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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho busca analisar e comparar diálogos oralizados com base em roteiros de
dois filmes argentinos, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella (2009) e Un novio para
mi mujer, de Juan Taraturo (2008) – ambos representantes da mesma variedade do espanhol
(Buenos Aires) e gêneros fílmicos ou cinematográficos diferentes – e sua legendagem
eletrônica correspondente em português brasileiro (PB). Trabalharemos, sobretudo, com os
pressupostos teóricos da linguística funcional e da tradução audiovisual (legendagem) e a
metodologia da linguística comparativa.

O tema que norteia o embasamento teórico para esta pesquisa, portanto, o seu tema
geral é a tradução audiovisual (TAV) sob uma análise funcionalista, que entende a Gramática
como um conjunto de regularidades decorrentes de pressões de usos linguísticos que, por sua
vez, relaciona-se a um conjunto complexo de aspectos de natureza cognitiva e discursivo-
pragmática. Já seu recorte, o tema específico, que será realizado a partir do primeiro tema,
envolve as representações das funções informativas tópico e foco na legendagem em ambos os
filmes argentinos.

O presente trabalho propõe descrever como se resolvem essas estruturas em construções
marcadas desde a passagem do áudio em espanhol à legendagem em PB e verificar se essas
soluções pragmáticas são mantidas ou perdidas, respeitando-se a especificidade da tradução
audiovisual.

2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é o de, levando-se em conta a especificidade da tradução
audiovisual, levantar as construções marcadas como funções informativas no texto original
interpretado em espanhol e observar o que ocorre na sua legendagem em PB dos filmes citados.
Considerando-se que um dos pressupostos da legendagem é a utilização da ordem direta,
segundo as normas de tradução audiovisual postuladas por DURO (2001), as quais serão
discutidas mais adiante. Desejamos levantar quais são os casos, dentro do corpus, em que as
funções informativas permanecem marcadas na legendagem e, se possível buscar o
levantamento de padrões sintáticos que pudessem dar alguma pista cognitiva para a
manutenção da marcação de certas construções na legendagem.

Com isso, pretende-se verificar as regularidades desse processo, isto é, descrever quais
são as funções que se perdem e quais se mantêm, buscando se o corpus pode informar alguma
regularidade.

Visa, também, como objetivos específicos, a expor a relevância de estudos que
envolvem a sintaxe na teoria da tradução, no caso específico da audiovisual e, a partir da
análise e resultados deste projeto, mostrar as semelhanças e diferenças no processo que articula
a(s) representação(ões) dessas funções entre o espanhol e o PB, segundo o corpus.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2774



3 HIPÓTESE

A motivação pioneira para o estudo em questão surge a partir de resultados obtidos em
trabalhos realizados em sala de aula pelo professor orientador Paulo Correa, sobre as funções
informativas citadas e, também, com o corpus de filmes.

Como existe variação entre manter ou não o status marcado de algumas construções, a
pesquisa parte da seguinte hipótese: Na legendagem, o contexto de inversão está relacionado às
funções informativas. Além dos casos de perda das funções informativas, que não é uma regra
categórica, haverá casos de manutenção dessas funções que tendem a preservar a estrutura
informativa do enunciado original.

4 JUSTIFICATIVA

Um dos interesses desse trabalho e pesquisas seria o de levantar apontamentos e,
posteriormente, resultados que refutem o fato de muitos falantes do PB considerarem ambas
as línguas (espanhol e português) iguais não só no seu aspecto sintático, como, também,
semântico e pragmático. Ao que compete à Teoria da Tradução, é importante salientar que há
um mercado de legendagem de produtos audiovisuais provenientes do universo cultural
hispânico e que, essa legendagem não é realizada com o assessoramento linguístico adequado,
não só pelas razões do senso comum, mas também pela própria natureza das funções
informativas, que escapam à classificação gramatical tradicional.

Apesar de haver normas que regem a TAV (legendagem), queremos buscar a
sistematicidade nos casos em que as funções informativas aparecem. Se uma das estratégias
sintáticas utilizadas pelo tradutor é a predileção pela ordem canônica SVO, a pergunta se volta
para os casos em que certas funções são mantidas e que tipo de representação foi aplicado
para alterar ou fazer equivaler o sentido do áudio original do filme.

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A pesquisa se baseia, sobretudo, nos estudos concernentes às funções informativas tópico e
foco sob um viés funcionalista e pragmaticista além de considerar os pressupostos teóricos da
Tradução Audiovisual. Segue, portanto, os referidos temas e discussões a fim de contribuírem
para a análise em questão.

5.1. Um estudo sobre o tópico: a estrutura da informação

Para Lambrecht (1994), tópico é uma relação dentro da oração pragmaticamente
interpretada, isto é, um referente é interpretado como um tópico se, em um dado discurso, a
proposição se traduz como conhecimento relevante expresso pelo próprio referente e que,
assim, aumenta o conhecimento do receptor.

O autor postula que o estudo acerca da estrutura da informação trata não só de aspectos
formais como também de aspectos comunicativos da linguagem. Portanto, destaca a existência
de imprecisões terminológicas e, consequentemente, as dificuldades de análise de determinadas
estruturas no âmbito informativo.

É relevante para este projeto a noção de que tais estruturas não se compreendem
isoladamente, isto é, observar os aspectos formais sem considerar os contextos linguísticos e
extralinguísticos em que estão inseridas tais sentenças. A partir dessa concepção, os linguistas
introduzem em suas análises o caráter pragmático (de uso), fator sobre o qual levamos em conta
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nossas análises e discussões. Segundo Lambrecht (1994), “o tópico é uma relação de sentença
construída pragmaticamente”.

Lambrecht (1994) aborda (a) pragmática da conversação, vinculada à interpretação de
sentenças em contextos específicos de conversação, a qual se preocupa com o significado.
Como também (b) pragmática do discurso, que se ocupa das circunstâncias em que uma
proposição é expressa e como elas alteram a estrutura morfossintática e prosódica da sentença.

Sobre a estrutura informacional, ressalto a explicação de Lambrecht (1994), que é feita
com base nos preceitos de Prince (1981), acerca das adaptações que o remetente faz para
expressar um enunciado de acordo com as necessidades do destinatário. O mesmo assunto é
levantado por Gutiérrez Ordóñez (1997), que postula que as funções informativas possuem o
papel de corroborar a adaptação da mensagem (informação) às necessidades cognitivas do
interlocutor, organizando-a de acordo com o que o emissor pensa que o destinatário deva saber,
ou seja, existe uma preocupação entre o falante e interlocutor para que se alcance, com êxito, a
comunicação.

Uma das estratégias comunicativas vinculadas à função tópico é a ordem de palavras, a
qual está sendo analisada sob os dados que compõem este projeto. A ordem de palavras
contribui para estudos das funções informativas, sobretudo o tópico, nas mais diversificadas
línguas, pois está vinculado à dependência sintática, semântica e pragmática, ou seja, relaciona-
se com a disposição da ordem em uma determinada oração. A ordenação, portanto, releva um
papel intencional dentro do discurso.

Para a análise do tópico nos dados referentes ao Português do Brasil (PB), utilizamos a
classificação empregada por Belford (2006), que por sua vez, se baseia nos estudos de Pontes
(1987), Braga (1987) e Vasco (1999), que diferencia a topicalização (TOP) e o deslocamento à
esquerda (DE), os dois considerados construções de tópico. Ao que corresponde às Tops,
entende-se que ocorrem sem retomada do componente inicial através de um termo anafórico,
(ver (1)), enquanto os DEs ocorrem com a retomada desse elemento inicial (o que se encontra
em posição topical) por um elemento anafórico, podendo ser outro sintagma nominal, um
pronome, entre outros (ver (2)).

1 “Dessa cerveja eu não bebo” (1987:12) TOPs
2 “Meu sogro coitado ele já fez tanta coisa na vida” (Luc. p.4) DEs

A autora define por tópico ou construção de tópico (CTs):
Sintaticamente, as CTs são constituídas por um Sintagma Nominal (SN)
acompanhadas de uma sentença-comentário, diferenciando-se, assim,
da estrutura sintática defendida pela tradição gramatical para a língua
portuguesa, que é a de sujeito-predicado. No que se refere ao aspecto
discursivo, o tópico (representado sintaticamente por um SN) atrai para
si a atenção do ouvinte, determinando o tema sobre o qual se faz um
comentário, elaborado em sentença com sujeito e predicado.
(BELFORD, 2006, p. 17).

Sobre o Espanhol, Cifuentes Honrubia (2001) se propõe a estudar a ordem de palavras
no espanhol no que consiste às três dependências e afirma que, de acordo com a estrutural (sua
ordenação), a ordem mais frequente e menos condicionada é a SVO e, por isso, dedicou-se a
buscar outras ordens, em estruturas condicionais sintático-semânticas em que o uso da VS é
obrigatório ou preferido. Em nível pragmático, o autor postula que a ordem depende
diretamente das funções informativas (pragmáticas), separando a estrutura da oração em dois
elementos: tema – informação conhecida ou velha – e rema – informação desconhecida ou nova
–. Sabe-se que o espanhol é considerado uma língua de ordem de palavras mais livre que o
português.
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Dando continuidade, Gutiérrez Ordóñez (1997) trabalha com um conceito próximo ao
dado por Dik à função tema: “introduz uma entidade ou um conjunto de entidades as que a
predicação subseguinte vai fazer referência” (cf. Dik, 1978: 173 apud G. Ordóñez, 1997, p.41).
Aborda também o conceito anteriormente mencionado em que o tópico é tido como aquilo
sobre o que fala o comentário, podendo, em alguns contextos, confundir com o par
sujeito/predicado. Como exemplos de tópicos:

3 Ese tío, ¿es amigo tuyo?
4 Ese baúl, ¡ponlo en el coche!
5 En cuanto a Paris, la torre Eiffel es realmente espectacular.

O autor discorre sobre doze aspectos formais para o surgimento de um tópico no
Espanhol. Alguns que apresentam características relevantes para o presente trabalho são: a)
Separabilidad – os elementos vêm desligados do resto da sequência por pausas (6); b)
Referencialidad – no espanhol se realiza sempre que não nos limitamos a um conceito estrito
de denotação, de referência identificável (7); c) Posición – preferencialmente inicial absoluta,
ocasionalmente intermediária e, em circunstâncias especiais, final (8); d) Admitem advérbios de
ênfase – Essa característica os separa dos atributos de modalidade (9).

6 Debería detenerlo legalmente. / Legalmente, debería detenerlo.
Esas tonterías, Juan las dijo ante el Rector.
7 Caviar iraní, jamás lo he comido.
La mujer que buscabas, creo que estaba en la tienda.
8 Legalmente, es la única solución. / Es, legalmente, la única solución.
Desde el punto de vista jurídico, eso es una aberración. / Eso, desde el punto de vista jurídico, es una aberración.
9 Incluso desde el punto de vista formal, esto no es un predicado.
Hasta moralmente, es un tema vidrioso.

A fim de dar suporte aos estudos acerca da função informativa tópico desta pesquisa,
buscamos a análise realizada por Araújo (2009)1 sobre tais construções no português afro-
brasileiro, com base nos conceitos de Pontes (1986, 1987) e Galves (1998, 2001) sobre o
português brasileiro urbano. Araújo (2009) apresenta a definição de tópico sob a perspectiva da
gramática gerativa, na sintaxe, e da estrutura da informação, no discurso. Postula a tipologia de
tópico a partir dos dados encontrados em seu corpus. Foram detectados oito tipos de tópico.

Adotamos a classificação de Belford (2006) que classifica o tópico a partir dos
conceitos de Pontes (1987), Braga (1987) e Vasco (1999), como ilustra a tabela a seguir:

Tabela 1: Classificação dos tópicos
<Tags> Tipos de tópico Exemplos

<de> Deslocamento à Esquerda –
quando há a retomada pelo

pronome resumitivo

Yo sé que [esta causa] [la] lleva
usted. (SEC)

<top> Topicalização – quando não
há a retomada pelo pronome

resumitivo

Pero [este muchacho] no
puede haber sido de ninguna
manera. (SEC)

1 A tipologia de tópico proposta por Araújo (2009) fundamentada a partir de Pontes (1986, 1987) e Galves (1998,
2001) aponta os seguintes tipos para esta função informativa: Topicalização de objeto direto, tópico pendente com
retomada, tópico cópia, tópico sujeito, tópico pendente, duplo sujeito, topicalização selvagem e locativo.
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5.2. Um estudo sobre o foco: seu status informacional

Para Lambrecht (1994), compreende-se por estrutura focal a organização da estrutura
na frase, o foco apresenta-se como uma definição relacional, ou seja, relaciona-se com a
pressuposição. O autor ainda afirma que “o foco é a parte de uma proposição que não pode ser
pressuposta no momento da fala. É o elemento imprevisível ou pragmaticamente não
recuperável em um enunciado. O foco é o que faz do enunciado uma declaração”. (Lambrecht,
1994, p.1 tradução nossa).

Lambrecht (1994) define a estrutura da informação, com base nos preceitos de Prince
(1981), relacionada com as adaptações que o remetente faz para expressar um enunciado de
acordo com as necessidades do destinatário. Logo, concluímos que o falante se preocupa com a
maneira como transmite a informação, considerando o conhecimento que o ouvinte tem sobre o
que se fala. Entende-se como a estrutura informacional, então, o modo como se distribui a
informação na frase e nos seus efeitos semântico-pragmáticos.

Dik (1997), por sua vez, define o foco sob um aspecto semântico como “a informação
que pode ser considerada a mais importante ou saliente em dada situação comunicativa e
considerada pelo falante como aquela essencial para o interlocutor para integrar-se à
informação pragmática”. A classificação de foco proposta por Dik é, de base semântica2, não
serão utilizadas nessa análise, que contará com as classificações de ordem sintática de Braga,
Kato e Mioto (2009).

Também contribui para os estudos sobre o foco, Moraes (2006), quem observou que há
três mecanismos de focalização: a) sintático (ordem de palavras); b) morfológico (estruturas
clivadas) e c) prosódico (prosódia). Seu trabalho está bastante voltado ao estudo prosódico
vinculado a essa função informativa. O autor destaca o aspecto prosódico e sua contribuição
para o entendimento de alguns dados de pesquisa:

It is a well known fact that in intonational languages melodic contours
strongly correlate with information structure, especially with the
manifestation of focus. This correlation can be achieved in terms of
distribution of pitch accents along the sentence, and eventually by the
choice of the pitch accent itself, distinguishing different types of focus.
Beside the type of focus, several other conditions can also affect the
melodic expression of focus, including the extension (number of
syllables) of the focused constituent, its accentual pattern, syntactic
complexity, word order, and the position of the focused element in the
utterance (final vs. non-final). (MORAES, 2009, 59).

O autor revela, ainda, que no PB somente há os focos informacional e contrastivo com
um perfil prosódico próprio. O foco informacional caracteriza-se por assinalar a contribuição,
em termos de informação nova, feita ao enunciado. Já o foco contrastivo se define como sendo
parte de um enunciado que contradiz explicitamente uma afirmação ou pressuposição anterior –
também chamado de foco contrastivo exclusivo (correlativo) –. Para o contrastivo, temos: a)
exclusivo, aquele que corrige ou confronta e b) não exclusivo, aquele que atenua.

Ainda relacionado ao PB, obtivemos como base os pressupostos teóricos de Santos e
Oliveira (2011), cujo referencial teórico sobre a ordem de palavras, construções clivadas e
pseudo-clivadas está de acordo com Braga, Kato e Mioto (2009). Adaptamos a classificação de

2 A classificação de Dik (1997) compreende os seguintes focos: novo, que se divide em ‘de pergunta’ e
‘completivo’ e contrastivo, que se divide em ‘paralelo’ e ‘contrário à pressuposição’. O último, por sua vez, se
subdivide em: de “rejeição”, “substitutivo”, “expansivo”, “restritivo” e “seletivo”.
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base sintática dos três autores citados do PB ao ESP, pois as duas línguas demandam
características diferentes e o intuito é estabelecer uma análise unificada.

É importante destacar que, nesta fase da pesquisa, utilizamos uma classificação sintática
das classificações de foco baseada em Braga, Kato e Mioto (2009)3 e outra semântica, porém
estas foram elaboradas pelos pesquisadores do grupo de pesquisa, Linguística comparativa
Português-Espanhol. Estudo da conexão pragmática/sintaxe – UFF, no qual estou inserida.
Essa classificação se baseia nos autores citados anteriormente, mas leva em consideração
características e peculiaridades do Espanhol. Segue, portanto, a tipologia formulada pelo grupo
de pesquisa com suas respectivas <tags> e comentários:

Tabela 2: Focos sintáticos
<tags> Focos Exemplos

<fsvs> Foco centrado no sujeito (ordem VS) –
geralmente informacional

Para buscar las cartas que
supuestamente le pudo haber
mandado [el hijo]. (SEC)

<fca> Foco clivada apresentativa P: Você podia ir ao centro da cidade
pagar estas contas pra mim.
R: (Acho que não. Acho que
ninguém devia andar pelo centro.
Está muito perigoso). É que
[bandidos estão matando policiais].
(BKM 2009)
Pero [es que] no tenemos tiempo.
(RW)

<focc> Foco em outro constituinte - clivada
canônica

Es [lo mismo] que le dije yo
Espósito! (SEC)

<fscc> Foco no sujeito - clivada canônica Foram [as crianças] que viram a
Gabriela. (BKM 2009)
Fue [ella] la que lo recomendó para
el trabajo, ¿sabe?…(SEC)

<fsps> Foco no sujeito pronome sujeito Bueno, está bien, [él] se lo buscó
Feli, [vos] estés atenta. Cuando [yo]
te haga una seña, cambiás y poné
esta música. ¿Okey?

<foadv> Foco com auxiliar de advérbio (Sí,
solamente...)

Vacance Club, [esto] sí es divertido,
¿eh? (RW)

<fic> Foco no elemento qu-: Interrogativa
clivada

[Como] é que você sabe? (RB)

<fsci> Foco no sujeito – clivada invertida [A Gabriela] é que as crianças
viram, (não a Margarida) (BKM
2009).

<fopc> Foco no objeto – Pseudoclivada canônica Pero lo que yo creo – y perdone que

3 A classificação das clivadas segundo Braga, Kato e Mioto (2009) consiste em: Clivadas Canônicas Pessoais e
Impessoais, Clivadas Invertidas, Clivadas Sem Cópula ou Reduzidas, Clivadas Apresentativas, Interrogativas
Clivadas, Clivadas com Dupla Cópula, Interrogativas Clivadas sem Cópula. Já a das pseudoclivadas se classifica
da seguinte maneira: Pseudoclivadas Canônicas, Pseudoclivadas Invertidas, Pseudoclivadas Reduzidas,
Pseudoclivadas Extrapostas.
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me entrometa, ¿no? –, lo que yo
creo es que [su hija necesita un
límite]. Perdón. ¿Dije algo
inconveniente? (RW)

<fopr> Foco em outro elemento – Pseudoclivada
reduzida

Precisava era [de um carinha]. (RB)

<fov> Foco no objeto – ordem OV Sí, [la causa Nicolosi] tenemos.
(SEC)

<ficsc> Foco – interrogativa clivada sem cópula Ai meu Deus, por que [que] sobra
tudo pra mim? (RB)

<fnd> Foco com auxílio de nome demonstrativo Dígame una cosa, cuando lo
encontremos [al tipo este]… ¿qué
condena le toca? (SEC)

<it> Interrogativa total com VS – NÃO É
FOCO.

¿Te avisó [Romano] que venía?
(SEC)

<inac> Verbos inacusativos ou estativos com
argumento não-causativo posposto. NÃO
É FOCO.

¡si viene [la vieja], cagamos! (SEC)

Tabela 3: Focos semânticos
<tags> Focos Exemplos

<fi> Foco de informação nova ou
informacional

Sí, [la causa Nicolosi] tenemos.
(SEC)

<fc> Foco contastivo [A dos perejiles] agarraste, a
dos perejiles. (SEC)

<fid> Foco de identificação
(exaustiva)

-Fue ella la que lo
recomendó para el trabajo,
¿sabe?

-Ahh..

-[Ella] fue... (SEC)

<enf> Focos com função de ênfase
ou foco enfático

A dos perejiles agarraste, [a dos
perejiles]. (SEC)

Os exemplos acima foram extraídos do filme El secreto de sus ojos (2009), indicado
como SEC, o qual pertence ao meu corpus de pesquisa; do texto de Santos e Oliveira (2011),
que descreve a tipologia de clivadas e pseudoclivadas de Braga, Kato e Mioto (2009), como
BKM 2009; e das novelas Rebelde Way (RW), a versão argentina, e Rebelde Brasil (RB), a
versão brasileira. Os dados destas duas últimas fontes foram informados por comunicação
pessoal por Fernanda Chiappetta Silveira Moura, colega do grupo de pesquisa.

Iremos considerar as características dessa classificação, porém atentando para as
construções de ordem VS do espanhol que não serão analisadas como foco, já que estão em
contextos bastante específicos, a saber, (a) declarativas inacusativas, (b) declarativas estativas e
(c) interrogativas totais. De acordo com a classificação formulada por nosso grupo de estudos,
decidimos considerar os referentes em ordem VS nestes casos como elementos não marcados
em espanhol, devido às características desta língua, e, portanto, não serão analisados.

Ainda sobre os autores Santos e Oliveira (2011), é importante salientar que utilizam a
abordagem de foco de Zubizarreta (1997:1, traduzido) que o conceitua como: “foco é definido
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em termos da noção discursiva de pressuposição: o foco é a parte não pressuposta da sentença”.
Os autores, em seu trabalho, destacam um dos fatores que corroboram para o aparecimento da
função informativa - foco: as sentenças clivadas (o fenômeno da clivagem).

Gutiérrez Ordóñez (1997) define o foco como um ponto no qual se confluem os vetores
intencionais do emissor, uma vez que, por uma finalidade comunicativa, o falante vê a
necessidade de realçar uma dimensão opositiva de um dos segmentos do discurso. De acordo
com o autor, o propósito comunicativo do foco tende a ser aquele que chama a atenção do
receptor com a finalidade de afastar deste uma predisposição contrária ou simplesmente de
destacar a importância de certo elemento no processo informativo, no qual se encontram
imersos.

Em seu livro, Gutiérrez Ordóñez ressalta alguns procedimentos para o aparecimento do
foco. Ele indica que a língua utiliza vários meio para conseguir tais fins. Uma delas é a ordem
de palavras. Segundo o autor:

La modificación del <orden natural> realza la presencia de la magnitud
desplazada. La anteposición a la cabecera de la secuencia de un
elemento al que no le corresponde esta distribución es uno de los
medios más socorridos. (…) la anteposición focalizadora (también
llamada tematización), con el fin de evitar ambigüedades, ha de venir
acompañada de otros procedimientos (fundamentalmente el acento de
insistencia). (G. Ordóñez, 1997, p.34)

Existem alguns tipos de foco, os quais serão levados em conta no nosso projeto, como o
de informação nova, o identificativo e o contrastivo, por exemplo. No espanhol, o primeiro é
expresso ao final da sentença, enquanto o último aparece ao início dela. Já a pressuposição de
uma asserção está dada pelo conteúdo da pergunta com a que está potencialmente associada.

Parece-nos válido resaltar a definição de ênfase de Martínez Caro (1995), termo
utilizado em sua tese de Doutorado ao estudar a manifestação da função informativa foco em
espanhol e inglês. A partir de sua análise sobre as estruturas encontradas, a autora opta por
classificar um ou mais elementos como ênfase, pois, para ela, tais dados não se destacam por
ser informação nova nem por contrastar um elemento com outro, mas sim, por possuir um
caráter emotivo. Importante mencionar que a autora prefere incluir a noção de ênfase dentro da
de foco, nomeando esse elemento de foco enfático.

Em seu corpus, composto de falas espontâneas, a autora identifica, por exemplo, o uso
do advérbio na forma superlativa, de conjunções adversativas e da repetição como mecanismos
de foco enfático. Essa diferenciação proposta por Martínez Caro (1995) nos faz necessária, uma
vez que iremos classificar, segundo as funções informativas, o áudio em espanhol (linguagem
espontânea) e verificar sua passagem à legendagem em PB.

5.3. A tradução audiovisual: a legendagem e sua contribuição para a Ciência da
Linguagem

Sobre a teoria da tradução audiovisual, Mayoral Asensio (2001) ressalta que esta teve
início com o estudo da tradução cinematográfica e que sua incorporação para a televisão e
vídeo levou aos primeiros usos do termo tradução audiovisual. Será estudada a legendagem,
um dos tipos de tradução que estão incluídos nessa modalidade e o gênero analisado aqui será o
dramático, o qual inclui filmes e novelas.

O estudo da legendagem levanta algumas questões teóricas e práticas que envolvem a
passagem do texto oral (áudio original) para o escrito em outra língua (legenda em português).
Em Lerma Sanchís (2012), nota-se uma citação bastante interessante sobre as mudanças que
ocorrem nessas transposições: Mayoral (1999) refere-se à variação como a expressão
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linguística de significados potencialmente similares mediante estratégias diferentes que dão
lugar a segmentos textuais distintos. (Mayoral, apud Sanchís, 2012: 72).

Duro (2001) aponta cinco passos para a efetivação de uma legendagem: (1) localização
- localizar e marcar os pontos de entrada e saída de cada legenda do filme para, posteriormente,
encaixar a tradução neles. Pode ser feito por laboratórios ou pelo próprio tradutor; (2) tradução;
(3) adaptação - processo que se adapta a tradução à longitude e dimensão das legendas; (4)
simulação - se simula a impressão das legendas sobre uma cópia no vídeo do filme. Depois dos
outros três passos, o tradutor deve assistir a simulação da legendagem no monitor para fazer as
últimas correções e (5) impressão - sistema que grava as legendas através de processos
químicos (em desuso) o com raio laser (mais atual). A impressão é irreversível e é o último
processo.

Ainda de acordo com Duro (2001), algumas estratégias fazem parte das normas da
tradução audiovisual e que, para a realização desta pesquisa, deverão ser levadas em conta são:
a) sintetizar, b) sincronizar, c) tornar claro. A ação de sintetizar acarreta, possivelmente, na
perda de alguns elementos do discurso, sendo eles importantes para a compreensão do seu
sentido original ocasionalmente, principalmente no que tange à natureza das funções
informativas, já que uma das estruturas sintáticas comum nesse processo é a utilização da
ordem direta canônica SVO.

O campo da tradução audiovisual tem crescido muito no que está relacionado ao avanço
tecnológico. Este está experimentando uma revolução fomentada pela alta demanda e, também,
pela oferta de produtos audiovisuais, tanto no mundo cinematográfico, como no televisivo,
entre outros. Essa alta demanda corrobora com o surgimento de legendas comerciais – aquelas
que são publicadas no DVD original, passadas por inúmeras revisões até chegar a sua
comercialização – e as amadoras e informais – aquelas realizadas muitas vezes por pessoas que
não possuem a formação para tal e o fazem por entretenimento.

6 METODOLOGIA

Ao que se refere à metodologia, algumas etapas relacionadas ao atual trabalho devem
ser destacadas. Primeiramente, tomaremos como corpora os diálogos dos filmes El secreto de
sus ojos, de Juan José Campanella (2009) e Un novio para mi mujer, de Juan Taraturo (2008),
os quais constituem seus áudios originais e legendas comerciais em PB.

A obtenção da legendagem em PB do primeiro filme analisado, El secreto de sus ojos
(2009), foi feita através de uma adaptação do arquivo baixado do endereço eletrônico da
opensubtitles.com. Adquiri o arquivo que correspondia a uma legenda amadora do filme, ou
seja, aquela elaborada majoritariamente por internautas ou aficionados à indústria
cinematográfica, além de não ser a legenda publicada no filme lançado em DVD, sendo, esta, a
comercial. Uma vez que o projeto consiste em analisar as legendas comerciais dos filmes e o El
secreto de sus ojos já havia sido selecionado para fazer parte dos corpora, adaptei cada legenda
transmitida no filme em PB para o arquivo que já possuía.

A escolha da variedade do espanhol de Buenos Aires foi devido a um estudo feito pelo
professor orientador durante suas aulas na graduação, em que começou a estudar as funções
informativas na linguagem de filmes e, surpreendentemente, os resultados obtidos nesse estudo
prévio despertaram motivação para dar continuidade ao mesmo. Pretende-se iniciar esta
pesquisa com a variedade de Buenos Aires e, futuramente, expandir o estudo comparando-a a
outras variedades da língua espanhola.

Para o apuramento de dados e uma forma de esquematizar e organizar as legendas nas
duas línguas, porém separadamente, de início, iremos utilizar o programa de alinhamento
online chamado YOUALIGN (Terminotix Inc, 2009-2014):
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Seu funcionamento se concretiza através de alguns comandos, os quais devem ser feitos
antes, durante e após o uso do programa, com o intuito de corroborar com o andamento da
análise. Após o cadastro no endereço eletrônico indicado pela imagem acima, seguem as fases a
serem realizadas:
a) Manter só a legenda nos arquivos, retirando a marcação de tempo e números de falas, pois o
programa só captura as falas;

b) Fazer um arquivo, então, para o ESP e outro para o PB;
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c) Inserir os dois arquivos, separadamente, no site para o alinhamento.

d) Solicitar o alinhamento. Depois de salvar o arquivo já alinhado, colocar as <tags> para cada
função informativa no ESP;
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e) Após essa etapa, observar como essas funções se resolvem no PB, se há manutenção do
status marcado das funções informativas em questão, e, em caso afirmativo, que recursos estão
envolvidos.

Após o alinhamento, faremos a análise comparativa, buscando as construções marcadas
pelas funções informativas tópico e foco, na legendagem em PB e no áudio em espanhol. O
critério considerado fundamental para nossa análise será a alteração da ordem de palavras SVO
e o aparecimento de pronomes pessoais cumprindo uma função pragmática4.

4Termo também utilizado para a definição de função informativa.
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Iremos averiguar, portanto, a passagem do áudio em ESP para a legenda em PB e
analisaremos se as funções informativas continuam sendo representadas na legendagem ou não
e se suas estruturas se mantêm ou são alteradas. Em caso afirmativo, quais são as estruturas
associadas a tais funções em cada língua. Deste modo, pretende-se realizar uma análise
qualitativa a partir dos dados futuramente quantificados, pois se pensa ser importante dar
atenção aos casos em que há a manutenção das funções, já que de acordo com o citado
anteriormente, as normas da tradução e o tradutor privilegiam a ordem direta dos enunciados.

7 EXEMPLOS E RESULTADOS PARCIAIS

Para ilustrar brevemente a teoria descrita com base no primeiro filme analisado (El
secreto de sus ojos), alguns exemplos serão expostos. Esclareço que o uso dos colchetes nos
dados em PB tem a intenção de melhor visualizar os sintagmas representados através dos dados
sublinhados durante o processo de tradução do espanhol ao PB.
1.
[ESP] No es que no me oyó sino que usted [POR] não é porque não me ouviu, é porque

[ESP] se caga en la orden que yo le di, [POR] não se importa com o que eu disse! [~]

[ESP] ¿Verdad, Espósito? [POR] Não é verdade, Espósito? [~]

[ESP] No…no es así, doctor… [POR] Não, não é assim, doutor. [~]

[ESP] Y si me llaman [mis colegas de Chivilcoy], [POR] E, se [meus colegas de Chivilcoy] [~]

[ESP] muy enojado, [POR] me ligam, muito irritados, [~]

[ESP] para contarme que dos empleados [POR] porque dois funcionários do meu Juizado… [~]

[ESP] de mi juzgado asaltaron [POR] assaltaram a casa [~]

[ESP] la casa de una pobre vieja, [POR] de uma pobre velha, [~]

[ESP] eso significa que lo que yo digo [POR] significa que o que eu digo [~]

[ESP] no vale una reverenda mierda [POR] não vale porcaria nenhuma! [~]

 Foco de informação nova apagado na passagem do espanhol ao PB.
 Inversão de ordem VS – SV.

2.
[ESP] Morales cada día que pasa está peor, [POR] Morales está pior a cada dia… [~]

[ESP] el asesino sabe que lo estamos buscando. [POR] e o assassino sabe que estamos atrás dele. [~]

[ESP] Tengo un juez que es un estúpido. [POR] Meu juiz é um cretino. [~]

[ESP] [A Irene] [la] quiero matar, [POR] [A Irene], tenho vontade de matar! [~]

[ESP] y el único tipo en el que confío [POR] E o único cara em que confio [~]

[ESP] en este mundo es un borracho, [POR] neste mundo é um bêbado, [~]

[ESP] un pelotudo de mierda. [POR] um imbecil imprestável. [~]

 Manutenção da posição inicial, porém a sua duplicação que acontece pela construção de
tópico (Deslocamento à Esquerda - DE) não é mentida.
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3.
[ESP] ¿Cómo le va, Doctora. [POR] Como vai, doutora? [~]

[ESP] ¿Mucha firma, para hoy? [POR] Muitos papéis para assinar? [~]

[ESP] Ah, ¿qué tal doctor? [POR] Ah, como vai, doutor? [~]

[ESP] Sí, [la causa Nicolosi] tenemos. [POR] Temos [o caso Nicolosi].

[ESP] No demasiado, Doctor, [POR] Não é muito, doutor. [~]

 Foco de informação nova apagado na passagem do espanhol ao PB.
 Inversão de ordem OV – VO.

4.
[ESP] Lo hablamos afuera, si le parece. [POR] - Podemos falar disto lá fora? [~]

[ESP] Espere, espere. [POR] - Espere. [~]

[ESP] Es un minuto nada más… [POR] Só mais um minuto. [~]

[ESP] ¿Usted lo vio bien? [POR] Você o viu bem? [~]

[ESP] [Este chico] no puede haber sido! [POR] Não pode ter sido [ele]. [~]

[ESP] Déjeme ver la autopsia! [POR] Deixe-me ver a autópsia. [~]

 O tópico construído em espanhol é omitido no PB, uma vez que a ordem de palavras é
invertida e, juntamente, há a preferência pelo pronome “ele” ocupando o lugar de um SN.

5.
[ESP] Buen día, doctora. [POR] - Bom dia, doutora. [~]

[ESP] Señorita Secretaria, [POR] Senhorita Secretária, morreu [~]

[ESP] ¿se ha muerto un santo en el día de hoy? [POR] algum santo hoje? [~]

[ESP] ¿Por? [POR] - Por quê? [~]

[ESP] Porque veo un ángel vestido de luto… [POR] - Vejo um anjo vestido de luto! [~]

[ESP] Ah, no. [POR] Não, isto [é um método… [~]

[ESP] [Es un método que] tenemos los ángeles [POR] que] nós anjos usamos [~]

[ESP] para bajar tres kilitos. [POR] para emagrecer uns 3 quilos. [~]

 Clivada Canônica com foco situado em outro constituinte da oração (que não é sujeito nem
objeto).
 Clivada mantida na passagem do espanhol ao PB.

Através da análise quantitativa dos dados no Espanhol, obtivemos 66 casos de focos
(incluindo o de informação nova, contrastivo e identificativo), 33 Topicalizações e
Deslocamentos à Esquerda, cinco ênfases (baseando-se na distinção entre ênfase e foco de
Martínez Caro (1995)) e quatro antitópicos.

Ao verificar as funções informativas na passagem do espanhol ao PB nos dados do
primeiro filme argentino El secreto de sus ojos, observamos o silenciamento de tópicos e/ ou
Deslocamentos à Esquerda e silenciamento de focos. Contudo, nos deparamos com a presença
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de pronomes-sujeito, cumprindo funções pragmáticas, uma vez que a língua espanhola é
característica por ser uma língua de sujeitos nulos.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O atual trabalho propõe uma articulação entre duas áreas – a linguística funcionalista e a
tradução audiovisual –, contribuindo para questões não só teóricas, como práticas, como, por
exemplo, a passagem da língua oral em espanhol à legendagem em PB vinculada ao uso das
funções informativas tópico e foco.

O estudo sobre o processo tradutório mencionado exige cautela, pois uma das normas
para a produção da legendagem é a predominância da ordem direta SVO e a inversão da ordem
de palavras é uma das estratégias sintáticas utilizadas para o surgimento das funções
informativas. Portanto, estão sendo considerados esses comportamentos da linguagem quando
“traduzidos” do áudio em espanhol à legenda em PB desde a coleta dos dados e,
posteriormente, sua análise mais detalhada.

O momento de depuração de dados está sendo importante, uma vez que estamos
construindo a nossa própria tabela de classificações para as funções informativas até então
encontradas nos dados disponíveis pelo corpus. Classificações, estas, formuladas através dos
conceitos estudados.

Algumas etapas relacionadas ao presente trabalho, que se encontra em andamento,
devem ser realizadas, como, por exemplo, a mesma análise comparativa com o segundo filme
argentino (Un novio para mi mujer) com a finalidade de buscar regularidades concernentes à
representação em PB das funções informativas tal como realizadas no primeiro filme, descritas
nos apartados anteriores.
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