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Nesta tese estúdanse as traducións a portugués do drama Der gute Mensch 

von Sezuan, de Bertolt Brecht (1955). O primeiro texto traducido que se investiga é a 

tradución a portugués europeo, titulada A Boa Alma de Sé-Chuão, realizada por Ilse 

Losa e Alexandre O’Neill (encargado de traducir os poemas) e que foi publicado en 

1962 pola Editora Portugália, dentro da colección Teatro de Brecht. Ademais, 

estúdanse dúas traducións a portugués de Brasil, so o título A Alma Boa de Setsuan, 

que son obra de Geir de Campos e António Bulhões. A primeira foi publicada en 

1959 pola Editora Antunes e o seu proceso tradutor obedeceu a dous momentos 

distintos; nunha primeira fase, a tradución fíxose de forma indirecta, sobre a base da 

tradución francesa La Bonne âme de Se-Tchouan, de Jeanne Stern e Geneviève 

Serreau, publicada en 1956 pola Editora L’Arche e, nunha segunda fase, 

comparouse o texto traducido a portugués de Brasil co orixinal de Brecht, 

encomendado polos tradutores directamente da Alemaña. A segunda e nova 

tradución, tamén a portugués de Brasil, publicouna vinte anos despois, en 1977, a 

Editora Civilização Brasileira, dentro da colección Teatro de Bertolt Brecht I-VI. 

No presente estudo analízanse as traducións mencionadas desde a 

perspectiva tradutora e tamén desde a paratradutora. Cómpre entender tradutora no 

sentido que se lle adoita atribuír a este termo, é dicir, como un estudo interlingual no 

que as unidades lingüísticas (estruturais, semánticas e pragmáticas) do texto de 

chegada (TC) compáranse coas unidades lingüísticas do texto de partida (TP). Pola 

súa banda, a investigación desde a paratradución reflexa o espazo e o tempo de 

cada tradución (Yuste Frías 2010: 291). 

O concepto de paratradución, que xurdiu na Escola de Vigo, reflicte, ao noso 

ver, dous procesos que se complementan; o de maduración e o de unificación. Por 

unha banda, o concepto provén dun proceso de maduración profunda das correntes 

tradutolóxicas máis significativas das últimas décadas e, ao mesmo tempo, unifica 

esas correntes nunha definición aglutinadora, abranguente e sobre todo necesaria 

nos estudos da tradución. 

Son varias as escolas teóricas de tradución que, sobre todo a partir dos anos 

70 comezan a valorar os aspectos contextuais na análise tradutora e favorecen o 
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avance dos estudos da tradución nos que se basea o presente estudo (Parte I, cap. 

1). 

James Holmes (1972) afoutou aos lingüistas a ir máis alá do estudo da frase e 

estudar a maneira en que funcionan os textos traducidos na sociedade á que se 

destinan. Propuxo denominar esta disciplina Translation Studies, un termo 

aglutinador que salienta o carácter independente que se pretende que teña; deseñou 

a súa estrutura (vid. 1.1, fig. 1) e creou unha terminoloxía axeitada. Gideon Toury 

(1980, 1995/2012), ao retomar o mapa proposto por Holmes, reformulalo e aplicalo, 

consegue darlle unha grande visibilidade. Esta corrente recibe o nome de 

Descriptive Translation Studies (DTS), co que se retoma unha das subáreas cuñada 

por Holmes no mapa proposto, en concreto os estudos tradutolóxicos puros e 

descritivos do produto traducido. Esta descrición dos produtos traducidos é tamén o 

propósito primordial do presente estudo, nun afán de ter en conta o produto 

traducido na súa totalidade contextual e cotextual. 

Para acadar este obxectivo, recórrese ao concepto de norma proposto por 

Toury (1980, 1995/2012), desenvolvido por influencia da teoría dos polisistemas de 

Even-Zohar (1978a, 1990), autor que a partir do estudo de traducións de textos 

literarios, presenta este termo coa pretensión de representar a agregación dos 

diferentes sistemas literarios (desde a poesía até a literatura infantil) que coexisten 

en calquera cultura. A partir da teoría polisistémica, Toury salienta dúas cuestións 

fundamentais, por unha parte, que o polisistema inflúe e recibe a influencia doutras 

estruturas socioeconómicas e ideolóxicas da sociedade e, por outra, o papel que as 

traducións desempeñan ao entraren no polisistema receptor. Para guiar o traballo de 

análise tradutolóxica, Toury determina tres tipos de normas: a norma inicial, que 

bipolariza na adecuación do texto traducido á cultura e lingua de partida, ou o seu 

contrario, a aceptabilidade do texto traducido á lingua e cultura de chegada (dous 

conceptos chave na teoría polisistémica); as normas preliminares, que tratan das 

políticas de tradución, e as normas operativas, subdivididas en matriciais 

(macroestrutura-estrutura e segmentación) e lingüístico-textuais (selección do 

material lingüístico). Alén diso, fai parte do noso estudo a norma de recepción 

proposta por Rabadán (1991), que estuda o papel ou a influencia do público receptor 

no comportamento tradutor. 
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Desta forma, o texto de chegada pasa a ser o centro do estudo tradutolóxico 

dentro dunha perspectiva descritiva e funcional, non só na corrente da DTS, senón 

tamén noutras escolas, que se desenvolven á par desta, nos anos 80, como é o 

caso da Manipulation School (Hermans 1985), que se centra especialmente nas 

cuestións ideolóxicas e na maneira en que se reflicten nas traducións. Tamén gañan 

importancia certos estudos tradutolóxicos, especialmente os que se centran na 

relación entre tradución e cultura (Basnett e Lefevere 1990), que estudan os efectos 

sociais e políticos das traducións e, ademais, a Skopostheorie (Reis e Vermeer, 

1984) que, como o seu nome indica, focaliza a súa atención no escopo ou función 

da tradución na cultura receptora e que non entende a lingua como un sistema 

autónomo, senón que considera que forma parte dunha cultura, na que o tradutor 

ten que ser bilingüe e bicultural. 

O texto traducido tamén vai gañando autonomía con respecto ao texto de 

partida e cuestiónase a supremacía do orixinal, como é o caso de Derrida (1985), 

que afirma que un texto sempre é unha tradución doutros textos e que unha 

tradución ten un estatuto igual ou superior ao orixinal, xa que o aumenta e modifica. 

Esta concepción achégase ou recibe a influencia da perspectiva de Walter Benjamin 

que, unhas décadas antes, ao reflexionar sobre a tarefa da tradución no seu clásico 

artigo Die Aufgabe des Übersetzens (1923), defende o papel primordial das 

traducións, porque fan posíbel que as obras (e, a través delas, as linguas) perduren 

e revivan. As súas posicións filosóficas sobre a lingua e a tradución retomáronse en 

varias ocasións, como é o caso de Venuti (1995, 1998, 2000), que discute os 

conceptos de domesticación e estranxeirización na análise tradutolóxica, conceptos 

que se poden vincular ás nocións de aceptabilidade e adecuación mencionadas 

previamente. 

A partir deste afloramento das cuestións que soportan a presente 

investigación desde un enfoque teórico, pódese concluír que adquiren relevancia 

aspectos como a descrición dos textos traducidos, a existencia dunha relación 

funcional e dinámica de toda a tradución co seu orixinal no marco dunha situación 

sociocultural específica e a concepción da tradución como unha transferencia 

cultural, onde se estuda a importancia do texto traducido na cultura e no polisistema 

receptor. 
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Ademais, tamén sosteñen esta investigación cuestións que se consideraron 

de índole máis práctica nos estudos de tradución (vid. 1.2), como modelos usados 

na análise tradutolóxica e especificidades dos textos dramáticos (vid. 1.3), que se 

presentan a continuación.  

Os modelos de índole práctica reflicten similarmente as dimensións que 

toman importancia en termos teóricos e o acto tradutor comeza a analizarse tendo 

en conta a cultura, a ideoloxía e os factores pragmáticos, comunicativos e 

semióticos inherentes a el (Hatim e Mason 1990) (vid. 1.2, fig. 3). No terreo 

comunicativo, Hatim e Mason discuten sobre a variación lingüística (vid. 1.2, fig. 4) 

bipolarizada en usuario da lingua e usos da lingua. Para este estudo, resulta 

interesante pór en dúbida as cuestións que engloba o mode of discourse (vid. 1.2, 

fig. 5), o modo en que se desenvolve a comunicación, tanto escrita como oral, e as 

diversas permutacións posíbeis dentro desta distinción, como é o caso do texto 

dramático, onde a comunicación é escrita pero será declamada a posteriori, 

circunstancia na que o “modo” toma unha relevancia especial. Tamén adquiren 

importancia nocións como: tenor of discourse, o ton ou grao de formalidade que 

asumen os participantes ou a variedade segundo a actitude (Mayoral 1990) e a 

maneira en que se verte na tradución; idiolecto, definido como o modo distintivo e 

motivado no uso da lingua por un individuo e, principalmente, os significados 

pragmáticos e semióticos que deben derivar das características idiolectais 

recorrentes; intended effects, a motivación ou o grao de motivación para usar 

determinadas estratexias, tanto no TP como no TC (Hatim e Mason 1990:8). 

O traballo dos tradutores reflectido nos respectivos textos de chegada tamén 

se analiza no presente traballo, a través dunha comparación entre os textos de 

partida e os textos traducidos. Nunha análise interlingual sempre existen 

desprazamentos de diverso tipo, sintácticos, semánticos ou pragmáticos, e de 

carácter obrigatorio (consecuencia das diferenzas existentes entre as linguas) ou 

opcional. Na presente investigación analízanse os desprazamentos de carácter 

opcional, que derivan das escollas dos tradutores desde a perspectiva da 

paratradución (vid. 1.2, cadro 1). 

A presente análise apoiase en textos dramáticos traducidos, en consonancia 

coa posición de Raquel Merino, que salienta a importancia do estudo do texto 
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impreso, sen detrimento da súa representación, mais insiste na idea de que o texto 

escrito e publicado, accesíbel a todos: ao lector, ao crítico, ao literato, ao tradutor e 

ao traidor, é o único pasíbel de ser estudado en profundidade. Cómpre salientar que 

a páxina impresa tamén é o elemento chave que empregan os profesionais do teatro 

(Merino 1994:39) (vid. 1.3). 

Os estudosos do texto teatral, tanto os que están máis unidos ao mundo do 

teatro, como os que están máis vinculados á literatura, á súa análise e tamén à súa 

tradución, concordan ao recoñeceren neste tipo de texto unha dupla condición: o 

teatro como literatura e o teatro como espectáculo, e discuten sobre a existencia 

dunha certa incompletude do texto dramático, que existirá até a súa representación, 

momento no que esa dupla condición se convirte nunha unión. Aliados a esta 

natureza dupla, Santoyo (1989:97ss) distingue dous tipos de tradución dentro do 

teatro, a tradución para o palco ou performance-oriented e a tradución para lectura 

ou reader-oriented, que se asentan en dúas estratexias tradutolóxicas, denominadas 

polo autor estratexia de escenario e estratexia de lectura. Na presente análise 

investíganse ambas as distincións, tendo en consideración os públicos inherentes a 

esta última, como o público espectador e o público lector. 

A perspectiva mencionada anteriormente, que defende que a dupla condición 

deste texto só é unha realidade na representación, aséntase no presuposto de que 

cada texto teatral posúe unha forza ou potencial dramático que se materializará na 

súa representación. Gregory (2010:8, vid. 1.3) define ese potencial como o efecto 

que o texto dramático pode ter no momento da súa representación. Este autor vai 

aínda máis lonxe, ao afirmar que os textos teatrais e as respectivas traducións 

deben analizarse e avaliarse sobre a base dese potencial dramático. 

Dado que o presente estudo se ocupa exactamente de examinar as 

estratexias de tradución adoptadas nos textos dramáticos, profúndase neste 

concepto e téntase comprender a maneira en que o potencial dramático ou 

teatralidade (cómpre entender este último termo como sinónimo do anterior) se 

reflicte nos modos discursivos escollidos. Forman parte desta teatralidade as 

características da linguaxe teatral ás que se refiren os estudosos do texto dramático, 

en concreto a importancia dunha linguaxe cun ritmo determinado, o recurso a unha 

linguaxe actual aliada ao significado contemporáneo dunha obra (Rivière 1990:68) e 
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axustada a un determinado público, unha linguaxe de imaxes e, por último, unha 

linguaxe corporal e xestual. 

Ao comparar o texto de partida e os respectivos textos de chegada, é preciso 

que exista un tertium comparationis, o cal se ve reflectido totalmente no concepto de 

réplica proposto por Merino (1994:44ss), quen desenvolve a definición de “unidad 

estrutural mínima del campo dramático” para describir e comparar o texto traducido 

co orixinal. A réplica está formada polo marco e o diálogo, segundo a propia autora, 

denominacións que traducimos por indicacións escénicas e falas, respectivamente. 

A réplica, en palabras de Merino, corresponde a unha unidade mínima de descrición 

e comparación de tipo estrutural, menor que o acto, a escena ou o episodio e que 

facilita unha aproximación ao texto traducido e a unha posíbel comparación co 

orixinal. A autora salienta ademais que na réplica se encontran os dous niveis de 

lingua que caracterizan á obra dramática e lle confiren a súa dupla natureza, de 

escrita para ser lida e para ser representada. 

Dentro do ámbito dos traballos sobre traducións teatrais, a presente 

investigación pode considerarse un estudo histórico-contrastivo, segundo a tipoloxía1 

proposta por Santoyo e a súa definición: 

 

...de carácter predominantemente empírico, incluye aspectos relativos al 

momento y ocasión de la traducción, original dramático del que deriva, tipo de 

traducción y/o adaptación, influencia e impacto en el polisistema dramático 

meta, formas de adaptación o de manipulación lingüístico-textual, biografía del 

traductor [...] estos estudios tratan de plasmar [...] los contrastes que dos textos 

dramáticos, uno original y otro traducido, ofrecen al análisis, y de estudiar el 

marco histórico, literario y personal en que se produjo la traducción. (1995:18). 

 

                                                
1 Ao analizar as publicacións sobre traducións teatrais existentes en España, Santoyo distingue seis tipos de 
estudos: estudos bibliográficos, estudos bio-bibliográficos, estudos histórico-contrastivos, estudos filolóxicos, 
críticas e denuncias e recensións na prensa (1995:17). 
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Esta definición describe e resume de forma significativa os obxectivos do 

presente estudo, xa que tamén aquí se explican os múltiples factores ou variantes 

que determinan ou inflúen nos textos traducidos. 

Pártese do presuposto de que non existen traducións ideais, só existen 

traducións reflectoras de todo un contexto de paratradución no sentido temporal e 

espacial. Os textos traducidos estúdanse desde a perspectiva tradutora e 

paratradutora, para afondar na análise, na descrición e, principalmente, para 

comprender mellor a maneira en que os factores paratradutores e os tradutores se 

cruzan e se reflicten nas estratexias de tradución adoptadas. 

Na parte I, cap. 2, profúndase no coñecemento do texto de partida Der gute 

Mensch von Sezuan e no seu autor, Bertolt Brecht, que escribiu este drama durante 

os anos que pasou no exilio, fuxindo das persecucións nazis. O escritor só regresou 

ao seu país no fin da Segunda Guerra Mundial. En 1949, estabelécese en Berlín 

Oriental e funda o Berliner Ensemble, un grupo de teatro que se fai famoso 

principalmente polas representacións modelo das obras do autor. 

Os dramas de Brecht e, sobre todo, este en particular reflicten a teoría do 

teatro teatro épico que concibiu o propio autor: un teatro que rexeita o concepto de 

Einfühlung ou ilusión e que defende o concepto de Verfremdungseffekt, un 

estancamento que debe levar ao espectador a cuestionarse o que ve e ouve, e a 

participar na propia acción teatral. Influído polo teatro chino, Brecht desenvolve 

técnicas teatrais que teñen como principal obxectivo construír un teatro interventor, 

que leve aos individuos a tomaren conciencia da importancia do seu papel na 

construción dun mundo socialmente máis xusto. 

A temática e a composición do drama Der gute Mensch von Sezuan tamén 

concentran estes obxectivos brechtianos. A intriga aparece xa no comezo da obra: 

tres deuses veñen á terra comprobar se aínda existen boas almas e se encontraren 

unha, daquela o mundo poderá ficar como está. Shen Te, unha prostituta, será quen 

lles ofreza abrigo aos deuses e a quen considerarán a boa persoa que buscan. Ao 

longo do drama, Shen Te cae na miseria e os seus amigos e coñecidos comezan a 

abusar dela, que non consegue responder cunha negativa a unha petición de axuda. 

Desesperada, Shen Te ponse unha máscara e transfórmase no seu primo Shui Ta, o 
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seu oposto, unha persoa inflexíbel e fría que vén salvar os negocios da prima. O 

espectador segue o drama de Shen Te e, no fin, asiste ao seu xuízo, porque Shui Ta 

é acusado da desaparición da súa prima. No tribunal, cos deuses no papel dos 

xuíces, é necesario encontrar unha solución a este drama, é dicir, a como ser boa 

persoa e conseguir sobrevivir, mais Brecht non responde a esta cuestión, senón que 

devolve a pregunta ao espectador. Na última apóstrofe, un actor diríxese ao público 

para dicirlle que debe atopar a solución: Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den 

Schluβ! Es muβ ein guter da sein, muβ, muβ, muβ! (p.144) e indícalles que Brecht 

cree que esa solución existe e está nas mans do público.  

Tras presentar o texto de partida e ao seu autor, pasamos á segunda parte do 

presente traballo, que consiste no estudo da tradución a portugués de Portugal do 

texto dramático de Bertolt Brecht. Comezamos por unha contextualización histórica, 

política e sociocultural de Portugal na década dos anos 60 (cap. 3). Nesa época, o 

réxime ditatorial xa levaba case trinta anos ao cargo do país e a represión que 

exercía abranguía todos os aspectos da vida dos portugueses. Oliveira Salazar, co 

apoio das forzas militares e da Igrexa, empezou a desenvolver este novo réxime, a 

través da unificación de varias forzas ao redor do goberno e da unión coñecida como 

a Triloxía da Educación Nacional: Deus, Patria e Familia, que doravante dominará o 

país. O Estado asume un papel intervencionista na vida económica e social, ben 

como a función de protector e disciplinador, sen poder esquecer que o Portugal de 

principios dos anos 30 era un país atrasado, rural, dependente e periférico (Rosas 

1990:15). 

Pensamos que a situación de pobreza que existía naquel momento e que 

continuou co Estado Novo foi un dos factores que permitiu que este réxime se 

instalase con facilidade e perdurase no tempo. A pesar do elevado crecemento 

económico entre os anos 50 e 70, grazas ao proceso de industrialización, a miseria 

non desapareceu e até xurdiron novos factores de pobreza, como a marxinalización 

da agricultura como actividade económica, o éxodo rural ás cidades, a emigración e 

os salarios moi baixos. 

Rexístrase ademais unha elevada taxa de analfabetismo que reflicte o atraso 

cultural do país. Non se cumpre o tempo de escolaridade e os fillos axudan aos pais 

nos traballos do campo. A pesar do medo que as elites tiñan á escolarización do 
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pobo, Salazar acabou por aceptar estender a escolaridade a todos, mais, de forma 

que o Estado controlase o que se ensinaba e o que se podía e non se podía ler: “A 

alfabetização seria assim um excelente veículo de propaganda político-ideológica 

permitindo divulgar o ideário do novo regime” (Rosas e Brito 1996:46). 

Outros instrumentos que tamén serviron para implantar e consolidar o Estado 

Novo foron as reformas administrativas e financeiras, a institucionalización da 

censura previa á prensa e aos espectáculos, a creación do Secretariado da 

Propaganda Nacional (SPN) no ano 1933, e a reorganización das forzas policiais 

para garantir de forma eficaz o control, a vixilancia e a represión da acción política 

dos individuos e das organizacións que supuxesen unha ameaza para a “nova orde” 

(Oliveira 1990:27). O goberno de Salazar controlaba todo o que se ensinaba, co cal 

infundía na escola toda unha filosofía de pensamento e ideoloxía das ideas do 

réxime e facía fincapé no ensino da lingua portuguesa “antes de tudo e acima de 

tudo, o conhecimento da nossa língua, do nosso povo, da nossa Pátria” (Carvalho 

20013: 740ss) e da historia de Portugal “o Estado sem se arrogar a posse exclusiva 

duma verdade absoluta, pode e deve definir a verdade nacional, quere dizer, a 

verdade que convém à Nação (o Estado, sen se arrogar a posesión exclusiva dunha 

verdade absoluta, pode e debe definir a verdade nacional, é dicir, a verdade que 

convén á Nación)”. A pesar das reformas no campo da educación, na década dos 

anos 60 Portugal seguía posuíndo unhas das maiores taxas de analfabetismo dos 

países europeos e a súa censura estendíase aos libros, ao teatro, ao cinema, a 

radio, aos espectáculos e, máis tarde, á televisión. Todas as concepcións filosóficas 

políticas e relixiosas que non se identificasen coas do réxime, tanto nacionais como 

estranxeiras, eran rexeitadas, afastadas e mesmo perseguidas. 

Nesta época, a literatura en Portugal era unha literatura comprometida, tanto 

socialmente como politicamente, unha “literatura ao serviço da emancipação do 

povo” (Rosas e Brito 1996:523) e, por iso, a maioría dos escritores portugueses eran 

perseguidos. Tamén se pretendía que o teatro estivese comprometido politicamente, 

pero a censura nesta arte era particularmente rigorosa, porque tiña un carácter 

duplo: era obrigatorio aprobar cada obra e validar posteriormente a súa 

representación.  
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A censura abranguía tamén á literatura estranxeira e á obra de Brecht foi 

censurada, como desvelan as palabras de Cândido de Azevedo: “Proibida foi 

igualmente a obra Théâtre Complet-I de Bertolt Brecht”2. Trátase da edición francesa 

da obra do autor publicada en 10 volumes por L’Arche Éditeur, París (1960). 

Naquela época, os libros de escritores estranxeiros líanse a través das traducións 

francesas, porque era a lingua foránea que máis dominaban os portugueses. Tamén 

se prohibiron os volumes seguintes daquela colección de teatro por razóns políticas. 

O censor, en referencia ao Volume VII3, escribe que a forma literaria é boa, mais “as 

tendências filosóficas e de propaganda social [...] são muito más, designadamente 

La Décision, de propaganda comunista sem disfarce (as tendencias filosóficas e de 

propaganda social [...] “...son moi malas, en especial La Décision, de evidente 

propaganda comunista”) (p. 204). 

A posta en escena das obras de Brecht tamén estaba prohibida, pero en 

1960, o goberno portugués convidou a unha comitiva diplomática brasileira da que 

formaba parte a Companhia Brasileira de Teatro Maria Della Costa (cap. 4) que, 

entre outras obras, trouxo A Alma boa de Setsuan de Brecht, peza que acababa de 

levar a escena con moito éxito en Brasil e, despois das presións diplomáticas 

exercidas ao goberno portugués, acabou por concederse unha autorización especial 

para que a obra se representase nos palcos portugueses. 

O día 12 de marzo de 1960, estreouse a primeira obra de Brecht acompañada 

de diversos intentos de grupos de extrema-dereita de boicotear o espectáculo, o que 

xerou un enorme tumulto que acabou por ser controlado polas forzas da orde logo 

de moitos esforzos (Carrington 1991:264). Como nas noites seguintes se repetiron 

os problemas cos manifestantes, as autoridades portuguesas prohibiron a obra trala 

quinta representación, porque consideraban que alteraba “a orde pública”. 

A pesar de que o autor seguía a estar prohibido, Portugália Editora conseguiu 

publicar en 1962, dous anos máis tarde, o 1º volume da colección Teatro I de Bertolt 

Brecht, que incluía os dramas Ti Coragem e os seus filhos (Mutter Courage und ihre 

                                                
2 Relación de obras que estiveron prohibidas en Portugal durante o réxime Salazar/Marcello Caetano, en consonancia coas indicacións que forneceu a Direcção dos Serviços 

de Censura e Direcção-Geral da Informação publicadas nos Livros proibidos no regime fascista, Presidencia do Conselho de Ministros, Comisão do Livro Negro sobre o 

regime fascista, maio de 1981. Na páxina 23 menciónanse varias obras de Bertolt Brecht. 
3 Neste Volume VII publícanse as seguintes obras: Die Dreigroschenoper (L’Opera de quat’sous), Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui (La Resistible Ascension d’Arturo 

Ui) e Die Maβnahme (La Décision). 
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Kinder) e A Boa Alma de Sé-Chuão (Der gute Mensch von Sezuan), que foron as 

primeiras traducións das obras de Brecht a portugués de Portugal feitas 

directamente a partir dos orixinais en alemán. Sobre os autores, é importante saber 

que: Ilse Losa é unha escritora portuguesa de orixe alemá que divulgou a obra de 

Brecht en Portugal, a través de diversos artigos en xornais e ao desempeñar o papel 

de mediadora entre a Editora Suhrkamp, propietaria dos dereitos da obra de Brecht 

e os editores e directores de escena de Brecht en Portugal; Alexandre O’Neill, poeta 

e tradutor, tomou unha posición combatente e provocadora contra o réxime e 

permaneceu 20 días en presión en 1953. A publicación deste volume foi ben recibida 

polo crítico Mário Vilaça4 que escribiu “Poucos livros de teatro se terão comprado 

entre nós com tanta avidez e poucos também terá havido que há tanto fossem 

esperados e tanta falta fizessem para a actualização do nosso teatro” (Vilaça 

1963:90). 

Coidamos que, dada a situación política e cultural portuguesa nos anos 60, 

cunha ditadura desde había xa tres décadas, a tradución da obra de Brecht foi unha 

opción política consciente. Non só se pretendía dar a coñecer o novo teatro épico, 

senón que ademais se buscaba usalo para espertar a conciencia social e política do 

espectador. Pode afirmarse que os tradutores optaron por unha tradución cunha 

función social e política, negáronse a que a censura os coartase á hora de traducir, 

como se constata nesta análise. Cabe aquí preguntarse como foi posíbel que os 

servizos de censura deixasen pasar esta publicación de Brecht na lingua 

portuguesa. Manuela Delille adianta unha posíbel explicación que podería responder 

a esta cuestión. Afirma que se trata dunha actitude que non tiña medo do acto da 

lectura, porque por regra xeral caracterízase por ser individual e solitario, pero temía 

a forza influínte e sublevadora do teatro representado, como acto por excelencia de 

vivencia colectiva, un verdadeiro acto ritual comunitario (1991b:81). 

A continuación, estúdase a tradución desta obra a portugués europeo (cap. 

5). En termos de análise, séguese a mesma metodoloxía en todas as traducións que 

se examinan (portugués europeo [pe], portugués brasileiro 1959 [pb59], francés [f] e 

                                                
4 A pesar de valorar positivamente a aparición desta tradución, Mário Vilaça criticou o texto traducido, porque consideraba que se precipitaron ao publicalo e precisaba unha 

revisión máis coidada. Dá varios exemplos de imprecisións, mais todas elas referentes á obra Ti Coragem e os Seus Filhos e ningunha sobre A Boa Alma de Sé-Chuão. 
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portugués brasileiro 1977 [pb77]), compáranse as apóstrofes e as réplicas da figura 

principal e dupla Shen Te e Shui Ta do TP e dos respectivos TC. 

Escolléronse as apóstrofes, xa que, como se constatou ao estudar o teatro 

épico (2.1.2), son un dos medios que Brecht emprega para crear o efecto de 

estrañamento e, neste caso en particular, para interpelar directamente ao 

público/lector e facer que “esperte” e reaccione. Optouse por estudar a figura 

principal Shen Te e Shui Ta pola súa importancia primordial e porque Brecht 

tematiza a súa historia a través dela. 

A partir da análise elaborada comezamos a deseñar padróns recorrentes, que 

foi interesante estudar en profundidade. Con este obxectivo en mente, creamos 

grupos tipolóxicos (vid. 5.2) nos que se dividen os casos encontrados, que se contan 

e presentan en cadros e gráficos. Nun documento aparte, en soporte dixital, 

rexístrase todo o corpus de análise que serve como base para sacar conclusións de 

tipo cuantitativo e que, xunto co presente volume, integra este estudo. 

A continuación, indícanse os grupos e subgrupos tipolóxicos: grupo A: 
REFORZOS SEMÁNTICOS, subgrupos: Palabras; Expresións; Idiomatismos; grupo 
B: METÁFORAS, subgrupos: Substitucións da imaxe; Imaxes máis sentido; Imaxes 

convertidas en sentido; grupo C: MODULACIÓNS, subgrupos: Explicativas; 

Pasivas-Activas; Negativas-Afirmativas; Outras; grupo D: REORDENAMENTOS 
SINTÁCTICOS, subgrupos: Puntuacións; Desprazamentos á esquerda; grupo E: 
ENGADIDOS, subgrupos: Especificacións; Enfatizacións; grupo F: 
AMPLIFICACIÓNS; grupo G: COMPORTAMENTOS DE RETOMA, subgrupos: 

Verbais; Nominais 

Deseguido, explícase o que se entende por cada unha das designacións 

escollidas. O grupo A, Reforzos semánticos, denomínase así por se considerar que 

as escollas da tradución reforzan semanticamente as unidades que lle corresponden 

no TP, ben Palabras coloquiais, diminutivos e rimas, ben Expresións máis coloquiais 

que as correspondentes no TP, ou mesmo Idiomatismos que corresponden a 

expresións típicas do idioma portugués que equivalen a enunciados en moitos casos 

estereotipados e nos que frecuentemente o significado do idiomatismo supera a 

suma das palabras que o conforman.  
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No grupo B, Metáforas, enténdese metáfora desde a perspectiva de Peter 

Newmark (1988b:104ss), que presenta un concepto moi amplo da palabra, ao 

considerar que todos os sentidos figurados son potencialmente metafóricos. 

Distingue cinco tipos de metáforas e propón seis posíbeis estratexias para 

traducilas. A partir delas, designáronse os subgrupos descritos previamente. O 

grupo C, Modulacións ou cambios de punto de vista, segue a definición de Vinay e 

Darbelnet (1958/1972:11): “Modulation, variante obtenue en changeant de point de 

vue, d´éclairage et très souvent de catégorie de pensée” e os subgrupos seguen 

tamén as distincións introducidas por este autor. O grupo D, Reordenamentos 

sintácticos, está dividido en 2 subgrupos: Puntuación e Desprazamento á esquerda. 

O subgrupo Puntuación abrangue as modificacións de sinais gráficos e as 

reorganizacións frásicas derivadas dalgunhas desas alteracións. No subgrupo 

Desprazamento á esquerda analízanse os elementos da frase que se trasladan á 

primeira posición e que moitas veces se converten en pezas acentuadas, nun 

proceso que Tschida (1995) denominou topicalización. No grupo E, Engadidos, 

diferéncianse dous subgrupos, Especificacións e Enfatizacións. Neste caso, 

enténdese o concepto de engadido tal e como o presenta Hüsgen (19995), 

Hinzufügungen (engadidos), que, pola súa vez, engloba Zusätze (informacións 

suplementarias) e Spezifizierungen (especificacións).  

Neste concepto bipartido de engadidos, temos as especificacións, que se 

entenden como un aumento da especificidade do TC en relación ao TP e temos 

tamén Zusätze, procesos de adición de elementos ao TC que non figuran no TP. No 

presente estudo denominamos a este último subgrupo Enfatizacións, pois 

rexistramos elementos que se engaden ao texto unicamente para destacalo. Dentro 

deste subgrupo, atopamos partículas de realce, interxeccións e algunhas aposicións, 

entre outros. 

O grupo F, Amplificacións, enténdese como un aumento do enunciado do TC 

para transmitir a mesma idea que o TP. No grupo G, Comportamentos de retoma, 

temos dous subgrupos, a Retoma verbal e a Retoma nominal. No primeiro caso, 

retómase o verbo do interlocutor anterior para construír enunciados de resposta que 

                                                
5 O estudo examina a tradución ao alemán realizada por Georg Rudolf Lind do Livro do Desassossego, de 
Bernardo Soares. 
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no TP adoitan estar formados por contestacións do tipo “si” ou “non”. No segundo 

subgrupo, o nominal, no TC retómase o nome en lugar do pronome, como ocorre no 

TP. 

Non se pode deixar de destacar que a formación e delimitación destes grupos 

e subgrupos comporta algunhas dificultades, xa que se está a lidar con varios niveis 

ou áreas de análise, en concreto, a área léxico-semántica, a área morfosintáctica e a 

área da estruturación de  texto6. Como  sabemos,  o estilo  dun texto fórmase a partir 

das  escollas  que se realizan a 

todos estes niveis do discurso. No entanto, somos conscientes de que non se trata 

dunha asignación estanca, porque existen flutuacións entre as áreas, como se pode 

comprobar no caso das recorrencias de tradución identificadas dos grupos e 

subgrupos creados. Por conseguinte, a asignación a un grupo determinado ten de 

determinarse en función tamén de aspectos contextuais e cotextuais que poden 

decidir a relevancia dunha ou outra estratexia de tradución elixida. Unha vez 

constituídos os grupos, asígnanse os modos discursivos recorrentes identificados 

cos respectivos grupos e subgrupos.  

Tamén é importante salientar que esta primeira fase de creación de tipoloxías 

lévase a cabo tendo en conta o amplo abano de áreas de referencia, algo que está 

patente na propia orixe das denominacións, que demostran que proveñen de áreas 

distintas. No caso dos grupos A, B ou D, da chamada gramática tradicional; no do 

grupo G, da lingüística textual e os grupos B (subgrupos), C, E e F proceden da 

metodoloxía da análise tradutolóxica. O obxectivo desta primeira fase é identificar e 

describir os modos discursivos do TC nas súas diferenzas con respecto ao TP. 

Deseguido, na segunda fase da análise, asígnanse estes grupos tipolóxicos a 

procedementos que proceden exclusivamente da análise tradutolóxica, en concreto, 

a clasificación dos desprazamentos en procesos de tradución, mencionada 

previamente.  

Daquela, no presente estudo divídese os desprazamentos en dous grandes 

tipos: de Mutación e de Modificación, cos procedementos de tradución respectivos e 

                                                
6 Nestes grupos non se menciona a área pragmática, pois consideramos que subxace a todos os grupos e, polo 
tanto, tamén a todas as escollas feitas nesta tradución, xa que o que se estuda son precisamente os valores 
pragmáticos, é dicir, o valor dos enunciados en uso e o modo en que se transmiten. (vid 1.2). 
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tendo en conta o “valor” e a “intención” que poden ter ditos procedementos. A 

continuación, explícanse unicamente os procedementos de tradución que se 

encontraron na análise da tradución a portugués europeo: Intensificación: reforzar 

valores semánticos ou retóricos da lingua de partida. Explicitación/especificación: 
expresar de maneira directa o que está implícito na lingua de partida para desfacer a 

ambigüidade semántica. Modulación: expresar unha idea desde un punto de vista 

diferente. Equivalencia: expresar o mesmo con modalidades distintas, sobre todo 

en casos de idiomatismos. Amplificación: empregar máis elementos que na lingua 

de partida para expresar a mesma idea.  

Vexamos agora a interpretación que se fixo destes procedementos. As 

tipoloxías asignáronse do seguinte modo: O grupo A, Reforzos semánticos, 

corresponde coa Intensificación, xa que existe un aumento da expresividade 

semántica en ambas as opcións. O grupo B, Metáforas, está vinculado á 

Equivalencia, porque nas traducións efectuadas búscase un equivalente desas 

metáforas na lingua de chegada. O grupo C, Modulacións, encádrase na categoría 

que leva o mesmo nome; Modulación. O grupo D, Reordenamentos sintácticos, está 

relacionado coa Intensificación, porque o tipo de modificación que introducen a 

puntuación, o desprazamento á esquerda, a topicalización e o reordenamento 

frásico fai que os enunciados sexan máis marcados e, daquela, intensifica os valores 

retóricos. No grupo E, Engadidos, o subgrupo Especificacións asígnase á 

Explicitación/especificación, mentres que o subgrupo Enfatizacións pertence á 

Intensificación, porque existe un reforzo retórico ao engadir ao enunciado elementos 

como partículas de destaque e interxeccións que, entre outros, conforman este 

grupo. O grupo F, Amplificacións, agrupouse co procedemento do mesmo nome, a 

Amplificación. Por último, dentro do grupo G, Comportamentos de retoma, o 

subgrupo Retoma nominal vincúlase á Explicitación/especificación, mentres que a 

Retoma verbal se considera que está asociada á Intensificación, xa que o 

comportamento de retoma verbal7 adoita poder considerarse tamén un idiomatismo, 

ao ser un recurso típico da lingua portuguesa, polo que o vemos como un reforzo 

dos valores semántico-retóricos. 

                                                
7 Úsanse as maiúsculas nas denominacións dos grupos e dos subgrupos, mais empréganse as minúsculas para falar dos casos en que se produce o fenómeno ao que 

designan estas denominacións. 
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Ao abordar a tradución por primeira vez, encontramos un texto que segue de 

preto ao TP, en termos de estrutura e de lingua utilizadas, mais ao afondar dun 

modo microestrutural deparamos que existen escollas recorrentes que se afastan 

desta opción de tradución literal. Parece poder afirmarse que no TC enfatízase un 

discurso máis coloquial e explícito que no TP. Os matices de significado non sempre 

son fáciles de analizar en termos de intención, xa que algúns casos se explican pola 

simple manipulación normal entre linguas que se dá no proceso tradutor, pero 

pensamos que outros se poden atribuír con máis facilidade a escollas motivadas, 

intended meaning, segundo Hatim e Mason. 

Deseguido, comentamos as tipoloxías e os respectivos procedementos de 

tradución que derivan da análise da tradución a portugués de Portugal. É de notar 

que todas as tipoloxías e, polo tanto, todos os procedementos de tradución foron 

empregados en todos os elementos analizados, apóstrofes e Chen-Té e Chui-Tá, 

denominacións da figura principal na tradución a portugués europeo. Este feito 

sinala unha homoxeneidade discursiva e, xa que logo, unha homoxeneidade 

tradutora, até o punto de chegar a rexistrarse en Chen-Té e Chui Tá o mesmo 

número de casos, 108 e nas apóstrofes 83.  

O conxunto dos procedementos de tradución empregados traza un perfil do 

texto traducido. A Intensificación (65 %) é o procedemento máis representado, 

seguido da Explicitación/especificación (14 %), da Amplificación (10%), da 

Modulación (7 %) e, por último, da Equivalencia (4 %). 

A intensificación prodúcese no campo semántico, retórico e suprasegmental, 

e intensifica valores semánticos ao introducir palabras e expresións máis coloquiais, 

así como idiomatismos, que tamén están presentes en moitos comportamentos de 

retoma verbal, e diminutivos: [51a] SHEN TE nach einer Pause: Ich kann Zither 

spielen, ein wenig8, und Leute nachmachen. [...] (p. 48), [51pe] CHEN-TÉ (depois de 

uma pausa): Sei tocar cítara, um poucochinho, e sei imitar as pessoas. [...] (p. 

155): tamén se intensifican os valores retóricos coa inclusión de rimas en versos 

brancos do TP, o que neste caso, mesmo leva a unha intensificación de valores 

estilísticos. A intensificación dáse tamén co engadido de énfases: [13a] SHEN TE 
                                                
8 O texto en letra grosa e o subliñado que aparecerá máis adiante non forman parte do texto orixinal, senón que 
son un engadido noso para facilitar a comparación. 
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[...] Als ich aus der Tür trat, lustig und erwartungsvoll, stand die alte Frau des 

Teppichhändlers auf der Straβe [...] (p. 81), [13pe] CHEN-TÉ: [...] Quando saí a 

porta, alegre e cheia de impaciência, vi, na rua, a mulher do negociante de tapetes, 

tão velhinha, coitada, [...] (p. 188-189): a intensificación prodúcese a través de 

comportamentos de retoma verbal: SUN: Und den Laden, den haben dir wohl die 

Götter geschenkt? [49a] SHEN TE Ja. SUN: E a loja deram-ta os deuses? [49pe] 

CHEN-TÉ sorrindo ao de leve: Deram, sim: a intensificación tamén está presente na 

énfase que se introduce no TC mediante modificacións suprasegmentais de 

sinalización gráfica e de topicalización: [154a] SHUI TA Dann laβt mich euch die 

furchtbare Wahrheit gestehen, ich bin euer guter Mensch! (p. 138), [154pe] CHUI-

TÁ: Permiti que vos confesse a verdade medonha: a vossa boa alma sou eu! (p. 

246-247) 

O TC caracterízase ademais por ser máis explícito e específico que o TP, ao 

incluír especificacións e preferir as retomas nominais en vez das pronominais. Outro 

dos trazos do TC é a amplificación, ou sexa, o uso de máis elementos dos que lle 

corresponden de acordo co TP. [126a] SHUI TA Sie wird jedoch froh sein, zuvor 

alles besprechen zu können mit jemand, dem sie vertrauen kann. (p. 77) [126pe] 

CHUI-TÁ: Mas ficaria contente se, antes disso, pudesse tratar de todos os 
assuntos com alguém em quem pudesse confiar. (p. 184). O TC é aínda máis 

explicativo que o TP, porque introduce un número significativo de modulacións 

explicativas e sempre tenta superar todos os sentidos figurados do TP e sustituilos 

por enunciados equivalentes. 

As opcións máis usadas nesta tradución son, principalmente, a intensificación 

e a explicitación/especificación semántico-retórica con valor de opcionalidade e de 

idiomaticidade con intención pragmática e ideolóxico-política. 

Para estudar, comprender e abranguer as escollas de tradución do texto en 

portugués do drama de Brecht, comezamos cunha análise desde o punto de vista 

tradutor e desde o paratradutor. No ámbito tradutolóxico, adoptamos unha 

perspectiva descritiva de análise do texto traducido e no paratradutolóxico, 

procuramos o contexto social e ideolóxico para avaliar a súa importancia na cultura 

receptora. 
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Ao analizarmos a situación política en Portugal durante o Estado Novo, 

compréndese que a maior parte da poboación vivía en condicións económicas 

precarias e sen acceso a unha escola de calidade, pero tamén queda patente que os 

mecanismos da censura limitaban o acceso á cultura tanto nacional como 

estranxeira, porque se vivía de forma illada e sen liberdade de expresión. 

Alén diso, os feitos vinculados á tradución portuguesa do drama e á súa 

publicación mostran que estes escritores e tradutores eran plenamente conscientes 

de que as persoas en Portugal estaban ávidas de coñecementos e de crer en novas 

formas de vivencia social que diverxesen da represión na que vivían. Nesta liña, a 

tradución desta obra de carácter didáctico foi tamén un paso máis cara unha nova 

conciencia social, ao introducir temas relacionados coas inxustizas sociais, tan 

presentes na sociedade portuguesa. Exemplo disto é a súa mensaxe principal sobre 

o home que carece de condicións sociais para ser home, reflectido na personaxe 

principal, Chen-Té, que vive o dilema de querer ser boa, desexar axudar aos outros 

e ter de sucumbir por mor desa axuda. 

A continuación, centrámonos na análise comparativa que se desenvolveu e 

lembramos que o obxectivo inicial deste traballo era determinar cales foron os 

modos discursivos escollidos no TC para que se convertese, en termos xerais, nun 

discurso máis coloquial, con outro ton, con variacións en función da actitude e que 

reflectise, deste modo, cambios de intencións e novos valores no TC. A partir da 

análise levada a cabo, comprendemos que a coloquialidade ou rexistro deste texto 

constrúese de forma variada. Recórrese á morfoloxía nalgúns casos e á sintaxe ou 

ao léxico noutros, como poñen de manifesto as tipoloxías identificadas que, pola súa 

parte, toman valores de idiomaticidade e denotan intencións pragmáticas, estilísticas 

e até ideolóxico-políticas, como se pode comprobar no tipo de procedementos de 

tradución identificados. 

Os procedementos de tradución, como vimos, son maioritariamente as 

intensificacións, constituídas por un grande número de reforzos semánticos, 

comportamentos de retoma verbal, engadidos en forma de énfases, entre outros, e 

as explicitacións/especificacións, constituídas por inclusións de especificacións e por 

comportamentos de retoma nominal. O uso destes procedementos de tradución no 

TC amosa unha variación de ton ou variedade segundo a actitude que consiste 
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nunha intensificación dese ton ou actitude e, consecuentemente nunha maior 

acentuación interpersoal dos enunciados. 

Consideramos que as escollas de tradución elixidas denotan un valor de 

idiomaticidade, como mencionamos anteriormente, e representan unha 

aproximación á lingua e cultura de chegada, o que revela unha clara tendencia da 

tradución cara a aceptabilidade como norma inicial, como a define Toury. A linguaxe 

de fácil aprehensión e de uso común fai que o TC resulte accesíbel ao 

lector/espectador de chegada. Este valor de idiomaticidade atribuído á linguaxe do 

TC presupón unha intención ideolóxico-política, neste caso, de domesticación da 

forma para transmitir o contido, reforzándoo no TC. Cómpre aquí facer unha ponte 

cos elementos da análise paratradutora mencionados anteriormente neste punto e 

que fan referencia á conciencia que os tradutores/intelectuais portugueses tiñan da 

necesidade de conseguir traer novas ideoloxías aos portugueses, ansiosos de 

información e de formas de pensamento alternativas á sociedade da represión na 

que vivían, como se explicou anteriormente. Non esquezamos a posta en escena 

brasileira desta trama, que tivo lugar en 1960 en Lisboa, e a maneira en que se 

frustrou a súa continuidade coa prohibición da representación, a pesar do interese 

mostrado polo público, que encheu a sala do teatro todas as noites (vid. 4.1 e 4.2). 

En relación coa domesticación das formas lingüísticas e coa súa contribución 

a destacar os contidos da obra, o idiolecto usado nesta tradución é, seguindo a 

Hatim e Mason (vid. 1.2), un modo motivado de usar a lingua. 

Os procedementos de tradución ou as escollas motivadas conforman un texto 

coloquial a través do cal estabelecen un diálogo conseguido e, a veces, mesmo 

íntimo co lector/espectador (cf. Apóstrofes 5.3.2). Pode afirmarse tamén que este TC 

en portugués de Portugal reforza a teatralidade ou potencial dramático (vid. 1.3), que 

se caracterizou por posuír aspectos de ritmo e de imaxes, e por recorrer a unha 

linguaxe actual. O TC acentúa o ritmo a través dos cambios suprasegmentais e de 

organización do discurso, intensifica a linguaxe das imaxes nas escollas das 

palabras, expresións e idiomatismos e recorre a unha linguaxe actual na selección 

dalgunhas expresións, idiomatismos e até algunhas expresións enfáticas, que se 

foron indicado ao longo da análise. 
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Ao noso ver, todas estas opcións achéganse máis a estratexias típicas dunha 

tradución para representación, a pesar de estarmos ante unha tradución para 

publicación. Outras opcións, como a amplificación e o engadido por especificación, 

aproxímanse máis a unha tradución para publicación, onde non existe a 

preocupación por usar unha linguaxe máis concisa. Semella non poder recorrerse ás 

divisións fixas desta materia, dado que se opta preferentemente por caracterizacións 

menos ríxidas ao describir os tipos de tradución no campo do texto dramático. 

Se consideramos os efectos do TC na cultura receptora e tendo en conta as 

achegas das teorías polisistémicas para comprender as consecuencias das 

traducións nas culturas de chegada, podemos afirmar que a tradución desta obra 

tivo un efecto primario, xa que, tanto a súa ideoloxía como a nova estética da que 

era portadora actuaron como un feito innovador e xeraron, ampliaron e 

reestruturaron a escena teatral portuguesa, como se amosa no capítulo cuarto, que 

conta a historia e a acollida da obra en Portugal. Neste punto, concordamos entón 

coa posición de Gentzler (1996: 119), que afirma que as traducións, mesmo en 

sistemas culturais fortes, poden influír no sistema literario e cultural de chegada e 

consideramos que as intencións e valores inherentes a esta tradución ao portugués 

europeo acadan o seu obxectivo primordial que, segundo a nosa opinión, era 

conseguir unha simbiose inmediata co público/lector. 

Tanto ao lector desta tradución como ao seu potencial espectador ―lémbrese 

aquí o traballo que Ilse Losa, a tradutora, levou a cabo con grupos de teatro 

interesados en levar a escena a Brecht (vid. 4.3) ― se lles presenta o contido 

dramático a través dunha linguaxe que lles resulta familiar, o que lles permite 

participar de forma activa na propia acción teatral no sentido brechtiano, que 

pretende que se estabeleza unha dialéctica entre actor, personaxe e 

espectador/lector. 

A terceira parte deste traballo consiste no estudo das dúas traducións en 

portugués brasileiro da obra de Brecht, Der gute Mensch von Sezuan, ambas 

tituladas A Alma Boa de Setsuan, e está dividida en catro capítulos: o contexto da 

recepción de Brecht en Brasil; a historia das dúas traducións, postas en escena e 

publicacións; a análise da primeira tradución, de 1959, e a análise da segunda 

tradución, de 1977. 
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Comecemos polos aspectos históricos, políticos e económicos. A principios 

dos anos 50, Brasil xa levaba 20 anos de goberno do presidente Getúlio Vargas 

(1930-1953), un réxime que só se interrompeu entre os anos 1945 e 1951. Getúlio 

chegou ao poder por medio dunha xunta militar que promoveu a Revolución de 1930 

e puxo fin ao período da 1ª República (1891-1930). En 1934, realizáronse eleccións 

e Getúlio Vargas foi escollido mediante un proceso democrático, mais a restauración 

da democracia viuse ameazada por unha certa axitación política que Vargas soubo 

aproveitar e, alegando a salvagarda dos intereses do país, deu un golpe de estado, 

disolveu o congreso co apoio dos militares e proclamou o Estado Novo9 (1937-

1945). 

Esta primeira era de goberno de Vargas (1930-1945) que se prolongou 

durante 15 anos, caracterizouse por un réxime “poderosamente transformador”, a 

pesar de que os últimos oito anos foron estritamente autoritarios, segundo Pereira 

(2001:233), que describe ao ditador como un estadista frío no uso do poder, pero 

apaixonado pola misión de cambiar un país cuxa transición liderou con 

extraordinaria competencia política e administrativa, que estabeleceu o poder da 

Unión dos estados federados e as oligarquías locais, e que impulsou o proceso de 

industrialización. “É chamado de populista, porque percebe que o povo afinal estava 

a surgindo, e para ele tinha um discurso e uma prática social” (op.cit: 233-234). A 

pesar do seu carácter autoritario, este goberno desenvolveu unha nova política 

económica, tomou medidas concretas e innovadoras e era sensíbel aos intereses do 

proletariado, da burguesía e da clase media. No entanto, unha vez terminada a 

Segunda Guerra Mundial, o pobo non parecía querer continuar cun goberno nacido 

dun golpe de estado e convocáronse eleccións. Antes da data prevista, as forzas 

armadas, que temían que as eleccións non se realizasen, depuxeron a Getúlio 

Vargas o 29 de outubro de 1945. 

Entre 1945 e 1951, Brasil viviu cun goberno froito dunhas eleccións 

democráticas e seguiu unha política liberal, en termos económicos. En 1951, Getúlio 

Vargas, volveu á presidencia e formou o seu 2º goberno (1951-54), pero desta vez 

                                                
9 A mesma denominación que adoptou o réxime ditatorial en Portugal (1933-1974), como se referiu previamente.  
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elixido directamente polo pobo. Cando, en 1954, os seus gardas persoais se viron 

involucrados en asasinatos políticos, as forzas armadas exixiron que se afastasen 

do poder e Getúlio Vargas acabou por se suicidar antes de dimitir. Trala súa morte, 

asumen a presidencia João Café Filho e, posteriormente, Carlos Luz até á toma de 

posesión do presidente elixido Juscelino Kubitschek (1956-1961). Durante o seu 

goberno, a capital de Brasil pasa a ser unha cidade interior, Brasilia, construída para 

promover o desenvolvemento da zona interior de Brasil e integrala no país. Foi un 

tempo de relativa estabilidade política no que se asistiu a un grande 

desenvolvemento económico. 

A esta época coñéceselle como Os Anos Dourados, a pesar do crecemento 

da inflación, porque se conseguiu manter o réxime democrático e, en termos 

culturais, implementar a consolidación dos medios de comunicación. Por primeira 

vez, as emisoras de radio chegaban a todo o territorio brasileiro. Lanzáronse novos 

xornais e moitas revistas, xurdiu o teatro independente (vid. 6.3) e, en xeral, existía 

unha vontade de independencia cultural e unha grande euforia pola posibilidade de 

cambio, trazos que definen tamén o tempo do seguinte goberno, de João Goulart 

(1961-1964). No entanto, o medo a que as súas políticas reformistas fosen lonxe de 

máis e a crise económica que se estaba a vivir provocaron que as forzas armadas 

organizasen un golpe militar e implantasen un novo réxime militar en 1964, que 

durou até 1985.  

Este período de ditadura foi un tempo de represión e censura no que se 

estabeleceu o denominado AI-5 (Ato Institucional nº 5), 1968, que tiña o obxectivo de 

aumentar o poder dos militares. Durante o réxime, a política económica tomou un 

papel prioritario e a estabilidade política creada acabou por xerar un clima de 

confianza aos mercados. A pesar do crecemento económico destas décadas, o 

sistema das dúas clases sociais continúa tanto durante a ditadura de Vargas como 

durante a ditadura militar: o 95 % da poboación pertence á clase pobre da 

sociedade. Brasil conseguiu deixar de ser un país fragmentado para converterse 

nunha nación unida, mais aínda carga con problemas sociais e culturais. No relativo 

ás dúas traducións e á posta en escena da obra de Brecht, que é o tema que nos 

ocupa, constatamos que a súa primeira representación en 1958 e a súa primeira 

publicación en 1959 tiveron lugar durante o goberno democrático do presidente 
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Kubitschek (1956-61), período no que se respiraba un sentimento de esperanza de 

cambio e de abertura ao novo. Bertolt Brecht, como autor dun novo teatro, esperta o 

interese dos autores e directores de escena brasileiros. No período posterior á 

revolución, 1930-1964, tivo lugar un proceso de reestruturación no campo cultural 

que uniu Brasil, motivado por dúas medidas importantes: o desenvolvemento dunha 

política da lingua e a creación dun sistema escolar nacional. Os medios de 

comunicación tamén impulsaron o debate sobre a construción e definición dunha 

identidade nacional que se xerou a partir da proclamación da república. Esta 

discusión estaba chea de prexuízos raciais e, até entón, as culturas populares 

estaban desvalorizadas e mesmo eran perseguidas. A busca da “brasilidade”, termo 

usado nesta tentativa de definir a identidade brasileira, contribuíu tamén a que a 

sociedade urbano-industrial que xurdira despois da Revolución de 1930 conseguise 

integrar algúns sectores excluídos da poboación brasileira. Porén, ao mesmo tempo 

que aparentemente se pretendía crear unha sociedade máis xusta, o Estado Novo 

formou en 1939 o Departamento de Prensa e Propaganda (DIP), inspirado nos 

moldes fascistas, co obxectivo de que a súa propaganda gobernamental, que tiña a 

función de censurar o teatro, o cinema, a radio, a literatura, a prensa, etc., chegase a 

todas as clases sociais. Como lembran os historiadores, a censura estivo presente 

ao longo de toda a historia de Brasil, por parte da Igrexa durante o período colonial, 

despois pola chamada Coroa portuguesa e, máis tarde, polo Estado. A pesar de que 

posteriormente, durante a posguerra, tivo lugar un certo dinamismo na sociedade 

brasileira, como mencionamos previamente ao referirnos a Os Anos Dourados, os 

seus límites en termos económicos aínda son grandes. No entanto, é de destacar o 

lanzamento de revistas e principalmente de xornais, como a Gazeta ou O Estado de 

São Paulo (que incluía un importante Suplemento Literário), onde críticos literarios 

como Sábato Magali, Anatol Rosenfeld e Décio de Almeida Prado, entre outros, 

falaban do teatro alemán, en especial do teatro épico de Brecht, e publicaban artigos 

teóricos e críticas sobre os espectáculos de Brecht levados ao escenario en Brasil, 

como se menciona máis adiante. Porén, non podemos esquecer que a literatura 

estaba limitada a certos círculos de lectores, como intelectuais, profesores ou 

estudantes.  
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Ao falarmos do teatro brasileiro nestas décadas é de salientar que en 1937, 

Getúlio Vargas, dentro do espírito de fomento da “brasilidade”, creou o Serviço 

Nacional de Teatro (SNT), cuxo obxectivo principal era cortar cos modelos europeos, 

que até aquel momento serviran de inspiración aos autores e directores de escena 

brasileiros, e crear un teatro nacional brasileiro, mais este obxectivo non se acadou, 

porque no fin da Segunda Guerra Mundial, en 1945, seguíanse representando 

unicamente obras francesas de boulevard e comedias con influencias europeas. Ao 

remate do Estado Novo de Getúlio Vargas e durante o breve período de democracia 

en Brasil, danse os primeiros pasos no teatro. En 1948 crease o Teatro Brasileiro de 

Comédia (TBC), que pretendía ser un teatro máis politizado, pero que tampouco se 

desenvolveu como se esperaba.  

Antes de mencionarmos os tres grupos teatrais brasileiros (vid. 6.3), que 

orixinaron o teatro independente de Brasil, é importante salientar o Teatro Popular 

de Arte (TAP) creado en 1948 e que levou a escena en 1958 a obra aquí en estudo, 

A Alma Boa de Setsuan (xa co título de Teatro Maria Della Costa), considerada na 

historia do teatro brasileiro a primeira posta en escena profesional do teatro de 

Brecht neste país. Esta compañía, fundada pola actriz Maria Della Costa e polo 

empresario Sandro Polloni, “anuncia uma companhia que prioriza a linguagem 

cénica e os espetáculos inquietantes em detrimento do teatro de estrelas que 

caracteriza seu tempo” (Teatro Popular Arte 2008), coa pretensión de iniciar un 

teatro cun valor cultural relevante. A compañía estivo en activo até 1974 e na 

memoria teatral perduran como grandes éxitos as obras A Alma Boa de Setzuan 

(1958), xa mencionada, Gimba (1958) e Depois da Queda (1964) de Arthur Miller, 

entre outras.  

A partir de 1955, asístese ao nacemento de tres grupos de teatro: o Teatro 

Arena, o Teatro Oficina e o Teatro Opinião, que pretendían reformar e teorizar o 

teatro brasileiro e cuxos directores de escena, moitos deles italianos, seguen as 

correntes neorrealistas. Desta maneira, xorde o teatro independente brasileiro, nun 

tempo de democracia no que se sentía a necesidade dunha autonomía cultural. 

Tristemente, estes tempos de liberdade remataron xa en 1964 co golpe militar 

mencionado. No entanto, durante a censura, estes grupos encontraron novas formas 

de expresión e comezaron a representar a autores brasileiros e a autores 
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estranxeiros, sobre todo a Brecht, como amosa a investigación de Sartingen (1994), 

de forma "abrasileirada”, co obxectivo de transmitir os valores propios do pobo 

brasileiro e tamén como forma de lograr que os contidos fosen máis accesíbeis aos 

espectadores. 

Estes grupos de teatro abriron o camiño para os anos 70 e 80, nos que 

debido á represión, os grupos que se formaban non eran profesionais, senón que 

estaba formados por persoas que desempeñaban outro emprego e se xuntaban para 

facer teatro. Oficialmente non existían. Sartingen relata as impresións persoais do 

público brasileiro que asistía ao teatro10 e lembra que en Brasil o cinema, os 

concertos e o teatro se denominan “espectáculo” e se conciben como unha festa que 

adoita verse interrompida polos actores con pausas para conversar, comer e beber, 

e onde é frecuente a improvisación. 

Esta proximidade entre público e actores en Brasil é en parte semellante ao 

que Brecht defende no seu teatro, en concreto, as apóstrofes ao público, como se 

menciona previamente. Se cadra foi este un motivo máis que xustifica a forte 

demanda do autor entre os directores de escena brasileiros, como se constata polas 

reaccións do público ao teatro de Bertolt Brecht, ben como polas formas que 

tomaron as súas obras en Brasil, que se mencionan a continuación (vid. 6.4). Da 

obra de Brecht, o público brasileiro seleccionou principalmente o teatro e “…buscou 

a realização dessa preferência no evento social e imediato que é a encenação 

pública (buscou facer realidade esa preferencia no evento social e inmediato que é a 

posta en escena pública)” (Bader 1987:18), co que se converteu nun dous autores 

estranxeiros máis representados en Brasil desde a década de 1950. Interésanos 

comprender a razón dese interese por Brecht e polo seu teatro e, principalmente, 

entender a acollida que tivo neste país. Como lembra Bader, cando se importa un 

elemento, este pode servir á alienación, cando se toma como modelo e se acepta 

unha supremacía do estranxeiro ou, por outra banda, poder servir á identidade, da 

que se apropia, mais ao mesmo tempo altera ese modelo e o adapta aos valores 

culturais propios. Nesta liña, adianta que cada traballo sobre Brecht se converteu en 

“fruto de um encontro intercultural, contaminado inevitavelmente e das máis variadas 

                                                
10 Estas impresións datan dos anos de investigación da autora, que culminaron coa publicación do estudo de 1994 ao que se fai referencia neste traballo. 
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formas por características nacionais cuja totalidade seria a essência brasileira de 

Brecht” (Bader 1987:14). 

En primeiro lugar, Brecht é ben recibido en Brasil polos intelectuais vinculados 

ao movemento modernista, posteriormente tamén por alemáns exiliados, algúns 

deles membros de grupos teatrais que representaron, como afeccionados ao teatro, 

obras deste autor e ademais, foi acollido por dramaturgos brasileiros que asistían ás 

súas obras cando viaxaban a Europa, representadas principalmente polo Berliner 

Ensemble durante a década dos anos 50.  

Como se mencionou anteriormente, en 1958 preséntase a obra A Alma Boa 

de Setsuan, a cargo do Teatro Maria Della Costa en São Paulo, dirixida polo italiano 

Flaminio Bollini Cerri, que se convirte en marco do inicio do teatro de Brecht en 

Brasil, dado o entusiasmo co que o público acolleu a obra e as críticas que recibiu, 

que a xulgaron segundo criterios do propio Brecht, “procurava-se o Brecht 

ortodoxamente brechtiano” (Bader 1987:16). Bader diferencia dous momentos 

distintos na recepción das obras de Brecht en Brasil; un primeiro momento en que o 

autor é seguido de forma ortodoxa, fiel (nun proceso de alienación, vid. Bader 

anteriormente) e un segundo momento no que se procura a un Brecht adaptado ao 

contexto brasileiro (nun proceso de apropiación, vid. Bader anteriormente). A posta 

en escena de A Alma Boa de Setsuan, aquí en estudo, pertence segundo os críticos 

á primeira fase de recepción do autor, na que se procura seguir fielmente o seu 

estilo, no entanto, en relación coa análise que se fai no capítulo oitavo, pódese 

afirmar que tamén nesta tradución/recepción hai abrasileiramento, un tema que se 

retomará máis adiante. 

Nos anos 60, o teatro de Brecht foi levado a escena polos tres principais 

centros de produción do teatro político brasileiro, xa mencionados anteriormente, o 

que deu lugar a célebres representacións como Galileu Galilei, Na Selva das 

Cidades ou A Ópera do Malandro. En Galileu Galilei (Leben des Galilei, 1939) no 

Teatro Oficina (1968) a censura prohibiu aos actores que se dirixisen ao público, 

para impedir o efecto de estrañamento e o director do grupo incluíu bailaríns de 
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samba, feiticeiros de macumba e elementos do culto afro de candomblé11 co fin de 

interromper a acción. O Teatro Oficina representou en 1969 a obra Na Selva das 

Cidades (Im Dickicht der Städte 1924), pero a acción pasou a transcorrer na cidade 

Sao Paulo12.; “[…] o espaço cénico era destruído todos os dias com algum perigo até 

para os actores, sendo unha proposta política que pretendia chocar e o conseguia” 

(Peixoto: 237).  

Magaldi13 (1987:224) considerou que se trataba dun “espectáculo de rara 

poesia” a partir do cal os directores brasileiros deixaron de se preocupar tanto da 

exexese ortodoxa de Brecht. En A Ópera do Malandro14 (1978), escrita por Chico 

Buarque e inspirada nas obras Die Dreigroschenopera (1928) de Brecht e de The 

beggar’s Opera de John Gay (1728) tamén se satiriza a alta “malandragem”, termo 

empregado en Brasil para facer referencia á corrupción institucionalizada de “gravata 

e capital”15 e o grande éxito que alcanza débese a un conxunto de factores, como a 

crítica social e a accesibilidade, pois Chico Buarque “abrasileira as obras anteriores, 

criando um vocabulário, unha estrutura de pensamento, unha xestualidade 

brasileiras” (Rodrigues 1987:106). Sobre os camiños de Brecht no Brasil, Bader 

(1987) resume que o seu éxito despois de 1964 se debe, sobre todo, á capacidade 

de corresponder á politización do teatro brasileiro e á capacidade dos grupos teatrais 

de adaptalo á situación existente en Brasil. 

No cap. 7 evócase a historia da primeira representación de A Alma Boa de 

Setsuan (1958) en Brasil, a publicación da primeira tradución a portugués brasileiro 

(1959) e a historia da publicación da segunda tradución (1977) da obra neste país, 

para o que nos apoiamos principalmente nos relatos de Geir de Campos que, xunto 

con António Bulhões, asina a tradución desta obra a portugués brasileiro. 

Como vimos, os estudosos do teatro brechtiano en Brasil sempre consideran 

que A Alma Boa de Setsuan é a primeira representación profesional dunha obra de 

                                                
11 Tropicalización, segundo Sartingen (1994), un abrasileiramento que implica a inclusión de elementos 
tropicais (vid. nota de rodapé 156).. 
12 Transferencia local, segundo Sartingen (1994), un abrasileiramento que recorre ao emprego de localidades 
brasileiras. (vid. nota de rodapé 156). 
13 Sábato Magaldi (1927-) é un crítico teatral, dramaturgo, xornalista, profesor e historiador brasileiro cunha 
vasta obra publicada na área do teatro brasileiro. 
14 Folclorización pola presenza do “malandro brasileiro” (unha especie de truán arteiro, elegante e galán), 
representante típico do pobo brasileiro. (Sartingen 1994:123). 
15 Universalización do tema (vid. nota de rodapé 156). 
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Brecht neste país. A historia destas traducións coñécese por dous escritos de Geir 

de Campos: o primeiro, “A Alma Boa de Setsuan” (1982), publicouse no libro A 

Tradução da Grande Obra Literária (depoimentos) (1982) e o segundo, “Traduzindo 

poesia e teatro de Brecht” (1987), no libro Brecht no Brasil, Experiências e 

Influências, organización e introdución de Wolfgang Bader. Geir de Campos comeza 

por narrar que os fundadores do Teatro Popular de Arte leran a obra a partir da 

versión francesa, publicada pola editora L’Arche, de París, “cuja leitura (os) deixara 

encantados” e convidan a António Bulhões a que faga a tradución a partir desa 

mesma versión francesa. Este, polo seu lado, como amigo de Geir de Campos 

proponlle que cando chegue o orixinal encomendado á editora Suhrkamp “…o texto 

alemão foi encomendado às pressas, por via aérea”, se encargue de revisalo, se 

fose preciso. Daquela, a tradución fíxose a catro mans. O tradutor Geir de Campos 

dispuña dunha tradución directa en francés e dunha tradución indirecta en portugués 

de Brasil e o seu traballo era confrontar esta última, obra de António Bulhões, co 

orixinal alemán. Geir de Campos salienta a importancia que ten para un tradutor 

coñecer toda a obra e información sobre o autor e explica que neste caso non foi 

posíbel debido ás presas pola súa representación: os actores xa estaban 

contratados, o local de ensaio alugado, a data da estrea xa estaba marcada e 

mesmo se contaba con “um diretor estrangeiro, Flamínio Bolinni, que faria a mise en 

scéne com as credenciais que para iso lhe dera a viúva de Brecht, a actriz Helene 

Weigel, então ainda viva” (Campos: 1982b:35). O tradutor lembra ademais que non 

tiveran tempo para facer unha contratradución e engade que el e Bulhões puideran 

asistir á maior parte dos ensaios da obra e facer un cambio ou outro, exixido polos 

propios actores, para facilitar a lectura e interpretación (Campos: 1987:220).  

Tamén son relevantes as opinións dos críticos de teatro, principalmente a de 

Décio de Almeida Prado, xa mencionado previamente, que se converteu nunha 

especie de voceiro da súa época: “Não é fácil fazer restrições, quaisquer que sejam, 

a um espetaculo tão corajoso, tão inteligente, tão serio, tão trabalhado, tão limpo e 

honesto, tão novo entre nós, como o que acaba de estrear no Teatro Maria Della 

Costa (Non é fácil facer restricións, sexan cales foren, a un espectáculo tan afouto, 

tan intelixente, tan serio, tan traballado, tan limpo e honesto, tan novo entre nós, 

como o que se acaba de estrear no Teatro Maria Della Costa)” (1964:104-105).  
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O éxito desta representación estivo seguido de moitos outros e tamén do 

convite para acompañar á comitiva gobernamental brasileira a Portugal, onde se 

levaron a escena varias obras, entre as que se encontraban a que aquí nos ocupa, 

como se explicou anteriormente. 

Geir de Campos cóntanos que despois de moitos ensaios e representacións, 

en 1959 publicouse o drama A Alma Boa de Setsuan. A publicación da tradución 

dunha obra de Brecht en Brasil foi nesta época un caso illado, pero moi significativo. 

Tiveron que pasar case vinte anos para que se editase a obra teatral completa de 

Brecht en Brasil, a pesar de que a partir da década dos 50 o teatro do autor se 

retomara unha e outra vez, se escenificara, se “deglutira”, como indica Sartingen. En 

1976, a editora Civilização Brasileira comezou a editar toda a obra teatral de Brecht 

e propuxo a Geir de Campos que dirixise a colección titulada Teatro de Bertolt 

Brecht I-VI. Campos afirma que fixo unha tradución nova sen interferencias do 

francés, “…posso dizer que refiz em boa parte a tradução anterior, agora sem o 

compromisso com qualquer montagem e sem pressa nenhuma” e explica que optou 

“…por uma tradução literária, já que o fim imediatamente visado era a publicação em 

livros (… por unha tradución literaria, xa que o fin inmediato era a súa publicación en 

libros)” (1982b:44). Esta colección foi todo un éxito comercial. Superou todas as 

expectativas dos editores e Brecht pasou a estar nos centros de ensino a través dos 

libros de texto, “como objecto privilegiado de estudo” (Bader 1987:18). 

En relación aos tradutores, podemos engadir que eran dous escritores 

premiados e ben considerados en Brasil. Geir de Campos foi ademais un 

investigador na área da comunicación e da tradución. Nos ensaios Tradução e 

Ruído na Comunicação Teatral (1982), O Ato Criador na Tradução (1983) e 

Literalidade e Criatividade na Tradução (1985), Geir de Campos reflexiona sobre a 

tradución en xeral e no libro Tradução e Ruído na Comunicação Teatral aborda a 

tradución teatral en particular, ao tratar aspectos como a definición de tradución, a 

cuestión da tradución fiel versus a tradución libre ou o tema da creatividade do 

tradutor. Segue a definición de tradución de Heidegger, que defende que na 

tradución sempre hai unha “transfiguración fecunda”. Geir de Campos discute esta 

noción de creatividade paralelamente á cuestión da tradución fiel versus libre, dado 

que esta asociación interesaba ao autor/tradutor que, a pesar de defender a 
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tradución fiel sempre que fose posíbel, acabou por soster que sempre existe 

creatividade no acto de traducir. Sobre o autor teatral adianta que “embora deva ter 

sempre presentes na imaginação as condições materiais do palco, por exemplo, há 

de escrever suas cenas como se as estivesse vendo desenrolar-se em espaço e 

tempos reais (a pesar de que debe ter sempre presentes na imaxinación as 

condicións materiais do palco, ten por exemplo que escribir as súas escenas como 

se estivese a ver como se desenvolven en espazos e tempos reais)” (Campos 

1982a:7). Campos destaca, alén diso, o papel do público/lector, ao afirmar que en 

calquera cadea de comunicación o destinatario é quen determina a capacidade da 

mensaxe, importante para estabelecer a forma que deberá tomar a tradución teatral, 

“se literária, para consumo do leitor comum, ou se propriamente voltada para as 

finalidades da encenação ou irradiação (se literaria, para consumo do lector común, 

ou propiamente dirixida á representación ou irradiación)” (1982a:17). Este é o 

camiño que pon en práctica na primeira tradución de A Alma Boa de Setsuan (1959) 

e na segunda tradución de A Alma Boa de Setsuan (1977) (vid. 7.2 arriba), que imos 

analizar deseguido.  

Xa explicamos que a primeira tradución de 1959 fíxose nun primeiro momento 

para ser representada e só se publicou máis tarde. Se analizarmos o TC, podemos 

afirmar que existe, en termos xerais unha preocupación por seguir o TP de maneira 

que non haxa perdas semánticas, pero nótase, por un lado, un aumento das marcas 

de oralidade e, por outro, unha redución de elementos dos enunciados en certos 

momentos do drama. Ademais, a partir da análise microestrutural que se desenvolve 

parece poder afirmarse que as escollas operativas de tipo lingüístico-textual seguen 

unha norma inicial de aceptabilidade, porque existe unha preferencia polas opcións 

semánticas e sintácticas que favorecen esa aproximación á lingua e á cultura de 

chegada e que, en moitos casos, semellan ter o fin inherente de preparar o TC para 

a súa representación. A teatralidade ou potencial dramático, concepto que engloba o 

ritmo, as imaxes e a actualidade da linguaxe escollida, asume nesta tradución un 

papel preponderante. 

O texto en francés a partir do que se comezou a tradución de 1959 mantén a 

macroestrutura do orixinal alemán e todas as súas estruturas, como prólogo, cadros, 

intermedios, cancións, etc. A preferencia pola conservación dos nomes en chino foi 
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unha constante en todas as traducións analizadas e, tamén aquí, respéctase esta 

escolla de Brecht e algúns dos nomes das figuras naturalízanse en francés tanto 

gráfica como foneticamente. Xa mencionamos que a tradución francesa influíu 

nalgunhas das opcións elixidas nesta tradución a portugués brasileiro de 1959, 

mesmo a pesar de que se comparou nun segundo momento co orixinal alemán e se 

revisou de acordo con el. Trátanse principalmente de influencias nas escollas 

semánticas e sintácticas, sobre todo a través de reforzos semánticos, 

reordenamentos sintácticos na puntuación e de desprazamentos de elementos do 

enunciado. Outra das influencias deste modo indirecto de tradución é visíbel na 

redución e inclusión de elementos, opcións contraditorias só en aparencia, como se 

demostra máis adiante. 

A metodoloxía de análise é a mesma que se emprega na parte II deste 

traballo, onde se analizou a tradución a portugués de Portugal. Estúdanse todas as 

apóstrofes ao público e todas as réplicas da figura principal e dupla Chen Tê e Chui 

Ta, e identifícanse os estándares de tradución recorrentes. A maioría das tipoloxías 

e procedementos de tradución empregados na parte II, capítulo 5, retómanse agora 

na análise da tradución a portugués brasileiro, con algún grupo e subgrupo novo, 

como é o caso do grupo F, Reducións, e o subgrupo Substitucións de imaxe e 

sentido, do grupo Metáforas. O grupo F, Reducións, creouse e aplicouse na análise 

efectuada á tradución pb59 e consiste na eliminación ou omisión de elementos do 

TP, que na nosa análise corresponden a palabras simples, expresións, frases ou 

combinacións de varios destes elementos. As reducións foron motivo de estudo no 

ámbito da tradución, en especial por parte de Hüsgen (1999: 332s) que presenta 

unha subdivisión deste concepto, "semantische Straffungen" e "Auslassungen". As 

restricións semánticas simplifican o discurso porque, ademais de acurtalo, fan que 

sexa menos complexo, mentres que as omisións son, como a propia palabra indica, 

eliminacións de elementos do TP. No entanto, no noso caso, a grande maioría das 

reducións analizadas non son restricións semánticas, senón reducións 

"cuantitativas" de segmentos discursivos, entendidas no sentido dunha das catro 

máximas da conversación que describe Grice. Acúrtase o discurso, é dicir, 

transmítese a mesma idea pero con menos palabras e os elementos eliminados 

permanecen case sempre implícitos na mensaxe do TC. No grupo Metáforas, 
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ademais dos subgrupos xa descritos, rexístrase tamén unha estratexia de tradución 

que consiste en substituír a imaxe do TP por unha imaxe nova no TC e engadirlle 

sentido. 

Pasemos agora aos resultados da análise microestrutural. Todos os 

elementos en análise empregan todas as tipoloxías e respectivos procedementos de 

tradución (a excepción do Comportamento de retoma, que non se detectou no 

elemento Apóstrofes). Alén diso, esta tradución tamén mostra unha homoxeneidade 

tradutolóxica e discursiva, pois rexistráronse os seguintes casos de procedementos 

de tradución: Chen Tê (295), Chui Ta (201) e Apóstrofes (125). 

As porcentaxes dos procedementos de tradución usados polos tres elementos 

proxectan un perfil do TC: Intensificación (69 %), Redución (17 %), 

Explicitación/especificación (7 %), Modulación (4 %) e Equivalencia (3 %). Estes 

datos abranguen tamén os casos que proveñen da influencia da tradución francesa, 

que seguen, en termos xerais, a mesma tendencia porcentual. 

Pode afirmarse que hai unha intensificación do TC, primeiro nos valores 

suprasegmentais, porque os enunciados reorganízanse para que adquiran unha 

acentuación complementaria que, como se mencionou anteriormente, se atribúe 

aquí a unha preparación do TC para a súa representación: [158a] SHEN TE: Sie 

fürchten vielleicht, daß ich jetzt nein sage. Sie sind arm. [...] (p. 20), [158pb59] CHEN 

TÊ ― Talvez estejam com medo de que hoje eu lhes diga “não”. Êles estão pobres. 

[...] (p. 16). Existen tamén numerosas topicalizacións por vía indirecta: [288a] SHEN 

TE Gut. Wie haben Ihre Kinder die Nacht zugebracht? (p. 18), [288f] CHEN-TÉ. ― 

Très. Vos enfants ont pasé une bonne nuit? (p. 19), [288pb59] CHEN TÊ Muito 

bem. E seus filhinhos, como passaram a noite? (p. 15) 

Hai, ao mesmo tempo, unha intensificación dos valores semánticos a través 

do reforzo do TC con trazos de rima, coloquiais, enfáticos e até emocionais: [347a] 

SHUI TA schnell: Ich sehe, Sie brauchen eine Schlinge für den Arm. (p. 75), 

[347pb59] CHUI TA16 ― Já vi, e precisa uma tipóia para o braço. (p. 83) ou por vía 

francesa: [398a] SHUI TA Gestatten Sie, daβ ich mit dem Verlobten meiner Kusine 

etwas bespreche. (p. 71), [398f] CHOUI TA. ― Permettez-moi de dire deux mots 

                                                
16 Sen indicación escénica. 
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au fiancé de ma cousine. (p. 59) [398pb59] CHUI TA ― Permita-me dizer duas 
palavras ao noivo de minha prima (p. 77). 

O procedemento de tradución que minimiza o TC con respecto ao TP é 

contraditorio só en aparencia, pois o obxectivo das reducións non é eliminar 

información, senón facer que os enunciados sexan máis concisos e fáciles de 

comprender e ser absorbidos polos público/lector. [363a] SHUI TA jämerlich: Es ist 
alles nur für das Kind, Frau Shin. (p. 119), [363pb59] CHUI TA (miserável) ― Tudo 

pela criança. (p. 136) ou por vía francesa: [298a] SHEN TE Ja, das ist ein Jammer. 
[...] (p. 58), [298f] CHEN-TÉ. ― C’est bien dommage! [...] (p.50), [298pb59] CHEN 

TÊ― É pena! [...] (p.62) 

A Explicitación/especificación da próxima réplica pretende impedir 

ambigüidades: [318a] SHUI TA Shui Ta. Sie lächeln einander an. Angenehmes 

Wetter heute! (p. 36), [318pb59] CHUI TA ― Chui Ta, é o meu nome. (Sorriem um 

para o outro) O tempo hoje está bonito! (p. 35) 

As estratexias moduladoras e de procura de equivalencias tamén buscan que 

o TC conserve todos os sentidos e que queden ben explicados. 

Interesa, en última instancia, destacar e relacionar os aspectos máis 

caracterizadores deste texto, tanto desde a tradución como desde a paratradución, 

para poder chegar a comprender os valores e intencións subxacentes ás escollas da 

tradución e, principalmente, percibir o texto traducido de forma global. 

Volvendo ao fenómeno paratradutolóxico da incorporación de elementos 

novos nas literaturas receptoras a través da tradución, o teatro épico de Brecht é un 

caso paradigmático, xa que marcará e innovará o teatro mundial. A literatura 

brasileira, de acordo co exposto nos capítulos anteriores, pode ser considerada unha 

literatura xove e a tradución segue a asumir un papel forte, ou sexa, segue a 

contribuír á creación de novos xéneros ou tendencias. No caso específico do teatro 

de Brecht, traduciuse, adaptouse e “abrasileirouse” para transmitir valores propios 

brasileiros e axudar, deste modo, a crear un teatro brasileiro independente. Porén, 

convén lembrar que na primeira fase da entrada de Brecht en Brasil, a tradución 

destinábase principalmente á posterior representación da obra, porque a publicación 

sistemática dos textos de Brecht tivo lugar anos máis tarde, na década de 1970 (vid 



Resumo da tese de doutoramento de Eduarda María Ferreira Da Mota titulada 
«Der gute Mensch vo Sezuan» de Bertolt Brecht: análise tradutiva e 

paratradutiva das traduções para língua portuguesa 

Programa de Doutoramento en Tradución & Paratradución 
Universidade de Vigo 

Data de defensa: 18/10/2013 

7.2, arriba). Os críticos consideraron o “abrasileiramento” ou apropiación do teatro 

de Brecht unha segunda etapa de acollida do autor no país. Na súa opinión, nun 

primeiro momento produciuse unha alienación ou seguiuse un camiño 

“ortodoxamente brechtiano”, dentro do cal se encontraría a tradución en estudo. No 

entanto, esta perspectiva non nos parece totalmente estábel, porque a nosa análise 

tamén mostra que os tradutores toman decisións que se afastan desta ortodoxia, 

como reflexan os procedementos de tradución escollidos.  

En primeiro lugar, polas normas preliminares ou directrices políticas e 

editoriais sabemos que a publicación desta tradución en 1959, un ano despois da 

súa posta en escena, foi un caso illado e ata casuístico. O pedido de tradución desta 

obra tamén foi un feito illado, xa que a compañía, tras ler a obra en francés, decidiu 

representala e necesitou que estivese traducida a portugués brasileiro. Na nosa 

opinión, nesta tradución a norma de recepción asume un papel principal, dada a 

enorme expectativa existente ao redor da súa estrea, preparada para ser “un 

espectáculo por todo o alto”. O tema da expectativa creada anticipadamente lévanos 

á cuestión da norma inicial, é dicir, ás decisións que o tradutor toma antes de 

comezar o seu traballo: se vai seguir o camiño da adecuación nun achegamento ao 

TP ou se, pola contra, optará por aceptar o TC.  

Como consecuencia do estudo paratradutolóxico, considérase que o 

obxectivo dos tradutores era a adecuación, pero que, no entanto, o propio proceso 

de tradución, a proximidade da representación en termos temporais, a proximidade 

co traballo de interpretación dos actores e as expectativas creadas que se 

describiron anteriormente, levaron aos tradutores a xerar un traballo final que está 

máis preto da aceptabilidade na lingua e cultura de chegada. Campos, ao falar sobre 

a tradución teatral, salienta a importancia do público receptor, dado que será 

decisivo para que o tradutor opte por unha tradución literaria para consumo do lector 

común ou, ao contrario, por unha tradución adaptada para ser representada. Esa é a 

razón que pensamos que se encontra na xénese dos procedementos de tradución 

que se escolleron na presente tradución. 

Os elementos da paratradución semellan guiar a análise tradutolóxica de 

carácter microestrutural, co que axudan ou favorecen a súa interpretación. A análise 

tradutolóxica elaborada amosa unha recorrencia aos procedementos de tradución 
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usados, que demostra homoxeneidade no tipo de procedementos que se empregan, 

pero tamén no uso que fan deles os tres elementos analizados: as apóstrofes, trazo 

característico do teatro épico e Chen Tê/Chui Ta, figura central, dupla e temática que 

presenta, integra e dramatiza a dialéctica brechtiana. 

Os procedementos de tradución escollidos neste texto recaen sobre todo, 

como xa se constatou, nas intensificacións, nas reducións, nas 

explicitacións/especificacións, nas modulacións e nas equivalencias. Existen 

pequenas variacións na frecuencia de uso coa que recorren a elas os tres elementos 

analizados e tamén certas flutuacións dependendo de se estes procedementos 

chegan por vía directa ou indirecta.  

A intensificación dos enunciados dáse primeiramente por cuestións de 

modificación suprasegmental, para enfatizar retoricamente certos elementos do 

enunciado que, a pesar do seu carácter opcional, teñen ao noso entender, unha 

intención pragmática e tamén estilística, promovendo o aumento de valores de 

teatralidade no relativo a valores rítmicos e que parecen xustificarse na proximidade 

da representación. 

Este procedemento engloba tamén o reforzo semántico coloquial, idiomático, 

da rima e mesmo por formación de diminutivos non presentes no TP. Nesta 

tradución, as rimas, procedentes maioritariamente da tradución francesa, contribúen 

a facer máis melódico o TC, ao acentuar valores rítmicos de teatralidade. Os 

diminutivos, polo seu lado, introducen emocións que, neste caso, adoita sentir Chen 

Tê. A bondade deste personaxe vese reforzada no TC para subliñar a súa 

caracterización. Os coloquialismos e idiomatismos (en parte brasileirismos) que, 

moitas veces, posúen cargas de imaxe, empréganse porque pertencen a unha 

linguaxe actual e de rápida comprensión por parte do público/lector e reforzan 

valores de teatralidade a través da idiomaticidade, sen esquecer a súa intención 

ideolóxico-política de domesticación do TC. A intensificación de valores semánticos 

e retóricos ocorre tamén a través de numerosas enfatizacións que marcan a 

oralidade e, ademais, está patente no comportamento de retoma verbal, un recurso 

típico da lingua portuguesa, que nesta tradución axuda a reforzar a caracterización 

de Chen Tê, co que adquire un valor de idiomaticidade e, en consecuencia, de 
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domesticación. O segundo grande grupo de procedementos de tradución, en termos 

cuantitativos, é a redución. Prefírense os enunciados concisos e rápidos. 

Como resultado do estudo tradutolóxico e paratradutolóxico realizado, 

pensamos poder afirmar que se trata dunha opción consciente por parte dos 

tradutores, coa finalidade de conseguir que as réplicas sexan eficaces en termos de 

dicción e representación, para que o público perciba o texto de inmediato. No 

sentido de estratexia de tradución, a redución dos enunciados ten aquí un valor de 

opcionalidade e unha intención principalmente pragmática que se revaloriza en 

termos de teatralidade. 

Os tres procedementos restantes, a explicitación/especificación, a modulación 

e a equivalencia, aparecen con menos frecuencia, pero da mesma maneira que os 

procedementos de tradución anteriores, distribúense de forma case uniforme nos 

tres casos analizados. Tamén as modulacións, na súa maioría de teor explicativo, 

parten da mesma intención pragmática de eficacia dos enunciados. Por último, as 

equivalencias, un proceso de tradución que nesta análise se cinguiu ao estudo dos 

sentidos metafóricos do TP, mostrou que se recorreu a variadas formas para manter 

ou converter as referencias de imaxes e sentido no TC. 

Se lembramos a influencia da tradución francesa, parece poder afirmarse que 

os tradutores brasileiros tiñan unha estratexia de tradución en mente e sempre que 

esta estaba de acordo coas opcións empregadas no texto francés, optábase por 

seguir o mesmo camiño, como queda patente no caso da tradución da poesía. Os 

versos brancos alemáns vértense ao francés e ao portugués brasileiro con rima, o 

que engade melodía ás palabras ditas/lidas. 

A importancia da palabra dita do teatro en Brasil naquel momento resulta 

obvia na análise contextual que se fixo anteriormente e a tradución, ao acentuar 

unha teatralidade que se entende aquí como un modo de usar a lingua no que se 

destacan os aspectos actuais, de ritmo e de imaxe,17 patentiza toda unha 

preparación para a posta en escena. 

                                                
17 O concepto de teatralidade que se propón inclúe ademais aspectos xestuais/corporais non estudados nesta 
investigación. 
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En termos xerais, a posta en escena pode considerarse un traballo 

intralingüístico e tradutolóxico, no sentido lato que Jakobson atribúe á tradución (vid. 

1.1) e paratextual, xa que esta labor de verter un texto, case sempre escrito, para 

que sexa representado nun palco é un modo particular de o presentar e interpretar. 

Polo tanto, a tradución para a posta en escena, un traballo interlingüístico, tamén se 

pode describir como unha tarefa paratradutora, porque é a propia representación a 

que “[…] introduit et présente la traduction proprement dite en assurant sa présence 

au monde, sa réception et sa consommation […]” (Yuste Frías 2010: 291-292). 

O camiño percorrido de análise desde a perspectiva da paratradución, 

estudando a tradución e o seu contexto, nun enfoque holístico do TC, lévanos a 

pensar que este drama, a pesar de se presentar como un texto para publicación, 

acaba por estar cheo de elementos caracterizadores do texto para representación. 

No capítulo noveno, analizamos a tradución a portugués brasileiro A Alma 

Boa de Setsuan (1977/1992), incluída no volume sete do Teatro Completo. Aínda 

que as obras de Bertolt Brecht xa se representaron en Brasil hai dúas décadas, a 

súa obra escrita queda realmente ao dispor do lector a través desta colección. O 

período da década de 1960 foi considerado a consagración do teatro de Brecht en 

Brasil, debido ás numerosas representacións que se levaron a cabo, a pesar do 

golpe militar de 1964 e do Ato Institucional en 1968. A abertura do réxime en 1978 

trouxo consigo a posibilidade de publicar as traducións deste autor. 

Por conseguinte, na xénese de aproximación de Brecht ao público e ao lector 

brasileiro, Geir de Campos comparte, nun primeiro momento, as ideas de António 

Bulhões, pero posteriormente toma o seu propio camiño (a pesar da firma conxunta 

da tradución). Sobre a tradución deste texto dramático en particular, Geir de Campos 

afirma que tiña en mente efectuar unha tradución máis literaria e sen compromiso 

cunha representación inmediata. A pesar destas declaracións, na tradución 

constátase que a preocupación co público e con aquilo que se definiu anteriormente 

como teatralidade está presente no texto de varias formas, como se retoma máis 

adiante. Ao examinar a tradución desde o punto de vista das normas operativas, 

constátase que existe unha tendencia matricial a conservar a macroestrutura, as 

indicacións escénico-espaciais e as indicacións aos actores. A tradución dos nomes, 

topónimos e antropónimos mostra que nesta tradución tamén se optou por manter 
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as denominacións en chino, aínda que se naturalizaron graficamente algúns 

antropónimos, a título exemplificativo: Shen Te pasa a Chen Te, Shui Ta a Chui Ta, 

Mi Tzü a Mi Tsu. No entanto, noutros casos mantense a forma orixinal: Yang Sun e 

Wang. As diferenzas entre os dous textos percíbense no campo lingüístico-textual, 

concretamente na selección do material específico para formular o TC. Existen 

principalmente cambios suprasegmentais, que modifican as pausas e a propia 

melodía do texto. Ademais, hai escollas semánticas, que afectan ao ton do texto e 

fan que resulte máis expresivo ou idiomático, e tamén abundan as amplificacións, 

enfatizacións e especificacións, entre outros, como se amosou na análise 

microestrutural. 

Nesta tradución tamén se constata que nos tres elementos da obra se 

empregaron todas as tipoloxías, o que demostra unha certa homoxeneidade nas 

estratexias: Chen Te aparece 309 veces, Chui Ta 235 e as apóstrofes 109. Se 

sumamos todos os casos tipolóxicos e os relacionamos cos procedementos de 

tradución, obtemos o seguinte resultado: 71 % de Intensificacións, 13 % de 

Explicitacións/especificacións, 12 % de Amplificacións, 2 % de Modulacións e 2 % 

de Equivalencias.  

Pode afirmarse que o TC presenta unha intensificación semántica e retórica 

con respecto ao TP que se transmite, en primeiro lugar, nunha maior acentuación 

suprasegmental, con cambios na puntuación e desprazamento de elementos á 

esquerda, topicalizándoos nalgúns casos: [540a] SHUI TA Sie sind zu teuer für 
mich. (p. 34), [540pb77] CHUI TA ― Para mim, são caras demais. (p. 84). 

As intensificacións tamén se producen mediante reforzos semánticos, que 

adoitan ser coloquialismos, rimas e expresións idiomáticas: [487a] SHEN TE Wollen 

Sie wirklich einer so leichtsinnigen Person Geld leihen? (p. 59), [487pb77] CHEN 

TE ― Vocês estão mesmo dispostos a emprestar dinheiro a uma pessoa como eu, 

sem eira nem beira? (p. 107) 

O TC intensifícase ademais mediante engadidos enfáticos: [489a] SHEN TE 

zu Wang, ihr Kuvert hochhebend: [...] Und was sagst du zu meinem neuen Shawl, 
Wang? (p. 59), [489pb77] CHEN TE a Wang, levantando a mão com um envelope ― 

[...] E que me diz do meu xale novo: que tal, hein, WANG? (p. 108) 
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Constátase tamén que o TC é máis explícito/específico que o TP, polo que 

engade con este valor: [537a] SHUI TA Ich bin der Vetter. (p. 32), [537pb77] CHUI 

TA ― Eu sou o primo da senhorita Chen Te! (p. 82) 

Tamén é máis explícito/específico dada a preferencia polas retomas nominais 

en vez de recorrer ás retomas pronominais do TP: [553a] SHUI TA 200 Silberdollar! 

Das ist halsabschneiderisch! Wie soll ich das aufbringen? [...] (p. 39), [553pb77] 

CHUI TA ― Duzentos dólares! Isso é extorsão de usurário! Onde é que eu vou 

buscar tanto dinheiro? [...] (p. 89) 

O TC é maior que o TP: [632a] SHUI TA Dann laβt mich euch die furchtbare 

Wahrheit gestehen, ich bin euer guter Mensch! (p. 138), [632pb77] CHUI TA ― 

Deixai que eu vos revele a terrível verdade: a alma boa, de quem falais, sou eu! (p. 

180) 

 

Por último, o TC preocúpase por conservar sentidos cando expresa ideas 

desde un punto de vista diferente, cando busca equivalentes para sentidos 

referenciais ou de imaxes na lingua e cultura de chegada ou, nos casos en que 

estas non existen, cando convirte as imaxes en sentidos: [436a] SUN zum Publikum, 

wie verwandelt: »Pack deinen Koffer und verschwind, bevor der Vater des Kindes 

davon Wind bekommt! [...] (p. 122-123), [436pb77] SUN ao público18― Arrume as 

malas e desapareça, antes que o pai da criança chegue a desconfiar de alguma 

coisa! (p. 164-165) 

Consideramos que estas escollas de tradución teñen, en xeral, un carácter 

opcional e de idiomaticidade e unha intención pragmática nalgúns casos, estética 

noutros e mesmo a veces ideolóxico-política, tema que abordaremos deseguido. 

No comentario final desta tradución a portugués brasileiro de 1977, interesa 

salientar os puntos máis relevantes tanto en termos de caracterización tradutolóxica 

como paratradutolóxica e, ademais, relacionalos entre si cunha percepción global 

dos valores e intencións das escollas do TC. Nos aspectos históricos e sociais (vid. 

6, arriba) do contexto paratradutolóxico cómpre ter presente que en 1977, ano da 

                                                
18 Neste caso, a indicación escénica está incompleta. 
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publicación desta tradución, Brasil seguía vivindo outra década de ditadura militar e 

censura. No entanto, a pesar de todo, a política editorial era nese momento un 

pouco máis favorábel que nos anos 50, tempo da edición da primeira tradución 

(1959) e publícase a colección do teatro de Brecht en portugués de Brasil, da que se 

esgotan todas as edicións. A partir dese momento, o público brasileiro non só lee a 

obra dramática traducida, senón que comeza a estudala, principalmente na 

universidade, onde Bertolt Brecht pasa a ser un autor moi investigado nos traballos 

científicos. 

Ao analizarse a norma inicial ou o punto de partida desta tradución, o camiño 

da adecuación ou da aceptabilidade, é necesario, en particular nesta tradución, 

asociar outra dicotomía intimamente vinculada á primeira: a tradución para 

publicación versus a tradución para representación (vid. 1.3, arriba). 

Segundo o relato do tradutor sobre o proceso tradutor que tiña en mente 

nesta segunda tradución pb77 e tamén segundo as posicións teóricas expostas 

anteriormente, podemos concluír que tiña a adecuación como punto de partida e, 

polo tanto, seguiu as normas do texto orixinal. Non esquezamos que Brecht era na 

década dos 70 un autor plenamente consagrado en todo o mundo e que os 

tradutores, en xeral, percibían a importancia de manter o escrito polo autor, un dos 

grandes do teatro, monstro sagrado, nas palabras de Lima (1987:90), principalmente 

nun texto para publicación.  

Porén, ao longo do proceso tradutor, a norma inicial de adecuación deu 

moitas veces lugar á norma da aceptabilidade, o TC adoitábase achegar á lingua e 

cultura de chegada e a tradución, pensada para ser publicada, e absorbeu con 

frecuencia características dun texto co fin último da súa representación, como sinala 

a análise das normas operativas desde un enfoque tradutolóxico. 

Os resultados globais da análise microestrutural amosan que os 

procedementos de tradución máis recorrentes son, en primeiro lugar, as 

Intensificacións, seguidos das Explicitacións, das Amplificacións, das Modulacións e, 

por último, das Equivalencias. Comecemos polos procedementos de tradución 

menos abundantes, as Equivalencias, que neste estudo lindan cos sentidos 

metafóricos e coa análise das solucións escollidas na tradución. As opcións de 
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substitución de imaxe ou de conversión en sentido son estratexias típicas do 

proceso tradutor común a calquera tipo de tradución, mais, mesmo así, 

consideramos importante analizalas, xa que os sentidos metafóricos no texto literario 

e inclusive no texto dramático son relevantes desde o punto de vista da expresión 

estilística e, por iso, tamén da análise tradutolóxica. No caso das Modulacións, o 

feito de que o tradutor optase por cambiar o punto de vista está motivado por unha 

intuición explicativa, é dicir, preténdese presentar toda a información de maneira 

accesíbel, en consonancia co obxectivo de teatralización do texto que se considera 

latente nestas opcións, a pesar de que esta tradución se fixese para ser publicada. 

Pola súa parte, as Amplificacións caracterizan esta tradución dunha forma moi 

particular e amosan a intención do tradutor de realizar un texto para ser publicado, 

ao contrario que a tradución pb59 que, como se analizou no capítulo precedente, 

opta pola estratexia oposta, é dicir, recorre con frecuencia á Redución. En termos de 

norma inicial, tamén se pode concluír que a Amplificación se achega ao propósito da 

aceptabilidade, pois esta estratexia denota o obxectivo do tradutor de verter todos os 

contidos semánticos do TP a través do emprego dun maior número de palabras no 

TC, frecuentemente en momentos chave de intriga, como deixou patente a análise. 

Semella que a este procedemento de tradución se lle pode atribuír un valor de 

opcionalidade e unha intención pragmática. 

Un comportamento similar segue o procedemento da 

Explicitación/especificación, composto por especificacións con respecto ao TP e por 

comportamentos de retoma nominal. 

Estes recursos de tradución tenden a facer que o TC sexa máis accesíbel e menos 

ambiguo, de acordo coas premisas xa enunciadas anteriormente, que perseguen 

conseguir que o texto dramático sexa perceptíbel de forma instantánea. O 

procedemento de tradución máis empregado é, segundo a análise efectuada, a 

intensificación, que inclúe en orde descendente o reordenamento sintáctico, os 

reforzos semánticos, os engadidos enfáticos e os comportamentos de retoma verbal.  

Xa se explicou que os comportamentos de retoma verbal son unha opción de 

aproximación ao TC, porque implican unha preferencia polas fórmulas de resposta 

típicas da lingua de chegada e fan parte do concepto de aceptabilidade, a pesar de 
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posuír un valor de opcionalidade e de idiomaticidade, e unha intención pragmática e 

ideolóxico-política, pois existe un proceso de domesticación. As Enfatizacións, que 

neste caso son engadidos en forma de adverbios, partículas de destaque e 

interxeccións (algunhas con valor de estruturadores do discurso que inician unha 

réplica), teñen a función de chamar a atención do interlocutor sobre o que se vai 

dicir. Estas opcións son, ao noso ver, escollas de teatralidade, porque o tradutor as 

engade para que funcionen como instrucións aos actores. Trátase dunha estratexia 

de representación ou performance-oriented e, ao mesmo tempo unha forma de 

adecuación. Á intensificación dos enunciados do TC tamén contribúe o grande 

número de reforzos semánticos que se engaden coa introdución de rimas, palabras 

e expresións coloquiais (a veces brasileirismos), idiomatismos e diminutivos, como 

manifesta a análise. Estes reforzos semánticos son unha forma de aceptabilidade, 

dado que se achegan á lingua e cultura de chegada e, en consecuencia, tamén se 

aproximan ao lector/espectador do TC, nunha estratexia máis próxima á 

representación. Cómpre lembrar que a intensificación semántica das rimas adquire 

un carácter retórico e que, no seu conxunto, este procedemento de tradución ten 

valor de opcionalidade, idiomaticidade e, ademais, unha intención estética (rimas), 

pero tamén ideolóxico-política ao recorrer á domesticación. 

A domesticación como posibilidade de tradución de Geir de Campos parece 

estar en consonancia co que o autor defende sobre o texto teatral: “E para que a 

obra teatral resulte perfeita, o texto há de ser adequadamente inteligível pelas 

pessoas às quais se destina, tanto no palco quanto na plateia.”19 (Campos 1982a:7). 

O procedemento da intensificación está constituído, en primeiro lugar, por un 

grande número de reordenamentos sintácticos, como cambios de puntuación e 

desprazamentos á esquerda, que introducen unha nova prosodia nos enunciados e 

lles fornecen valores melódicos, nunha nítida estratexia de representación, dirixida a 

incluír indicacións aos actores sobre como declamar certas réplicas. Encontrámonos 

no campo da linguaxe e do ritmo, considerados compoñentes da noción de 

teatralidade. Os desprazamentos á esquerda tamén teñen o obxectivo de salientar 

determinados contidos do texto, unha acentuación que é relevante sobre todo nas 

topicalizacións, pois os elementos desprazados convértense en tópicos da frase e o 
                                                
19 Itálico do autor. 
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acento suprasegmental recae sobre eles. A orde das palabras é aquí un 

“instrumento do jogo teatral” (Déprats 1990:76). O propio Geir de Campos, ao falar 

sobre a presenza do autor ou do tradutor durante os ensaios e sobre as 

reformulacións do texto para conveniencia do espectáculo afirma “Às vezes é um 

esclarecimento sobre um ponto menos claro do texto, outras vezes é um simples 

toque na ordem das palavras, tudo contribuíndo para melhor comunicação 

dramática. (Campos 1982b:42). Alén diso, cabe lembrar sobre a intensificación, o 

procedemento máis recorrente, que aquelas de tipo suprasegmental teñen un valor 

de opcionalidade, unha intención pragmática e estilística, e que son unha estratexia 

de representación e unha posibilidade de aceptabilidade. 

Da análise feita, podemos concluír que nesta tradución se recorre a 

estratexias de representación e a estratexias de lectura, unha dicotomía que, ao 

igual que a de adecuación/aceptabilidade, non se debe considerar unha división fixa, 

como se defendeu atrás. Ao finalizarmos o estudo desta tradución e retomando as 

palabras de Geir de Campos citadas anteriormente sobre a súa presenza nos 

ensaios e sobre a construción da “melhor comunicação dramática” cabe lembrar as 

afirmacións de William Gregory (2010:18ss), que aconsella ao tradutor de teatro que 

se implique no mundo teatral para que as súas traducións estean baseadas no 

potencial dramático. O potencial dos textos dramáticos reside no efecto que estes 

poden ter no momento da súa representación. Gregory engade que o tradutor debe 

deixar no texto as características que estimularán ao actor na súa propia 

creatividade. Consideramos que este foi tamén o camiño que seguiu Geir de 

Campos, que traballou con actores e directores de escena e que reflexionou sobre a 

tradución en xeral e sobre a tradución teatral en particular. O texto traducido unifica 

desta maneira os dous paradigmas nos que profundou Geir de Campos, tanto en 

termos teóricos como en termos prácticos: o teatro e a tradución. 

Nas conclusións deste estudo ―non demasiado extensas, dado que se optou 

por rematar cada capítulo de análise con subcapítulos de índole conclusiva― 

cómpre retomar as cuestións teóricas formuladas no capítulo primeiro e sacar 

inferencias da súa aplicación no presente traballo de investigación. 

Nos preceptos teóricos dos estudos de tradución, e tamén nas súas 

metodoloxías de cariz máis práctico, procuráronse as bases para, a partir da 
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comparación entre cultura/texto de partida e as respectivas culturas/textos de 

chegada, describir e valorar os modos discursivos rexistrados nos textos traducidos 

en análise. Con este obxectivo en vista, considerouse que o presente estudo, como 

xa se mencionou anteriormente, segundo o mapa dos estudos de tradución proposto 

por Holmes (1972) se clasifica como un estudo tradutolóxico puro, descritivo e de 

análise do produto traducido. 

Para describir os produtos traducidos, ou sexa, as traducións que estamos a 

examinar, partimos do principio orientador inscrito na paratradución, que dita que 

unha tradución non provén dun traballo puramente interlingual, senón que ten 

inscrita na súa xénese e identidade o tempo e o espazo do que procede. Nesta liña, 

o presente estudo desenvolveuse tendo en conta as traducións e respectivos 

contextos espaciais e temporais. 

Nun primeiro momento, separáronse as cuestións da paratradución contextual 

das cuestións da tradución (que, máis adiante, volverán a considerarse nocións 

interconectadas), interesou dar resposta a preceptos teóricos estudados nos estudos 

de tradución e, deseguido, ponderáronse aqueles que forman parte do ámbito da 

paratradución, explicados posteriormente. 

Seguindo as normas de Toury (1980, 1995/2012) e tamén de Rabadán 

(1991), entendidas como categorías para a análise descritiva dos fenómenos 

tradutolóxicos, foi necesario analizar as normas preliminares e as normas de 

recepción. As primeiras, no relativo ás políticas editoriais e a súa posíbel influencia 

nos TC e as segundas, cuestionando até que punto o tipo de público receptor 

esperábel pode ou non determinar as estratexias de tradución que se van adoptar. 

Tamén foi preciso investigar cal era a norma inicial que escolleron os tradutores 

antes de comezar o seu proceso tradutor, ou sexa, se estes optaron pola 

adecuación e seguiron as normas do texto de partida, ou se, polo contrario, elixiron a 

aceptabilidade e rexéronse polas normas da lingua e cultura de chegada. A partir do 

concepto de literatura como entidade polisistémica, procuramos se as traducións 

analizadas tiñan unha función primaria, creadora de novos xéneros e estilos na 

lingua e cultura de chegada ou se máis ben tiñan unha función secundaria, 

perpetuadora de xéneros e estilos existentes. 
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Sobre a base da tradución a portugués europeo e logo de revisar as cuestións 

das normas preliminares, é dicir, das políticas editoriais e de todo o contexto político, 

social e cultural que as sustenta, concluíse que, durante primeira representación e, 

máis tarde, coa publicación de A Boa Alma de Setsuan, se vivían en Portugal 

tempos de ditadura e censura e que aliada a esta situación ou, como consecuencia 

implícita desta, existía unha alta taxa de analfabetismo. As obras de Brecht estaban 

prohibidas en Portugal, como moitas outras obras de autores estranxeiros e 

portugueses. 

Como xa sabemos, a primeira obra de Brecht que se levou a escena en 

Portugal, con autorización oficial, foi A Alma Boa de Setsuan, a cargo da Companhia 

de Maria Della Costa, cunha tradución de Geir de Campos e António Bulhões, que 

se estuda na parte III do presente estudo. Autorizouse por cuestións de orde política 

(o desexo dunha mellora das relacións políticas entre Portugal e Brasil) e a súa 

prohibición cinco días despois da estrea, tamén estivo motivada por razóns político-

ideolóxicas, xa que se considerou que representar esta obra de Brecht xeraba 

“distúrbios na ordem pública”. 

A obra de Bertolt Brecht, ademais de ser “uma derrotista propaganda 

comunista” (nas palabras do censor), ten unha mensaxe explícita: o home é bo, mais 

as circunstancias en que vive, ou sexa, o modelo de sociedade existente, non lle 

permite selo. Unha mensaxe que se presenta nun modelo de teatro épico, dialéctico, 

que impón ou que transforma ao público/espectador en participante na acción. Hai 

que cambiar o mundo e o encargado desta tarefa é o público, extrapolado a todos os 

membros da sociedade. 

A tradución e publicación do texto A Boa Alma de Sezuan polos tamén 

escritores Ilse Losa e Alexandre O’Neill foi acollida con enorme interese por parte do 

público e con louvanzas por parte da crítica, como se leu nas palabras de Mário 

Vilaça (vid 4.3), que salienta a recepción inmediata do público. 

Tendo en conta todo este contexto e, particularmente, pensando no público 

receptor desta tradución, é natural que se cuestione até que punto o TC reflexa 

preocupacións sobre ese mesmo público, ou sexa, en que medida a norma de 

recepción (Rabadán 1991 vid 1.1) determina as estratexias de tradución que se 
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adoptan. Os tradutores deste drama, Ilse Losa e Alexandre O’Neill, a primeira, 

grande coñecedora da obra de Brecht e unha das primeiras en escribir sobre este 

autor na prensa portuguesa e, o segundo, moi vinculado á oposición política á 

ditadura portuguesa perseguían, ao noso ver, un duplo obxectivo coa tradución. Por 

un  lado,  querían  dar a coñecer a  Brecht, o seu modelo  estético e a  mensaxe  

implícita neste  

drama: o home non consegue ser bo e ao mesmo tempo sobrevivir no tipo de 

sociedade en que vive e, por outro lado, buscaban contribuír a transformar esa 

sociedade, neste caso, a portuguesa, ao mostrar que existen solucións de cambio 

ao alcance do público, ou mellor dito, que o público pode e debe aplicar esas 

solucións. Este duplo obxectivo dos tradutores está reflectido na propia linguaxe 

escollida, que se analizará máis adiante. 

Relativamente á norma ou escolla inicial que elixe o tradutor antes de 

comezar a tradución, ou sexa, se vai optar por unha tradución adecuada, próxima ao 

TP ou, ao contrario, se escolle a norma inicial da aceptabilidade, nunha achega ao 

TC, na investigación feita non se encontrou unha declaración explícita sobre esta 

materia por parte dos tradutores. No entanto, como se explicou anteriormente, pola 

análise do TC chégase á conclusión de que se aproxima á aceptabilidade, debido a 

moitas das opcións elixidas e que neste estudo pensamos que se trata de escollas 

conscientes e ideoloxicamente marcadas. Úsase aquí o termo ideoloxía no sentido 

que lle atribúen Hatim e Mason, cando afirman que o tradutor actúa nun determinado 

contexto social, do que tamén forma parte e, neste sentido, a tradución é en si 

mesma unha actividade ideolóxica (1997:146 vid. 1.2). 

Xa explicamos previamente, nunha reflexión no ámbito da paratradución 

sobre incorporar ou non elementos novos nas culturas e linguas receptoras, que 

esta tradución ten na literatura portuguesa unha función primaria, pois contribúe a 

incluír non só unha nova estética teatral na literatura portuguesa, senón tamén unha 

nova ideoloxía. A forma intencionada en que se constrúe o TC reflicte estas opcións 

paratradutoras e transparéntase nas opcións de tradución, como se retomará máis 

adiante. 



Resumo da tese de doutoramento de Eduarda María Ferreira Da Mota titulada 
«Der gute Mensch vo Sezuan» de Bertolt Brecht: análise tradutiva e 

paratradutiva das traduções para língua portuguesa 

Programa de Doutoramento en Tradución & Paratradución 
Universidade de Vigo 

Data de defensa: 18/10/2013 

Pásase deseguido a reflexionar sobre estes elementos paratradutores no que 

concirne á tradución en portugués brasileiro A Alma Boa de Setuan (1959), de Geir 

de Campos e António Bulhões. O contexto brasileiro xa se describiu anteriormente e 

interesa aquí ter presente no relativo ás normas preliminares, que o campo 

económico-editorial en Brasil nesta década de 1950 estaba aínda pouco 

desenvolvido e, a semellanza de Portugal, o número de analfabetos tamén era aínda 

moi elevado. No entanto, durante os Anos Dourados (1956-1964), nos que todo 

parecía posíbel, a compañía Teatro Maria Della Costa alcanza as condicións para, 

nun curto espazo de tempo, ter na man unha tradución de A Alma Boa de Setsuan, 

feita a partir do francés e comparada posteriormente co alemán, e para ensaiala e 

estreala. Esta representación converteuse na primeira posta en escena profesional 

do teatro de Brecht en Brasil, cun grande éxito entre o público. 

Con respecto á influencia do público/receptor na obra traducida/representada, 

denominada norma de recepción (Rabadán 1991), sábese que, neste caso, a 

expectativa do público era grande (vid. 7. 1.1) e que Geir de Campos, como 

investigador na área da comunicación, da dirección teatral e da tradución de teatro, 

entre outras materias, salienta a importancia do destinatario e a ponderación que se 

debe facer sobre el na cadea de comunicación. Relacionada con esta norma de 

recepción está a norma inicial, que se bipolariza en adecuación e aceptabilidade. A 

partir do estudo realizado e, en especial, das teorías e prácticas de tradución de Geir 

de Campos (vid. 7.3.2) crese que o tradutor (de António Bulhões non se teñen 

declaracións propias) tiña a adecuación como obxectivo, dadas as súas posicións 

teóricas sobre a cuestión da procura da equivalencia tradutora e da fidelidade ao 

autor. No entanto, o proceso de tradución, un traballo conxunto de proximidade co 

traballo dos directores de escena e dos actores, e a preocupación polo destinatario, 

o público brasileiro, fixo que moitas das opcións adoptadas se acheguen á norma de 

aceptabilidade, como se mencionou xa anteriormente e como se retomará máis 

adiante.  

O éxito desta representación e da posterior publicación desta obra brechtiana 

abriu camiño para a entrada do teatro de Brecht en Brasil e desempeñou unha 

función principal, ao implementar unha literatura “xove”, en termos polisistémicos, 

que se libera dos canons europeos e busca unha identidade propia. Na historia do 
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teatro de Brecht en Brasil (vid. 6.4), os historiadores literarios integran a presente 

representación na primeira fase de Brecht no país, á que chaman etapa ortodoxa. 

Como xa explicamos anteriormente e abordaremos máis adiante, non estamos 

totalmente de acordo con esta denominación. Na segunda fase de Brecht en Brasil, 

a etapa da apropiación, adáptase a Brecht ao contexto brasileiro, seguindo un 

pensamento defendido xa hai algunhas décadas no pensamento brasileiro (vid 1.1) 

que, como se relatou, comezou co Movimento Antropofágico Brasileiro (1920) e que 

sostén a liberación da cultura brasileira dos canons europeos. A apropiación 

brechtiana alcanzou, nesta segunda fase do teatro de Brecht en Brasil, a súa 

realización plena, como fica tamén patente no estudo de Sartingen e da súa 

clasificación de abrasileiramentos. 

A segunda publicación deste drama de Brecht en Brasil en 1977, case vinte 

anos despois da primeira publicación, corresponde a un momento diferente da 

historia brasileira, aínda dentro dun réxime ditatorial, pero coa diferenza de que 

agora se inviste no mercado editorial. Despois das múltiples representacións do 

autor, algunhas delas clandestinas (vid. 6.3 e 6.4), publícanse os seus dramas, 

nunha colección que pretende reunir toda a súa obra dramática. Como xa 

explicamos, propúxoselle a Geir de Campos que dirixise esta colección, na que 

traduciu varias obras e fixo unha nova tradución de A Alma Boa de Setsuan. 

A norma da recepción desempeñou un papel relevante, xa que o propio 

tradutor, Geir de Campos, asume que na segunda tradución tiña en mente ao 

público receptor, neste caso, os lectores da colección e traballou “sem o compromiso 

com qualquer montagem e sem presa nenhuma” (1982b:44), ao contrario do que 

ocorreu coa primeira tradución (vid 7.2). 

Esta declaración introduce simultaneamente a cuestión da dualidade entre 

tradución para lectura e tradución para publicación que Campos tamén aborda, 

como se expuxo anteriormente (vid 7.3.2), e que nos remite tamén á norma inicial 

adoptada. As súas posicións teóricas, sobre todo cando afirma que opta por unha 

tradución literaria nos casos en que o texto está destinado a publicarse en libro, 

levan a crer que Campos retraduciu esta obra en 1977 tendo en mente a 

adecuación, é dicir, a conformidade do texto de chegada ao texto de partida, asunto 

que se retoma máis adiante. 
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Desde un enfoque paratradutor, constátase que esta tradución seguiu a ter 

unha función primaria na cultura receptora, proceso que xa comezara coa tradución, 

representación e publicación nos anos 1958-1959. A partir de aí, sucedéronse 

múltiples postas en escena das obras de Brecht nos anos 60, o que propiciou tamén 

un grande desenvolvemento do teatro en Brasil. Tamén se escribiron e 

representaron dramas escritos por autores brasileiros. A función principal, tanto do 

teatro escrito como do teatro representado brechtiano, consolidouse coa publicación 

da colección do Teatro de Brecht, xa que a palabra do autor dita e representada 

pasa a ser tamén unha palabra escrita. 

No atinente á reconsideración das cuestións teóricas enunciadas, cabe 

lembrar que na parte práctica do presente estudo abordouse desde tres enfoques 

diferentes todo aquilo que vai desde a investigación ás especificidades do texto 

dramático. Antes de continuar coas explicacións conclusivas, imos retomar estas 

perspectivas. A primeira é a cuestión da dupla natureza do texto dramático, que 

representa simultaneamente o teatro como literatura e o teatro como espectáculo. 

Aliada a esta dupla condición, xorden outras dualidades, como o tipo de receptor (no 

primeiro caso é o público/lector e no segundo, o público/espectador) e a cuestión do 

tipo de tradución que se efectuará. A teoría da tradución responde co concepto 

bipartido de tradución dramática: reader oriented ou performance-oriented. No 

primeiro caso, óptase por estratexias de tradución para lectura e, no segundo, 

prefírense estratexias para a representación. 

O segundo enfoque deste estudo é a noción de teatralidade ou potencial 

dramático, entendida como o efecto que pode ter o texto dramático no momento da 

súa representación. Este concepto operacionalizouse e aplicouse mediante a 

seguinte división: linguaxe e ritmo, linguaxe e imaxe, linguaxe e actualidade, e 

linguaxe e xestualidade/corporalidade (esta última non se analiza no presente 

estudo). A terceira perspectiva é o concepto de réplica (Merino 1994: 44s, vid 1.3) no 

texto dramático, definida como a unidade mínima de descrición e comparación 

estrutural, composta pola indicación escénica e a fala, e que nos serviu como base 

para a análise e cotexo nas catro traducións investigadas (incluída a tradución 

francesa). 
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A continuación, avaliamos a metodoloxía e os instrumentos de análise 

usados, antes de pasarmos ás conclusións sobre a análise tradutolóxica.  

No concernente á metodoloxía e instrumentos de análise, optouse por 

rexistrar os modos discursivos recorrentes e, ao mesmo tempo, identificalos e 

tipificalos. Deste modo, nunha primeira fase, os modos discursivos plasmáronse en 

tipoloxías provenientes de diferentes áreas dos estudos da linguaxe, como a 

gramática tradicional, a lingüística de texto e a metodoloxía da análise de tradución. 

Nunha segunda fase, asignáronse os grupos e subgrupos tipolóxicos rexistrados aos 

procedementos tradutolóxicos e, así, traballouse exclusivamente con categorías 

orixinarias do ámbito da tradución. Nesta liña, o rexistro da análise foise facendo de 

forma exhaustiva en paralelo e tamén en secuencia co traballo de análise efectuado. 

Unha vez concluída esta investigación, en estudos futuros poderase optar por 

unha análise na que se relacionen os modos discursivos directamente cos 

procedementos de tradución, mais con novos grupos e subgrupos, ambos 

fundamentados nas tipoloxías e subtipoloxías creadas na primeira fase de análise do 

presente estudo (vid. 1.2). 

O modelo considerado para a análise das traducións do presente texto 

dramático ten os seguintes contidos: a integración do procedemento de tradución da 

Redución, que se expuxo neste estudo, e as divisións dos seguintes procedementos: 

Intensificación, desdobrada en Intensificación Semántica, Sintáctica, Enfática e por 

Comportamento de retoma verbal. Pola súa  parte,  tamén se  subdividiu  a  

Intensificación  Sintáctica e  a  Semántica. A primeira, en  

 

Puntuación e Desprazamento á esquerda e a segunda, en Palabras (coloquiais, de 

rima), Expresións (coloquiais) e Idiomatismos. 

Diferenciamos ademais a Explicitación/especificación, subdividida en 

Engadido por especificación e o Comportamento de retoma nominal. No caso da 

Modulación, proposta orixinariamente por Vinay e Darbelnet, séguese parcialmente 

a subdivisión que recomendan estes autores, en concreto: Explicativa; Pasiva-Activa 

(e viceversa); Negativa-Afirmativa (e viceversa); Outras. Na Equivalencia, adóptanse 

as subcategorías indicadas por Newmark para a tradución de sentidos metafóricos, 
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xa que aquí se usa este procedemento de tradución exclusivamente con esa 

acepción, en particular a Substitución de imaxe, a Imaxe convertida en sentido, a 

Substitución de imaxe máis sentido e a Imaxe máis sentido. Este procedemento 

pode designarse "Equivalencia metafórica". 

A Amplificación e a Redución demostraron ser procedementos de tradución 

que dificilmente se deixan subdividir de forma rigorosa. Daquela, neste estudo 

ensaiouse unha subdivisión en Frase, Expresión e Palabra. A análise amosa que 

esta clasificación non representa realmente os modos de Amplificación e de 

Redución aplicados. As traducións examinadas amplíanse e redúcense sobre todo a 

través dunha variedade de combinacións dos tres elementos entre si, difíciles de 

categorizar e, en consecuencia, de cuantificar, como se explica en 5.2. Por este 

motivo, non se expresaron as subdivisións de forma numérica e preferiuse inferir 

certas tendencias dentro desas subdivisións. 

A tipificación e clasificación das estratexias de tradución en xeral non sempre 

é un proceso linear, xa que adoitan formar parte de máis dunha categoría. Nas 

dificultades de asignación podemos mencionar a título de exemplo os varios modos 

que empregan as traducións para aumentar o TC, como a amplificación, a 

explicitación/especificación (engadidos especificadores) e a Intensificación 

(engadidos enfáticos e comportamentos de retoma verbal), porque en moitos casos 

para introducir elementos recórrese a modos caracterizados noutros grupos ou 

subgrupos, como ocorre cos idiomatismos, entre outros, o que fai necesario 

ponderar tamén os aspectos contextuais e cotextuais antes de cada escolla, como 

se referiu antes (vid. 5.2). 

De calquera maneira, o modelo proposto anteriormente e os respectivos 

procedementos de tradución están pensados para esta análise en particular, e terían 

que adaptarse a cada novo posíbel estudo dentro deste ámbito, tendo en conta as 

clases de desprazamento e o valor e a intención que integran.  

A comparación entre o texto dramático brechtiano Der gute Mensch von 

Sezuan (1955/1974) e as traducións a portugués europeo (1962) e a portugués 

brasileiro (1959 e 1977) salientou modos discursivos recorrentes e que reflexan en 

moitos aspectos todo o ámbito da paratradución examinado previamente. 
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As tres traducións estudadas usan procedementos de tradución que, por 

seren recorrentes, se contabilizaron e trataron de forma cualitativa e cuantitativa. 

Partindo da comparación entre as traducións, detéctase que os cinco 

procedementos de tradución empregáronse en todas as traducións e nos tres 

elementos estudados, en concreto as Apóstrofes, Shen Te e Shui Ta20. A tradución 

pe e a tradución pb77 rexistran a mesma secuencia decrecente no recurso aos 

procedementos de tradución. En primeiro lugar, a Intensificación, en segundo lugar a 

Explicitación/Especificación, en terceiro lugar a Amplificación, en cuarto lugar a 

Modulación e en quinto lugar a Equivalencia.  

Na tradución pb59 tamén se detecta en primeiro lugar a Intensificación, pero 

seguida da Redución, da Explicitación/especificación e en cuarto e quinto lugar, igual 

que ocorre nas traducións anteriores, a Modulación e a Equivalencia. 

A Intensificación, alén de ser o procedemento máis usado nas tres traducións, 

ten valores próximos en todas elas: pe (65 %), pb59 (69 %) e pb77 (71 %).  

Este procedemento abrangue intensificacións de orde semántica, sintáctica, 

enfática e de comportamento de retoma verbal. Na tradución pe destacan as 

semánticas, mentres que nas traducións pb59 e pb77 predominan as sintácticas. 

No atinente á intensificación sintáctica, no pb59, tanto por vía directa como 

indirecta, e no pb77, detectáronse cambios de puntuación e unha preferencia polos 

desprazamentos de elementos á esquerda, que adoitan derivar en procesos de 

topicalización. É interesante comprobar que nas tres traducións, os cambios na 

puntuación son máis evidentes nas falas da figura de Shen Te e a maioría dos 

desprazamentos á esquerda (moitos deles procesos de topicalización) aparecen en 

Shui Ta. Constatouse que os cambios de puntuación corresponden a unha 

preferencia por unha puntuación que marque sobre todo a melodía (Cunha e Cintra 

199713:639ss vid. 8.4.3.1.1). Os numerosos puntos finais e comas, elementos que 

sinalan as pausas, son substituídos por puntos de exclamación (acentuación de 

sentimentos), de interrogación  (tónica  no  aspecto  interpersoal  dos  enunciados) e 

reticencias  (inflexións  de  

                                                
20 A pesar de se estaren a considerar as traducións, neste punto desígnase esta figura, de acordo co TP, dadas as 
diferentes grafías adoptadas nos diversos TC estudados. 
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natureza emocional), e axudan no seu conxunto a unha mellor dicción durante a 

representación. Ademais, introdúcense comiñas en determinadas palabras, para 

destacalas nun proceso de preparación para a posta en escena (vid. réplica 

158pb59). 

Os desprazamentos á esquerda e, principalmente, o elevado número de 

topicalizacións, tamén contribúen a acentuar determinados elementos. No proceso 

de topicalización, as unidades lingüísticas topicalizadas pasan a ocupar a primeira 

posición no enunciado e gañan, deste modo, un novo peso comunicativo. Non 

conservar a linearidade do TP presupón unha opción pragmática que depende de 

factores contextuais e é un trazo da subxectividade do falante ante os feitos 

narrados (vid réplicas 378pb59, 8.4.5.1.1 ou 540pb77, 9.2.3.1). 

Estas modificacións axudan, ao noso ver, a potenciar a teatralidade, no que 

se refire ao ritmo e á entoación. En vez de se falar de relación intertextual entre TP e 

TC ―ou norma inicial― parécenos que neste caso se trata máis ben dunha relación 

intratextual entre o TC e o obxectivo da tradución ou relación adecuada, na acepción 

da Skopostheorie, preconizada por Reis e Vermeer (1984 vid.1.1), onde os autores 

defenden que o tradutor estabeleza o obxectivo da tradución e, deseguido, traduza 

téndoo sempre en mente. Esta foi a opción que escolleron António Bulhões e Geir 

de Campos na tradución pb59, onde a expectativa do público acaba por determinar 

unha tradución na que predomina esta estratexia de tradución, que se pode 

considerar unha estratexia de representación. 

A tradución pb77, a pesar de estar destinada á publicación, acaba por 

recorrer tamén a esta estratexia no ámbito da intensificación sintáctica. A causa é o 

percorrido do tradutor, home moi vinculado ao mundo teatral, e que valora, como el 

mesmo enfatiza, unha “leitura teatralizada” (Campos 1982a:77) do texto dramático 

que se traduce. 

A tradución pe recorre tamén ás intensificacións sintácticas, que tan só se 

sitúan en cuarto lugar en número de aparicións tipolóxicas. O procedemento de 

tradución Intensificación subdivídese tamén en cambios de Puntuación e 

Desprazamentos á esquerda (vid respectivamente réplicas 26pe ou 29pe, 5.3.3.3 e 

réplicas 151pe ou 154pe, 5.3.4.3). 



Resumo da tese de doutoramento de Eduarda María Ferreira Da Mota titulada 
«Der gute Mensch vo Sezuan» de Bertolt Brecht: análise tradutiva e 

paratradutiva das traduções para língua portuguesa 

Programa de Doutoramento en Tradución & Paratradución 
Universidade de Vigo 

Data de defensa: 18/10/2013 

O reforzo suprasegmental introducido ten o mesmo valor e intención que as 

traducións pb59 e pb77, e integra tamén unha estratexia de representación. No 

presente estudo, pensamos que os tradutores portugueses tamén tiñan en mente 

unha posíbel representación e non hai dúbida de que salientaron determinados 

elementos durante o proceso tradutor. 

A intensificación semántica é patente nas tres traducións, aínda que 

predomina na pe, como xa se sinalou. A intensificación nos tres textos acádase 

mediante reforzos semánticos. Escóllese a inclusión no TC, por orde decrecente e 

en todas as traducións analizadas, de palabras, idiomatismos e expresións. Dentro 

do grupo Palabras, distinguíronse a opción por rimas, as escollas coloquiais e os 

diminutivos, todos patentes tamén nas traducións analizadas. 

Cómpre destacar que no pb59, predominan as rimas, por influenza da 

tradución francesa, unha escolla que se mantén na segunda tradución pb77. A 

tradución pe tamén recorre a este fenómenos, se cadra porque o tradutor dos 

poemas, Alexandre O’Neill, tamén é poeta. Os coloquialismos sobresaen 

principalmente no pe, a pesar de que tamén están presentes no pb59 e no pb77, 

onde destaca a inclusión de brasileirismos, sobre todo na figura de Shui Ta (vid 

réplica 347pb59, 8.4.5.1.4). Os diminutivos tamén imperan no pe e caracterizan a 

figura de Shen Te, cuxa bondade acentúan a través da linguaxe afectiva que usa ao 

dirixirse aos demais (vid réplica 51pe, 5.3.3.4). 

A intensificación semántica nas traducións tamén se leva a cabo mediante os 

idiomatismos e na tradución pb59 algúns proceden da influencia do francés e da 

semellanza desta lingua co portugués (vid réplica 188pb59, 8.4.3.2.1, réplica 

293pb59, 8.4.4.2.1, réplica 398pb59, 8.4.5.2.3). Porén, nas restantes traducións os 

idiomatismos tamén son unha constante. 

Tendo en conta a noción de teatralidade, pode afirmarse que as 

intensificacións semánticas reforzan o potencial dramático a varios niveis: no ritmo, a 

través da inclusión das rimas que fornecen ritmo e melodía ao TC; na linguaxe 

actual, coas palabras e expresións coloquiais e, cos idiomatismos; na carga de 

imaxes, xa que moitos abranguen imaxes metafóricas, porque se crearon mediante 

sentidos figurados e de imaxes, como é patente nas réplicas mencionadas atrás. 
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Polo tanto, existe unha preferencia nítida por estratexias de representación no 

que concirne ás escollas semánticas, predominante sobre todo na tradución a 

portugués de Portugal. Xa afirmamos que, aparentemente, se pretendía construír un 

diálogo próximo co lector/espectador, asentado nunha vontade de transmitir a 

mensaxe brechtiana a un público ansioso polo cambio e, ao mesmo tempo, implicalo 

e facer que participe activamente nesa cambio “…der die Welt nicht mehr nur 

hinnimmt, sondern sie meistert” (Brecht 19673:302-303). 

As traducións a portugués brasileiro, a primeira de 1959, ideada nun primeiro 

momento para a súa representación, e a segunda de 1977, destinada a publicación, 

tamén recorren á intensificación semántica na construción dun texto cheo de 

teatralidade, con moitas marcas de potencial dramático, opción que atribuímos 

principalmente a Geir de Campos, motivada pola súa conexión co mundo do teatro. 

Pode aseverarse que as escollas de intensificación semántica e as 

intensificacións enfáticas (que se mencionarán deseguido), se constrúen cun 

propósito de achegamento á lingua falada: “…uma linguagem livre, salpicada aqui e 

ali de termos populares de forte expressividade.” ou “…a linguagem é viva, 

trepidante, afectiva como a conversação. Empregam-se termos da gíria popular, 

locuções da linguagem corrente…” (“…unha linguaxe libre, salpicada aquí e alí de 

termos populares de forte expresividade.” ou “…a linguaxe viva, trepidante, afectiva 

como a conversa. Empréganse termos da verba popular, locucións da linguaxe 

corrente…”) (Lapa 198411 65-66). 

Esta aproximación á oralidade, como se concluíu xa anteriormente neste 

estudo, aséntase nun modo motivado de usar a lingua, no sentido de Hatim e 

Mason. Así, existe unha inclinación por construír un idiolecto, que ten unha intención 

de idiomaticidade e presupón, ao mesmo tempo, unha opción ideolóxico-política ao 

domesticar a forma e achegarse, deste modo, á lingua e cultura de chegada, 

tomando a aceptabilidade como norma inicial, como a definiu Toury. 

Falaremos agora das intensificacións enfáticas. Cómpre lembrar que todas as 

traducións introducen esta forma de engadido enfático, menos representado nas 

Apóstrofes e máis nas réplicas de Shen e Shui Ta, o que se xustifica polo carácter 

de diálogo destas últimas. Na tradución pb59, ao redor de 1/5 das enfatizacións son 
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influencia da tradución francesa, o que mostra que tamén aí se recorreu a esta 

estratexia. 

A partir da análise efectuada, caracterizáronse estas enfatizacións e 

concluíuse que están compostas maioritariamente por partículas de realce, 

interxeccións, aposicións e adverbios de intensidade, entre outros, e ademais, en 

moitos casos, marcadas pola inclusión de puntos de exclamación. Unha grande 

parte destas enfatizacións teñen a función de comezar as falas, polo que toman o 

valor de estruturantes do discurso e centran a atención no que se vai dicir. Podemos 

afirmar que estas escollas focalizan ou acentúan determinados elementos do 

enunciado e confiren ao texto un ton máis coloquial. 

As enfatizacións engaden efectos de ritmo e até de musicalidade nalgúns 

casos (vid réplicas 489pb77 e 460pb77, ambas en 9.2.2.3), co que axudan a 

expresar sentimentos dun modo máis vivo e están en liña coas palabras de Lapa 

sobre as características da linguaxe falada citadas atrás. 

Os engadidos enfatizadores tamén están relacionados intimamente coa 

cuestión temporal. O enunciado enfatízase con elementos de linguaxe 

contemporánea, pois como afirma Heinz Schwarzinger (1990:64 vid.1.3), a rítmica 

dunha lingua contemporánea é o elemento esencial en tradución para poder atinxir a 

un público, para conseguir verdadeiramente transmitir un texto. 

Se temos estes aspectos en consideración, podemos pensar que as 

enfatizacións están vinculadas de cheo á cuestión da recepción e defenden a 

existencia dunha estratexia tradutora de representación en todas as traducións 

examinadas. 

A intensificación semántico-retórica realízase, alén diso, a través de 

comportamentos de retoma verbal en todas as traducións, mais principalmente na 

de portugués europeo. Polo feito de se tratar dunha construción típica da lingua 

portuguesa, non se rexistran casos pola vía francesa. Ademais, ao ser unha conduta 

de resposta, tampouco se encontran exemplos no elemento Apóstrofes, que por 

natureza ten un carácter de monólogo. 

A figura que recorre abundantemente a esta tipoloxía é Shen Te, no pe e 

tamén no pb59 e no pb77, mais con menos frecuencia nestas dúas últimas 
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traducións. Os comportamentos de retoma verbal teñen, como se describiu 

anteriormente, unha función de estruturantes do discurso, porque reforzan o contido 

e preparan a interacción. Este comportamento de retoma verbal é sobre todo 

característico de Shen Te, que retoma frecuentemente as falas do seu interlocutor 

para construír as súas respostas, co que intensifica a atención ao outro e en 

momentos chave da intriga, contribúe a unha maior intensidade emocional (vid 

réplicas 49pe a 50pe e 72pe a 74pe, 5.3.3.1). A acentuación do aspecto interpersoal 

dos diálogos efectúase mediante formas típicas do idioma portugués, nun proceso 

de domesticación e de aceptabilidade. 

En termos de teatralidade, as reformulacións das falas do interlocutor anterior 

modifican o ritmo, xa que prolongan a resposta e poden ter a función de facilitar a 

comprensión ao público espectador. No entanto, considérase que esta estratexia de 

tradución pode servir tanto á tradución para representación como á tradución para 

lectura. 

O segundo procedemento de tradución máis común no pe e no pb77 é a 

Explicitación/especificación, con porcentaxes semellantes: pe (14 %) e pb77 (13 %). 

No pb59, este procedemento sitúase no terceiro posto, cunha porcentaxe do 7 %. 

Nesta tradución o segundo lugar é para a Redución, que se trata máis adiante. 

A Explicitación/especificación incorpora os engadidos por especificación e os 

comportamentos de retoma nominal, entre os cales o primeiro aparece con máis 

frecuencia en todas as traducións. As especificacións analizadas nas tres traducións 

e usadas nos tres elementos perseguen o obxectivo de especificar contidos e 

desfacer posíbeis ambigüidades (vid réplicas 118pe, 5.3.4.1, 318pb59, 8.4.5.1.3 e 

537pb77, 9.2.3.2). Ao incluír aclaracións no que se di destácanse, a veces, tamén os 

propios elementos especificados (vid réplica 56pe, 5.3.3.2). Esta estratexia de 

tradución céntrase en particular no lector/ouvinte, a quen todo se lle explica cunha 

clara intención pragmática. Pode afirmarse que os engadidos por especificación 

perseguen, na nosa opinión, dúas estratexias, a de lectura e a de representación. 

Esta última é a de máis relevancia, xa que todo o que se di ten que entenderse de 

inmediato, non hai espazo para repeticións, como ocorre na lectura. 
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O comportamento de retoma nominal, considerado tamén un procedemento 

de tradución da Explicitación/especificación, está presente en todas as traducións, 

principalmente nos elementos Shen Te e Shui Ta. No relativo aos comportamentos 

de retoma nominal, no TC prefírense formas nominais que corresponden ás formas 

pronominais do TP e que contribúen a especificar o que se nomea e a evitar 

ambigüidades sobre as persoas e cousas das que se fala (vid. réplicas 107pe, 

5.3.4.3, 553pb77 e 628pb77, ambas en 9.2.3.5). Ademais, en varios casos úsanse 

formas de tratamento nominais en vez de pronominais, o que fornece un ton máis 

formal ao TC. Nótese que en Shui Ta, principalmente no pb77, a adopción 

abundante de formas de tratamento formais axuda a caracterizar esta figura e 

móstraa como unha persoa fría e distante, en oposición coa persoa bondadosa que 

é Shen Te. 

Este comportamento de retoma nominal especificador do que se di pode 

obedecer ás dúas estratexias: lectura e representación, pero igual que ocorre cos 

engadidos por especificación descritos anteriormente, semella máis relevante na 

representación. 

O agrandamento do TC tamén se leva a cabo a través da Amplificación, que 

se entendeu neste estudo como un procedemento de tradución no que se aumenta o 

texto traducido coa incorporación de máis elementos dos que están presentes no TP 

para expresar os mesmos contidos. Esta amplificación emprégase nas traducións a 

portugués europeo e na segunda tradución a portugués brasileiro, a de 1977. As 

porcentaxes de frecuencia de ambas as dúas son semellantes, 10 % e 12 % 

respectivamente. No pb77 auméntase por medio de máis expresións seguidas por 

orde descendente de frases e palabras, mentres que no pe se prefire incluír frases 

despois das palabras e, deseguido, expresións. Nas dúas traducións, os tres 

elementos estudados seguen esta estratexia, que é moi relevante nas Apóstrofes do 

pe e moi evidente en Shen Te no pb77. 

Esta estratexia amplificadora denota unha intención de verter todos os 

contidos semánticos, o que é aínda máis notorio en momentos chave da intriga (vid. 

réplica 632pb77, 9.2.3.4). O obxectivo de preservar todos os sentidos contidos no 

TP tamén se detecta na tradución das poesías, onde se aumenta con frecuencia o 

número de versos, como é o caso da tradución ao pe (vid. réplica 15pe, 5.3.2.2). 
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Este propósito de transmitir todos os matices de significado orixina a veces 

unha certa iteración e tamén aproxima estas traducións á tradución recreativa no 

sentido que lle atribúe Newmark (1988b): unha tradución na que o tradutor expresa o 

pensamento por detrás das palabras.  

Esta opción de tradución está unida, ao noso ver, á norma da aceptabilidade 

e ofrece ao lector un texto máis accesíbel, porque se trata dunha estratexia con valor 

opcional e cunha intención pragmática. Considérase ademais que a amplificación 

preconiza claramente unha estratexia de lectura e que ten como meta a publicación. 

En oposición ao grupo Amplificación, xorde o grupo Redución, un 

procedemento que se utiliza soamente na primeira tradución a portugués brasileiro 

de 1959, na que se sitúa no segundo lugar na clasificación do uso, cunha 

porcentaxe do 17 %. Este procedemento de tradución enténdese como o emprego 

de menos elementos na lingua de chegada para expresar a mesma idea da lingua 

de partida.  

A Redución foi unha estratexia usada polos tres elementos analizados e 

rexístrase sobre todo en Shen Te (20 %), seguido de Shui Ta e Apóstrofes, coa 

mesma porcentaxe (15 %). Alén diso, esta estratexia emprégase tamén por 

influencia da tradución francesa, vía indirecta, mais en menor grao, se se compara 

coa vía directa. 

A partir da análise feita pode concluírse que se reduce primeiramente nas 

frases e despois nas expresións (nos dous elementos Shen Te e Apóstrofes, 

mentres que en Shui Ta existen máis reducións de expresións, seguidas de 

reducións frásicas), polo que, neste estudo, preferimos falar de tendencias e non de 

números exactos, como se mencionou antes. De calquera forma, a estratexia da 

redución é a característica máis marcante desta tradución pb59, despois do 

procedemento da Intensificación, xa descrito previamente. 

 

As reducións son un recurso constante nesta tradución. Introducen cambios 

no TC que non alteran os contidos, que permanecen implícitos (vid. réplica 363pb59, 

8.4.5.1.2). 
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En referencia á influencia da tradución francesa, a partir da que se comezou 

esta tradución a portugués brasileiro, xa se mencionou que da análise feita parece 

poder deducirse que os tradutores tiñan un Skopos e sempre que este coincidía 

coas estratexias da tradución indirecta, “aproveitábanas” e empregábanas na 

tradución pb59 (vid réplica 298pb59, 8.4.4.2.4). O obxectivo era construír 

enunciados concisos e de fácil dicción, pasíbeis de enfatizarse na declamación (vid 

réplica anterior 298pb59 e a opción suprasegmental incluída na tradución). 

A proximidade da posta en escena tivo un papel decisivo na tradución en 

análise e considérase que os tradutores, implicados até nos propios ensaios da 

obra, botaran man desta estratexia de forma consciente. Non se pode esquecer a 

importancia da palabra “dita” en Brasil en detrimento da palabra lida, nin tampouco o 

modo en que os espectadores participaban activamente nos espectáculos (vid. 

Sartingen 1994:47s). 

Pode concluírse que a norma da recepción ou expectativa latente do público 

determinou a elección da estratexia da redución, que asumiu un valor opcional 

asentado nunha intención pragmática de percepción inmediata do que se di. 

O procedemento da redución reforza tamén a teatralidade no aspecto rítmico 

e apunta claramente a unha estratexia de representación escorada no público lector, 

para intensificar o potencial dramático.  

Por último, os dous procedementos da Modulación e da Equivalencia ocupan 

o cuarto e quinto lugar respectivamente en todas as traducións analizadas. 

Comezamos por considerar a Modulación, cuñada por Vinay e Darbelnet como unha 

estratexia de tradución que corresponde a un cambio do punto de vista e que é un 

recurso escollido en todas as traducións, cunha frecuencia de uso semellante: pe 

(21), pb59 (23, das cales 8 por vía indirecta) e pb77 (17) e usado nos tres 

elementos. 

Nos subgrupos tipolóxicos salienta a modulación explicativa, co maior número 

de casos. Nela o tradutor adopta un punto de vista de maior aclaración con respecto 

ao TP e explica a acción (vid. réplica 145pe, 5.3.4.5), algo que segue a liña da 

intención común nas traducións estudadas: traducir todos os sentidos do texto de 

partida a través das modulacións explicativas. Lembramos que anteriormente xa 
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relacionamos este propósito coa definición que da Newmark (1988b:76 vid. 5.3.2.1, 

arriba) de tradución recreativa ou interpretativa dos pensamentos por detrás das 

palabras.  

Considérase que este procedemento de tradución ten un valor opcional e 

unha intención pragmática, xa que actúa ás veces de forma desambiguadora. No 

entanto, non nos parece que se trate dunha estratexia relevante en termos de 

teatralidade, se temos en consideración o escaso número de casos sinalados. 

Ademais, no que respecta ás estratexias de representación versus publicación, 

atribúeselle á modulación unha posición un pouco neutra, que lle permite, en termos 

xerais, servir ás dúas estratexias. 

En última instancia, temos a Equivalencia, que nesta análise se considerou un 

procedemento empregado para as traducións dos sentidos figurados, polo que se 

adopta a ampla definición de metáfora presentada por Newmark (1988b:104 vid 5.2, 

arriba). A Equivalencia é o procedemento de tradución con menor representatividade 

nas traducións analizadas, en concreto cun 4 % no pe, un 3 % no pb59 e un 2 % no 

pb77, mais cunha distribución uniforme nos tres elementos analizados e nalgúns 

casos por influencia da tradución francesa (vid. réplica 296pb59, 8.4.4.2.5). 

Distinguimos catro tipos de estratexias á procura da equivalencia, entre as 

cales a substitución de imaxe na lingua de chegada e a imaxe convertida en sentido 

son as máis frecuentes. A tradución tenta transmitir todos os sentidos de imaxes e 

referencias da lingua de partida a través dunha imaxe aliada a un sentido referencial 

na lingua e cultura de chegada (vid. réplicas 17pe, 5.3.2.6 e 429pb77, 9.2.1.5) ou, 

cando iso non se consegue, mediante o engadido de sentido á metáfora ou a 

conversión da imaxe referencial en sentido (vid. réplica 436pb77, 9.2.1.5). 

A pesar do valor dalgún modo residual da Equivalencia nestas traducións e de 

que recorrer a esta estratexia non é un trazo específico destas traducións, aínda que 

si é, de certa maneira, algo común nas traducións en xeral, optouse por manter a 

análise da estratexia Equivalencia, xa que reflexa o obxectivo común a todas as 

traducións analizadas, é dicir, a conservación sempre que sexa posíbel de todas as 

imaxes e de todos os sentidos da lingua e cultura de partida. A isto hai que engadir a 

relevancia dos sentidos metafóricos no texto literario e, daquela, tamén no texto 
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dramático, unha característica que nos parece importante tanto en termos de 

público/lector como de público/ouvinte. O valor desta estratexia é nalgúns casos de 

obrigatoriedade (escolla de imaxe padrón na lingua e cultura de chegada) e noutros, 

de opcionalidade, aínda que sempre se persegue unha intención pragmática e 

estilística. En termos de teatralidade, non se pode falar de reforzo, senón de 

conservación ou procura de equivalencias referenciais e de imaxes. 

Se pasamos a apreciacións de carácter máis xeral, retomamos a idea da 

división entre tradución para publicación e tradución para representación (vid. 1.3, 

anteriormente), que soporta respectivamente as estratexias de tradución de lectura e 

as de representación (Santoyo 1989 vid. 1.3). Esta fragmentación xa foi considerada 

previamente como moi relevante, tanto como principio orientador para o tradutor 

teatral como para a análise tradutolóxica, como foi o caso na presente investigación. 

Ao termos esta dualidade sempre presente durante a análise, chegamos tamén á 

conclusión de que os procesos de tradución máis recorrentes en cada tradución 

estudada son un reflexo dela. Uns evocan estratexias de lectura e outros 

representan estratexias de representación, co que ambas as dúas coexisten durante 

o proceso de tradución. 

Vinculada a estas estratexias está a noción de teatralidade, que se 

operacionalizou no presente estudo e que considerou aspectos de linguaxe de 

imaxes, ritmo e actualidade da lingua. Todas estas vertentes resultaron ser 

relevantes na análise elaborada, aínda que semella que os textos traducidos 

mostran diferenzas máis apreciábeis a respecto do texto de partida na cuestión do 

ritmo ou na introdución dunha rítmica máis marcada (vid. principalmente pb59 e 

pb77, e tamén pe). 

O ritmo forma parte da entoación, que é o “resultado da conjugação de quatro 

actividades articulatórias: variação da altura do som (Tonhöhe), formação de 

unidades tonais (Tongruppen), ritmo, e acentuação (Betonnung)” (Pheby 1980:858 

apud Lopes 2001:92). “Estas actividades articulatórias estão por um lado 

relacionadas entre si, por outro lado, relacionam-se com a sintaxe, mas esta relação 

tem um carácter flexível, cabendo à sintaxe, e não à entoação, o papel 

determinante” (ibid.) Partindo da premisa de que os aspectos sintácticos 

desempeñan un papel relevante na entoación e, dada a importancia que esta asume 
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no texto dramático escrito/traducido para ser lido/representado, sería interesante en 

traballos futuros profundar no estudo sintáctico que, no presente caso, se cinguiu ás 

cuestións de puntuación e desprazamento de elementos (topicalización), e amplialo 

a cuestións de tema-rema e de formas de retoma (Harweg, en proceso, Lopes 

2001), en concreto, formas de retoma por identidade e formas de retoma por 

contigüidade. Sería importante estudar o modo en que as dúas cuestións 

mencionadas atrás, tema-rema e retomas, contribúen a acentuar os elementos do 

enunciado e, por conseguinte, a destacalos en termos comunicativo-pragmáticos, 

respectivos valores e intencións.  

O obxectivo deste traballo era profundar no coñecemento das dúas linguas 

que se confrontan, a portuguesa e a alemá. Para tal fin, recorremos á obra Der Gute 

Mensch von Sezuan, escrita por Bertolt Brecht, un texto que alía tanto a estética 

como a humanidade (ou compaixón Arendt:1991:274 vid. 2.2.2.3.1 arriba) do autor, 

e ás traducións realizadas na lingua portuguesa, nun estudo les résidus, de acordo 

con Yuste Frías (2010), que afirma que é imposíbel non deixar marcas no texto 

“…traces de la présence humaine ni du sujet traduisant ni d’autres agentes 

intermédiaires dans une traduction” (p. 310).  

Ampliamos aquí o sentido que se lle atribúe á tarefa da tradución, ao incluír 

nela a análise desde a tradución, que nos instiga a unha interpretación máis 

profunda da lingua e das formas que esta toma nos diferentes mundos onde habita. 


