três etapas já realizadas foram suficientes
para tirarmos conclusões importantes acerca da tradução dos verbos de elocução
em diálogos.
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Por fim, expomos no gráfico abaixo toda a pesquisa de textos originais
para textos traduzidos de forma resumida procurando assim oferecer uma visão
mais clara dos passos seguidos e dos resultados obtidos:
Sem verbo
Tell
A sk
Murmur
Mutter

Dizer

Protestar

R esponder

Murmurar

Sem verbo

R eplicar

R eply
A nswer

Perguntar

C oncordar

C omentar

Gritar

Exclamar
Explain
Say

Explicar

Exclaim
Bellow
Shout

C oncluir
Declarar

C onclude
End
A dd

Insistir
C onfirmar

Declare
Insist
A gree

Posição dos verbos de elocução
Antes de chegarmos à conclusão final de nosso trabalho, que nada mais é
que um apanhado geral das conclusões que conseguimos chegar ao longo da
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pesquisa, gostaríamos de fazer algumas considerações a respeito da posição dos
verbos de elocução nos diálogos. Enquanto que no inglês o pronome pessoal e
geralmente o substantivo precedem o verbo de elocução posposto à fala da personagem, como neste exemplo: “I really ought to go back inside,” he said.
(EBDL3T1), no português ocorre o contrário: nos casos em que o verbo de
elocução está posposto à fala da personagem, ele é que sempre inicia a frase
seguido do pronome pessoal ou do substantivo, como no exemplo a seguir:
“Esqueceu alguma coisa? perguntou Marcela no pé do patamar.” (PBMA2)
Imaginávamos encontrar problemas em relação a posição dos verbos em traduções do inglês para o português, ou seja, casos em que o verbo de elocução
aparecesse depois do pronome pessoal ou substantivo e por isso analisamos as
traduções de textos com os verbos say e ask. Porém esse problema não se apresentou. Encontramos, no entanto, alguns exemplos de textos originais em português, que talvez por influência do inglês, seguiram seu padrão. Um exemplo
foi: “Quer vender todas?”, ele perguntou?(PBRF1).

III. Conclusão
A idéia dessa pesquisa surgiu da percepção de que o inglês e o português
apresentam certas diferenças estilísticas no que se refere à escolha lexical que
poderiam passar despercebidas na tradução. Através dela, pudemos confirmar
nossa hipótese de que os verbos de elocução não são usados da mesma forma nos
dois idiomas. Enquanto que o inglês não se preocupa com a variedade, o português tende a utilizar diferentes verbos de elocução dependendo do valor significativo que pretende atribuir à fala da personagem. É bastante comum encontrarmos capítulos inteiros de obras originais em inglês em que o único verbo de
elocução utilizado é say, algumas vezes acompanhado de um advérbio de modo
que lhe acrescenta um sentido mais específico. Porém, em obras originais em
português, dizer é apenas mais um dos muitos verbos de elocução que acompanham seus diálogos.
Seria bastante coerente, portanto, que em traduções do inglês para o português, o verbo say em expressões como he said se transformasse em um verbo
diferente de dizer, dependendo da intenção comunicativa da personagem (e do
autor) ou de seu tom de voz, no entanto, foi comprovado com esse trabalho
que, talvez por se preocupar muito com a fidelidade da tradução, por falta de
tempo para analisar cada contexto, ou simplesmente por pouca observação da
parte dos tradutores, os verbos de elocução são geralmente traduzidos de forma
literal. O mesmo ocorre em traduções do português para o inglês, em que verbos como perguntar, responder e continuar em expressões do tipo pergun-
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tou ela acabam traduzidos por ask, answer e continue quando o mais natural
seria say. Pretendemos com esse trabalho chamar a atenção de pessoas envolvidas em atividades relacionadas à tradução para a questão da preservação da naturalidade da língua de destino na tradução de verbos de elocução e, com isso,
contribuir para que surjam trabalhos cada vez mais precisos.
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