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RESUMO 

 

 

A estrutura temática é a que imprime à oração o seu caráter de mensagem 

(HALLIDAY 1994). Essa estrutura é composta de Tema, o ponto de partida da 

mensagem que dá proeminência aos elementos que a compõem, estabelecendo a 

base de interpretação para o restante da oração, denominado de Rema. Essa 

questão tem merecido a atenção de alguns pesquisadores em trabalhos sobre a 

tradução, mostrando que escolhas linguísticas para realizar o Tema geram 

implicações comunicativas (e.g. MATHIESSEN 2001; LIROLA; SMITH 2006). Outros 

têm analisado a estruturação temática em traduções literárias e sugerido que as 

mudanças temáticas interferem na interpretação da mensagem e, muitas vezes, 

creditam essas mudanças ao estilo do tradutor (e.g. BAKER 1992; PAGANO 2005; 

FIGUEREDO 2006). Já em 1995, Ventola se referia às poucas pesquisas 

interessadas na estrutura temática e no padrão de progressão temática de um texto 

quando submetido ao processo tradutório. No Brasil, os trabalhos têm analisado a 

questão comparando a língua portuguesa com a língua inglesa ou espanhola e pelo 

que nos consta não há nenhum trabalho que contraste o português com a língua 

japonesa, como é o caso desta pesquisa. Buscando contribuir para o estudo dessa 

questão, esta pesquisa examina três contos da literatura japonesa moderna e suas 

traduções para o português, a fim de analisar como se dá a realização da estrutura 

temática, as diferenças daí advindas e a interferência dessas na interpretação da 

mensagem no texto traduzido. Para este estudo, utilizo o suporte teórico-

metodológico dos pressupostos da Línguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY 

1994), de sua extensão para a língua japonesa por Teruya (2007), dos estudos de 

Barbara e Gouveia (2004) na sua extensão para a língua portuguesa e das 

contribuições dos Estudos de Tradução. As análises mostram que as diferenças na 

estruturação nem sempre são motivadas pela tipologia linguística, mas devidas a 

escolhas do tradutor, já que existiam outras possibilidades de retextualização. Em 

função dessas diferenças, nova perspectiva se delineia para a interpretação da 

mensagem e para a apreensão de características literárias da obra. 

 

Palavras-chave: Tradução. Estrutura temática. Japonês. Português. Linguística 

Sistêmico-Funcional. 
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ABSTRACT 

 

 

Thematic structure gives a clause its character of message (HALLIDAY 1994). This 

structure is composed of Theme, the starting point of the message that lends 

prominence to the elements that compose it, thus establishing the base to interpret 

the remainder of the clause, named Rheme. This question has been the object of 

attention on the part of some researchers, and their papers show that linguistic 

choices made to realize Theme generate communicational implications (e.g. 

MATTHIESSEN 2001; LIROLA; SMITH 2006). Others have analyzed thematic 

structure in literary translation and suggested, thus displaying didactic concerns, that 

Theme changes in translation interfere in the interpretation of the message and often 

ascribe such changes to the translator‟s style (e.g. BAKER 1992; PAGANO 2005; 

FIGUEREDO 2006). In 1995, Ventola already had referred to the sparse amount of 

research studies focused on theme structure and on the pattern of Theme 

progression within a text that undergoes a translation process. In Brazil, researchers 

have analyzed this matter by comparing the Portuguese language to English or 

Spanish and, as far as we know, there is no researches contrasting Portuguese with 

the Japanese language, which is the case here. As it seeks to contribute to studies 

involving these questions, this thesis examines three short stories taken from modern 

Japanese literature and their translations into Portuguese with the aim of analyzing 

how thematic structure is realized, their different forms and how the latter interfere in 

the interpretation of the message within the translated text. This thesis is theoretical 

and methodologically supported by the premises of Systemic-Functional Linguistics 

(HALLIDAY 1994), to the Japanese language by Teruya (2007), on the studies by 

Barbara and Gouveia (2004) to the Portuguese language and on contributions by 

Translation Studies. The analyses show that differences occur not always due to the 

linguistic typology, but owing to choices made by the translator, given that there were 

other possibilities of retextualization. As a result, a new perspective for interpreting 

the message and apprehending the literary characteristics of the work is outlined. 

 

Key words: Translation. Thematic structure. Japanese. Portuguese. Systemic-

Functional Linguistics. 
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ESTRUTURAÇÃO TEMÁTICA NA TRADUÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS DA 
LÍNGUA JAPONESA PARA A LÍNGUA PORTUGUESA: UM ENFOQUE 

SISTÊMICO-FUNCIONAL 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A tradução tem sido objeto de pesquisa nos estudos da linguagem, cujo teor 

se estende nas áreas de Linguística e Letras, especificamente da Literatura 

Comparada. Recentemente, a tradução tem se servido da Linguística Sistêmico-

Funcional (LSF) como metodologia de análise e alcançado interessantes resultados 

que ajudam a compreender como os originais e as traduções podem criar mundos 

diferentes (PAGANO; VASCONCELLOS 2005). 

A representação do mundo que fazemos, segundo a LSF (HALLIDAY 1994), é 

realizada pela metafunção textual que organiza o discurso enquanto mensagem e 

esse caráter de mensagem da oração está estruturado em Tema e Rema. Segundo 

Halliday (1994, p. 37), "Theme is the element which serves as the point of departure 

of the message; it is that with which the clause is concerned" (é o ponto de partida da 

mensagem; aquilo sobre o que se refere a oração). Essa aposição de critério 

sintático com o semântico deu motivo a várias críticas, principalmente quando a 

teoria foi aplicada a diferentes línguas com diferentes tipologias. Assim, se as 

línguas japonesa e portuguesa pertencem a tipologias diferentes (SOV e SVO 

respectivamente), pareceu-me estar aí uma questão: a diferença de ordem poderia 

acarretar escolhas diferentes de Tema e, assim, influir na interpretação do 

significado.  

Sabe-se que os termos Tema e Rema, embora usados com frequência, ainda 

não foram definidos satisfatoriamente. Há diversas opiniões sobre essa controvertida 

dupla, que se relaciona não apenas à sintaxe e à semântica da sentença, mas 

também ao fluxo de informação que nela é imposto pela ordem das palavras. E, 

quando a questão envolve o processo tradutório, as implicações se tornam ainda 

mais complexas. 

Foi Vilém Mathesius (1939, apud FIRBAS 1974, p. 28), influenciado pelas 

idéias de H. Weil (1844)1 quem começou a estudar, na língua tcheca, a questão de 

                                                             
1 WEIL, H. De l‟ordre des mots dans les langues anciennes compares aux langues moderns. 1844. 
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que o modo como um conteúdo é expresso pode interessar mais do que o próprio 

conteúdo, ou seja, a informação. Em seu conhecido artigo de 19392, Mathesius 

define o "ponto de partida do enunciado (východisko)" como "o que é conhecido ou 

pelo menos óbvio em uma dada situação e do qual o falante parte", enquanto "o 

núcleo do enunciado (jádro)" como "o que o falante afirma a respeito do ponto de 

partida do enunciado". Ele define (em 1942) "a base do enunciado (základ, téma)" 

como aquilo "sobre o que se fala na sentença", e "o núcleo (jádro)" (o Rema) como o 

que se fala sobre o Tema3. Mas, antes de Mathesius, outros estudiosos tchecos já 

faziam sentir a importância da ordem de palavras na sentença, no fenômeno que 

veio a se chamar em inglês Functional Sentence Perspective (FSP)4. Posteriormente, 

Mathesius denomina o ponto de partida do enunciado de Tema e o seu núcleo de 

Rema. 

Alguns pesquisadores têm se debruçado sobre a questão da estruturação 

temática na tradução e mostrado que certas escolhas lingüísticas para realizar Tema 

geram implicações comunicativas (e.g. LIROLA; SMITH 2006). Outros têm analisado 

a estruturação temática em traduções literárias e sugerido, com preocupações 

didáticas, que as mudanças temáticas na tradução alteram a função comunicativa e 

muitas vezes creditam essas mudanças ao estilo do tradutor (e.g. DOURADO; GIL; 

VASCONCELLOS 1995; RODRIGUES 2005; PAQUILIN 2005; PAGANO 2005; 

FIGUEREDO 2006; 2011, dentre outros). Figueredo (2006), baseando-se em 

Halliday e Matthiessen (2004), cuja teoria atribui à organização textual a 

responsabilidade principal pelo desenvolvimento da informação, examina estruturas 

da organização textual em um conto de ficção científica, enfocando sua estrutura 

temática e macrotemática (MARTIN; ROSE, 2003), buscando entender como autor e 

tradutor constroem a mensagem. Para Figueredo, mudanças temáticas, em especial, 

interferem na interpretação da mensagem. A propósito, Ventola (1995) já se referia 

às poucas pesquisas interessadas na estrutura temática e no padrão de progressão 

temática de um texto quando submetido ao processo tradutório. Não encontrei, 

contudo, considerações sobre o que muda em termos de interpretação da 

                                                             
2 MATHESIUS, V. O tak zvaném aktuálním clenení vetném [On the so called actual bipartition of the 
sentence]. SaS. n. 5, p. 171-174, 1939. 
3
 O conceito de tema é antigo. Segundo Halliday (1977), o conceito remonta aos sofistas. 

4 Givón (1983) prefere não estabelecer primazia, citando três fontes mais reconhecidas do assunto: 
Escola de Praga (Cf. Firbas 1966a; 1966b); a tradição Firthiana (Cf. Halliday 1967) ou Bolinger (1952, 
1954). 
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mensagem com outras escolhas feitas pelo tradutor, mormente quando essas 

mudanças não são determinadas por restrições sintáticas das línguas contrastadas. 

Os estudos sobre tradução são, geralmente entre línguas de origem indo-

européia, tais como inglês, espanhol, português, ou o holandês que, embora 

apresentem características específicas no que se refere à estrutura temática, ainda 

assim, não diferem tanto quanto o português e o japonês, línguas de tipologias 

espelhadas. As pesquisas que envolvem o japonês, também, o contrastam com o 

inglês, nada tendo sido encontrado em relação às línguas japonesa e portuguesa 

nesse contexto.  

Sendo professora de língua e literatura japonesa e também tendo traduzido 

literatura japonesa, sempre tive várias dúvidas sobre esse processo, em especial, 

porque, devido, ao que me parecia relacionado a diferenças léxico-gramaticais 

existentes entre as duas línguas, eu era, por vezes, levada a interferir no significado 

do texto original. Sei que não há tradução perfeita porque a língua está sempre 

ligada à cultura de um povo, que não foge aos seus usos e costumes que, por sua 

vez, são ditados por variados fatores inerentes a cada povo, sua localização 

geográfica, a natureza que o envolve etc. Assim, ao entrar em contato com a 

proposta teórica de Halliday (1994), percebi que havia aí a possibilidade de 

comparar as duas línguas – de tipologias diferentes – através do sistema de Tema e 

Rema, da metafunção textual, e buscar linguisticamente reconhecer as implicações 

discursivas que eventuais mudanças temáticas possam acarretar para a 

interpretação do texto traduzido em face do original. 

Diante disso, o objetivo desta tese é examinar a estrutura temática em contos 

japoneses e em suas traduções para o português, a fim de verificar especificidades 

nesses textos e, por extensão, sua interferência em interpretações que se 

distanciam da versão original. Para tanto, deve responder às seguintes perguntas:  

 

(a)  que diferenças, na estrutura temática, resultam das traduções em 

português de contos originalmente escritos em japonês?  

(b)  qual é a influência dessas diferenças na interpretação da mensagem 

no texto traduzido do japonês para o português?  

 

Sobre a metafunção textual, diz Halliday que é possível que em todas as 

línguas a oração tenha um caráter de mensagem: ela tem uma forma de 
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organização que lhe dá o status de um evento comunicativo, que pode ser atingido 

através de diferentes modos. A oração é organizada como uma mensagem porque 

tem um status especial atribuído a uma de suas partes: um elemento da oração é 

enunciado como Tema - o ponto de partida da mensagem - que ajuda a estruturar o 

discurso e a dar proeminência aos elementos que o compõe; o Tema, então, 

combina-se com o resto da oração, o Rema, de tal modo que as duas partes juntas 

constituem uma mensagem.  

Goutsos (1997), por outro lado, afirma que nem todas as propriedades do 

Tema, de Halliday, podem ser aceitas (FRIES; FRANCIS 1992; HUDDLESTON 

1991), como acontece nas línguas em que os verbos aparecem tanto quanto outros 

elementos no começo de todos os tipos de oração. Um argumento que parece 

decisivo para tanto é o fato citado por van Oosten (1984) de ser inconcebível que os 

falantes de uma língua (as iniciadas por verbos) consistentemente tivessem verbos 

como tópicos oracionais e falantes de outras consistentemente tivessem 

substantivos. A propósito, o estudo de Gouveia e Barbara (2004) sobre Tema na 

língua portuguesa esclarece várias situações em que a escolha do Tema contraria 

as afirmações de Halliday, como veremos.  

Baker (1992, p. 172) postula que a organização de um texto é 

especificamente dependente da língua e da cultura em questão o que leva a aceitar 

que haja na tradução mudanças inevitáveis, mas, segundo a autora, é fundamental 

que esse processo seja consciente da força funcional exercida pela Estrutura 

Temática, responsável pela intenção do autor na construção de sua mensagem. 

Segundo a autora, parece comum tradutores não conhecerem a importância da 

estrutura temática e fazerem mudanças aleatórias nos Temas sem se darem conta 

de que estão afetando a interpretação da mensagem proposta pelo texto original. 

Ela ressalta, ainda, que não é apenas a gramaticalidade que responde pela 

coerência do texto: aceitabilidade e naturalidade dependem muito mais de como a 

estruturação temática se desenvolve no ambiente textual.  

Nessa perspectiva, fundamento minha pesquisa na Linguística Sistêmico-

Funcional (HALLIDAY 1994; FRIES 1995; HALLIDAY; MATTHIESSEN 2004), uma 

teoria que concebe a língua como um processo social e uma metodologia que 

permite uma descrição detalhada e sistemática dos padrões linguísticos. Utilizo 

também os estudos de Teruya (2007), que propõem metodologias para a descrição 
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da estrutura temática na língua japonesa; dos estudos de Barbara e Gouveia (2002, 

2004) sobre a língua portuguesa; além da contribuição dos Estudos de Tradução.  

A propósito, esta pesquisa está inserida em três grandes projetos 

desenvolvidos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: o projeto 

"DIRECT": em direção à linguagem dos negócios, que investiga a linguagem no 

contexto dos negócios, nos contextos profissionais em que o inglês (como língua 

estrangeira) e o português (como língua materna) são utilizados, nas situações bem 

sucedidas, bem como as causas de possíveis problemas de comunicação; o projeto 

"Recursos para a realização do ato de fala indireto: suas implicações no trabalho de 

face e na persuasão através da avaliação explícita", que investiga o trabalho de face 

e a questão da persuasão implícita que se faz de maneira cumulativa no decorrer do 

texto, através de escolhas léxico-gramaticais (como a metáfora e a linguagem 

figurada) que camuflam o posicionamento do autor (crypto-argumentação), e o 

projeto "Análise Crítica e Linguística Sistêmico-Funcional" (ACLISF), que estuda o 

discurso em suas diversas facetas, trazendo para o nível da consciência os padrões 

de crenças e valores que estão codificados na língua, mas que permanecem 

subjacentes à informação, para quem aceita o discurso como 'natural'. 

Este estudo está organizado da seguinte forma: o capítulo Fundamentação 

Teórica apresenta o conceito de Tema e Rema e divergências sobre esse conceito; 

a tipologia linguística; o Tema e Rema nas línguas japonesa e portuguesa; a 

variação de Tema nas línguas; o processo de tradução linguística; o capítulo 

Metodologia descreve o corpus utilizado, sua segmentação; a caracterização do 

corpus pelos contextos de cultura e de situação; e os procedimentos utilizados na 

análise dos dados; o capítulo Análise e Discussão dos Resultados mostra a análise 

das estruturas e discute os resultados, categorizando as mudanças temáticas 

encontradas nos dados. Finalmente, são apresentadas as Considerações Finais, as 

Referências utilizadas e o Anexo, com a apresentação das notações e do sistema de 

transcrição do japonês para o alfabeto latino, dos contos analisados, bem como dos 

quadros integrais das análises. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo, apresento a teoria que embasa esta pesquisa. São mostradas 

considerações gerais sobre a Escola de Praga e a Perspectiva Funcional da 

Sentença, sobre a Linguística Sistêmico-Funcional e as noções de Tema e de Rema 

(HALLIDAY 1994; EGGINS 1994; FRIES 1994; 1995; FIRBAS 1996; THOMPSON 

1996; HALLIDAY; MATTHIESSEN 2004); e sobre divergências quanto ao 

posicionamento de Halliday (1994) sobre o assunto (DOWNING 1991; THOMPSON 

1996; GOUTSOS 1997; GÓMEZ-GONZÁLES 1997; 2000; LEONG PING 2000; 

2005; CORNISH 2004; FETZER 2009; GUIJARRO; ZAMORANO 2009). Além disso, 

apresento as características tipológicas das línguas japonesa e portuguesa e as 

estruturas temáticas nas duas línguas (TERUYA 2007; GOUVEIA; BÁRBARA 2004; 

PAGANO; VASCONCELLOS 2005). A seguir trato do processo tradutório, 

relacionando-o à estrutura temática (van LEUVEN-ZWART 1989; 1990; LUCAS 

1991; VASCONCELLOS 1992; BAKER 1992; DOURADO; GIL; VASCONCELLOS 

1995; VENTOLA 1995; VASCONCELLOS 1997; MUNDAY 1998; NAGANUMA 2000; 

SIQUEIRA 2000; ARÚS HITA 2004; RODRIGUES 2005; PAQUILIN 2005; PAGANO 

2005; FIGUEREDO 2006). 

Inicio este capítulo com as idéias devidas à Escola de Praga, que foi uma das 

inspirações para a noção de Tema para Halliday (1994). A questão do Dinamismo 

Comunicativo, de Firbas (1974), também é de interesse para a minha pesquisa. 

 

 

2.1  A Escola de Praga e a Perspectiva Funcional da Sentença 

 

Mathesius (1939) postula que a Perspectiva Funcional da Sentença (PFS) é o 

princípio por excelência do sistema de ordenação de palavras, cuja ordem 

„tema^transição 5 ^rema‟ é a ordem não-marcada (não-emotiva) e a ordem 

„rema^transição^tema‟ é a marcada (emotiva) da oração. Segundo o autor, o léxico e 

a gramática estão, também, a serviço dos objetivos do falante na comunicação. 

Portanto, as unidades lexicais vão adquirir significados específicos e a oração tem 

uma estrutura bipartite: Tema e Rema, organizando, assim, contextualmente o 
                                                             
5
 É elemento do rema, mas como é periférico, é considerado um elemento de transição entre tema e 

rema. 
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discurso do falante. Mas o que se convencionou chamar de abordagem tripla da 

sintaxe – nível semântico, gramatical e contextual – se deve a Daneš (1957) e a 

Dokulil (1958), mas Daneš aponta que, já em 1926, Ertl fazia a distinção de três 

tipos de sujeito: o gramatical, o lógico e o psicológico. Assim, por exemplo, „Pedro 

escreveu um livro‟ pode funcionar como um enunciado segundo a perspectiva 

semântica (agente-ação-meta), segundo a perspectiva gramatical (sujeito-verbo-

objeto) e a perspectiva comunicativa (tema-transição-rema).  

Contudo, Firbas (1974) diz que, além da PFS, há outros princípios envolvidos 

na organização das palavras na oração, tais como os do ritmo, da gramática e da 

coerência dos elementos oracionais e que cada ordem seria o resultado da interação 

de vários princípios. Por exemplo, o grau de Dinamismo Comunicativo (DC) que é 

sinalizado pelas estruturas contextuais e semânticas. Considerando os exemplos: 

 
  (1)  A girl came into the room.  

  (2)  Into the room came a girl.6 

 

nos termos de Mathesius, em (1), pode-se considerar que a ordem não-marcada da 

oração não é suscetível à PFS, pois a sua forma mais natural de expressão 

apresenta a ordem rema-transição-tema. A estrutura semântica de (1) contem o 

verbo „came‟ que expressa a noção de surgimento em cena, o adjunto adverbial „into 

the room‟ que expressa a cena em si e o Sujeito „a girl‟, que indica uma informação 

nova. Nesse contexto, o adjunto adverbial carrega o maior grau de informação, 

quando na verdade, é informação já conhecida e, portanto, dependente de contexto. 

A ordem marcada que se vê em (2), mesmo não sendo frequente, seria mais 

naturalmente interpretada como tema-transição-rema. 

Para Firbas (1974), tanto a oração (1) quanto a (2) dependem de contexto e o 

adjunto adverbial oferece uma contribuição mínima para o desenvolvimento da 

comunicação, isto é, tem o menor grau de DC. O verbo, elemento meramente 

anunciativo do aparecimento tem um grau intermediário de DC e o Sujeito, elemento 

com a maior independência do contexto – reforçado pelo uso do artigo indefinido – é 

comunicativamente o elemento de maior grau de DC. 

A distribuição de graus de DC pelos elementos da sentença, que faz a 

estrutura gramático-semântica funcionar em uma determinada perspectiva, resulta 
                                                             
6 (1) Uma menina entrou na sala. (2) Na sala entrou uma menina. 
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de uma tensão/interação entre a tendência de distribuição básica de DC de um lado 

e a estrutura contextual e semântica de outro. A distribuição básica de DC, que 

segundo Weil, refletiria o “movimento da mente”, é efetivada por uma série de 

elementos, iniciada pelo elemento que carrega menor grau e passando, 

gradativamente, para o elemento que carrega maior grau de DC. As estruturas 

contextuais e semânticas podem operar na mesma direção ou contra essa 

distribuição básica. Na ordem padrão, contextualmente independente, o verbo 

carrega menor grau de DC que o Objeto, mas maior grau que o Sujeito, pois o 

agente conhecido ou não parece ser comunicativamente menos importante do que 

uma ação ou um efeito desconhecido. No caso de dois objetos linearmente 

dispostos, contextualmente independentes, o que carrega maior grau de DC é o que 

vem em posição mais posterior na oração.  

Na Linguística Sistêmico-Funcional, proposta por Halliday (1994), a 

informação colocada em posição inicial na oração tem a função específica de 

orientação e, por conseguinte, a constituição de um pano de fundo para a 

interpretação do Rema. Portanto a escolha temática é sempre portadora de 

significado. Nesse sentido, a proposta de Fries (1995a) de “método de 

desenvolvimento” (MD) diz respeito à dinâmica engendrada pela informação cont ida 

no Tema de um dado texto ou de um dado segmento de texto.  

A seguir, para tratar da noção de Tema nessa teoria, apresento as propostas 

da Linguística Sistêmico-Funcional, de Halliday (1994) e seus colaboradores.  

 

 

2.2 A Lingüística Sistêmico-Funcional 

 

A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) é uma teoria iniciada por Halliday 

(1994), linguista britânico, e seus colaboradores (FRIES 1994, 1995; EGGINS 1994; 

MARTIN 1992). Uma descrição sistêmica tenta interpretar simultaneamente tanto o 

código quanto o comportamento, para especificar os sistemas dos quais se deriva 

um item linguístico (HALLIDAY; MARTIN 1993). Assim, os sistemicistas entendem 

que, ao analisarmos instâncias da língua em um texto, seja oral, seja escrito, 

correlacionamos simultaneamente diversos sistemas da língua para fornecer um 

tratamento compreensível dos fenômenos linguísticos em funcionamento. Isso 

porque, para a LSF, os usuários da língua não interagem apenas para trocar sons 
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uns com outros, nem palavras ou sentenças, mas para construir significados. Esses 

significados, ou metafunções, são três:  

 

(i)  metafunção ideacional: refere-se à informação apresentada no texto; 

(ii)  metafunção interpessoal: refere-se às relações entre os interlocutores; 

(ii)  metafunção textual: refere-se à maneira como as pessoas organizam a fala 

e a escrita de acordo com seu propósito e as exigências do meio sócio-

histórico-cultural. 

 

Essas metafunções agem simultaneamente: tudo o que expressamos 

linguisticamente quer, sempre, dizer três coisas: alguma informação (ideacional) dita 

a alguém (interpessoal) de algum modo (textual). Para a LSF, é a léxico-gramática, 

um nível intermediário de codificação, que possibilita à língua construir três 

significados concomitantes, e que entram no texto através das orações. Daí porque 

Halliday dizer que a descrição gramatical é essencial à análise textual. Por outro 

lado, a noção de escolha é cara à LSF: quando se faz uma escolha no sistema 

linguístico, o que se escreve ou o que se diz adquire significado contra um fundo em 

que se encontram as escolhas que poderiam ter sido feitas. 

Para Matthiessen (1995), um sistema por escolhas é um sistema criado por 

opções no sistema léxico-gramatical geral conforme o texto se desenrola; é o 

produto da logogênese – a criação de significados através de escolhas no sistema 

no texto. Do ponto de vista do falante, um sistema por escolhas é o sistema de 

seleção que ele tem de fazer ao produzir o texto; do ponto de vista do ouvinte, um 

sistema por escolhas é o sistema que ele pode criar baseado na interpretação do 

texto em desenvolvimento. Um sistema por escolhas é parcialmente uma „cópia‟ de 

parte do sistema geral, mas ele também incorpora novas configurações de 

significados. Sistemas por escolhas desenvolvem-se dentro das três metafunções. 

Ao interpretar essa situação à luz da expansão da logogênese dos sistemas 

ideacionais por escolhas, diz Matthiessen (1995), pode se observar que, através do 

Tema, a metafunção textual valoriza algum termo do sistema, como sendo o ponto 

atual de expansão ou crescimento. 

Um exemplo analisado com base nas metafunções é apresentado no Quadro 

1: 'Certamente, ele estudou inglês no passado': 
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 METAFUNÇÕES             Certamente ele  estud-  -ou  inglês  no passado 

 

             ↓      

 Ideacional Ø Ator processo Material Meta Circunstância 

     

 

 Interpessoal 

Mood Resíduo Mood Resíduo 

Finito 

[Modalização] 

Sujeito Predicador Finito 

[Tempo] 

Complemento Adj. adverbial 

   

 Textual Tema Rema 
   QUADRO 1 - AS TRÊS METAFUNÇÕES.  
   Fonte: Halliday (1994) 

 

Na metafunção ideacional, o verbo „estudar‟ expressa um processo material; 

„ele‟ um Participante „Ator‟; „inglês‟ um Participante „Meta‟; e „no passado‟ uma 

Circunstância de tempo. Esses elementos representam a transitividade da oração. 

Na metafunção interpessoal, é uma sentença declarativa, na qual o mood é 

realizado pelo Sujeito „ele‟, e pelo Finito: (i) pela terminação „-ou‟ (flexão do pretérito 

perfeito); (ii) pela Modalização 'certamente'. O restante da frase forma o Resíduo. Na 

metafunção textual, „ele‟ realiza o Tema da oração, aquilo de que se fala no Rema, 

que constitui o restante da oração. Na presente pesquisa, vou ater-me à 

consideração da metafunção textual.  

O significado ideacional é definido por Halliday (1985, p. 53) como “a 

representação da experiência: nossa experiência do mundo que existe em nosso 

entorno e também dentro de nós, o mundo da nossa imaginação. É significado no 

sentido de conteúdo.” Assim, a estrutura semântica ideacional da oração é 

constituída de um “Processo”, do “Participante em um Processo” e de uma 

“Circunstância relativa ao Processo”. 

Quanto ao termo ideacional, devemos fazer a seguinte observação. Segundo 

Halliday (1994), o significado ideacional comporta dois aspectos metafuncionais, o 

experiencial e o lógico. O experiencial representa a linguagem como expressão de 

um Processo ou outro fenômeno do mundo exterior. O lógico representa a 

linguagem como expressão de relações lógico-semânticas. O teórico baseia a 

especificidade da função lógica nas estruturas que realizam a modificação do núcleo 

nominal ou da oração. Contudo, em trabalhos mais recentes, Halliday (1994, 

HALLIDAY; MATTHIESSEN 2004) não estabelece a diferença entre lógico e 
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experiencial, usando de maneira geral o termo „ideacional‟, a não ser quando trata 

da estrutura semântica interna de grupos nominais, verbais ou das relações lógico 

semânticas entre proposições. 

Halliday (1985) define o significado interpessoal como o significado enquanto 

forma de ação e Eggins (1994, p.12) o considera uma marca que perpassa todo o 

texto e que expressa a relação do autor com o leitor e a sua atitude frente ao 

assunto tratado7. Pode-se dizer, então, que o significado interpessoal é da ordem da 

perspectiva adotada pelo escritor/falante para a configuração ideacional da oração. 

E, por se constituir na interação, o significado interpessoal é realizado por escolhas 

lexicais, tanto de verbos e de modos e tempos verbais, quanto de substantivos e 

adjetivos com carga semântica conotativa. Podemos dizer, também, que o 

escritor/falante deixa sua marca na interação pela organização sintática e pela 

entoação (EGGINS 1994, p.192-196). O significado interpessoal é frequentemente 

realizado por adjuntos modais em primeira posição e incide sobre toda a proposição: 

 
(3) Provavelmente, Fumiko Hayashi preferisse poesia. 
(4) Realmente ela publicou seu primeiro romance tardiamente. 
(5) Infelizmente, conheço apenas as poesias de Fumiko Hayashi. 
 

Os adjuntos modais, funcionando como Tema, nos três exemplos citados, 

agregam à predicação o significado de provável, de confirmação e de apreciação, 

respectivamente.   

O significado interpessoal pode se realizar a partir de um ponto de vista que o 

escritor/falante – seja próprio, seja de outrem – quer imprimir à mensagem, conforme 

o exemplo seguinte: 

 
(6) Para mim, o melhor de Fumiko Hayashi são as poesias. 
(7) Segundo Halliday, a língua está estruturada para realizar, simultaneamente,  
             três significados. 

 

O significado textual tem um estatuto especial sobre os significados 

ideacional e interpessoal, pois é o significado que organiza o dito como mensagem. 

Halliday (1985, p. 97) se lhe refere como enabling function. É, então, o elemento 

textual que possibilita à linguagem exprimir seus significados ideacionais e 

interpessoais. Para Eggins (1994, p. 273), o significado textual, não acrescenta uma 
                                                             
7 “meaning as a form of action” (HALLIDAY 1985, p. 53). “…a strand of meaning running throughout 
the text which expresses the writer‟s role relationship with the reader, and the writer‟s attitude towards 
the subject matter” (EGGINS 1994, p.12). 
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nova realidade, nem altera as dimensões interpessoais da oração, ele tem a ver com 

o potencial que a oração oferece aos seus constituintes de serem organizados de 

várias maneiras para atingir diferentes propósitos.  

Temas textuais em língua portuguesa são realizados por Conjunções e 

adjuntos conjuntivos: 

 
  (8)  Finalmente, pai e filho se entenderam. 
  (9)  Quando o barco aportou, os pescados já estavam passados. 
  (10)  Primeiro passamos na farmácia, depois na padaria. 
  (11)  Agora, não podemos deixar de lado a formação teórica do professor. 

(12)  Em outras palavras, com bom humor podemos superar toda forma de 
intolerância, preconceito e violência.  

 

Nos exemplos acima, os adjuntos conjuntivos em posição temática imprimem 

à mensagem um significado temporal (8 e 9) ou adversativo (11). Em (11), 

realização típica da oralidade, „agora‟ tem o traço adversativo de „mas‟, embora 

indique que o que introduz seja uma continuação do assunto em pauta com outra 

perspectiva – como se (11) fosse um turno de fala em resposta a uma fala anterior 

que privilegiasse a formação pedagógica do professor. Em (9) temos em posição 

temática uma conjunção subordinativa que indica uma relação de temporalidade 

para com a principal e em (12) o adjunto conjuntivo estabelece com o restante do 

período uma articulação anafórica com o cotexto, configurando um Tema textual 

metafórico. 

Para Matthiessen (1995), as metafunções interpessoal e ideacional tratam de 

domínios de fenômenos que existem „fora‟ da língua. Por meio da metafunção 

ideacional, podemos construir significados da nossa experiência oriundos de 

fenômenos físicos, biológicos e sociais; e a da metafunção interpessoal, que nos 

possibilita construir significados de papéis e relações sociais. Em ambos os modos, 

ideacional e interpessoal, criam-se significados; mas o significado é um fenômeno 

de ordem mais alta do que fenômenos físicos, biológicos e sociais: é o traço 

distintivo dos sistemas semióticos. 

Já a terceira metafunção, a textual, constrói os significados ideacionais e 

interpessoais, para que a informação possa ser compartilhada pelo falante e seu 

interlocutor, proporcionando os recursos para guiar a permuta dos significados no 

texto. Podemos falar em 'guia' do ponto de vista do ouvinte, que é „projetado‟ pelo 

falante nas suas escolhas textuais. Assim, as condições textuais, tais como, 
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tematicidade, novidade, continuidade, contraste e recuperabilidade são viabilizadas 

por sistemas textuais. Elementos como Tema, foco informacional, elipse-substituição 

e referência fazem contribuições complementares, guiando os ouvintes no processo 

de construir sistemas instanciais a partir do texto (MATTHIESSEN 1995). 

 

 

2.2.1 Tema na Linguística Sistêmico-Funcional 

 

Apresento a noção de Tema, segundo Halliday (1994), que, em termos gerais 

tem sido seguida até então na LSF, complementada, contudo, com algumas 

ressalvas, nos casos conflitantes ou naqueles não previstos pelo autor (GOUTSOS 

1997; GÓMEZ-GONZÁLEZ 2000; GOUVEIA; BARBARA 2004; LEONG PING 2005; 

TERUYA 2007, dentre outros).  

O Tema tem sido mais estudado que o Rema, e por enquanto, o Rema tem 

sido caracterizado como sendo tudo na oração menos o Tema, segundo as palavras 

de Halliday. Porém, já na Escola de Praga e mais tarde por Fries (1995), foram 

diferenciadas duas noções no interior do Rema, como poderá ser visto adiante.  

Segundo Halliday (1994), a oração é organizada como uma mensagem 

porque tem um status especial atribuído a uma de suas partes: um elemento da 

oração é enunciado como Tema, "o elemento que serve como ponto de partida da 

mensagem; é aquilo de que trata a oração” (HALLIDAY 1994, p. 37). O resto da 

mensagem, a parte na qual o Tema é desenvolvido, é chamado de Rema, palavra 

que ele adota da terminologia da Escola de Praga. O Tema ajuda a estruturar o 

discurso e a dar proeminência aos elementos que o compõe; o Tema, então, 

combina-se com o resto da oração de tal modo que as duas partes juntas constituem 

uma mensagem. Como estrutura de mensagem, portanto, a oração consiste em um 

Tema acompanhado de um Rema; e a estrutura é expressa pela ordem na oração – 

o que quer que seja escolhido como Tema será colocado primeiro. 

Assim, segundo Halliday (1994), como um guia geral, o Tema pode ser 

identificado como o elemento que vem em primeiro lugar na oração. Halliday 

enfatiza que a primeira posição não é definição de Tema, mas apenas como ele se 

realiza na oração da língua inglesa. O Tema é um elemento em uma configuração 

estrutural que, tomado como um todo organiza a oração como uma mensagem; essa 

é a configuração Tema + Rema. Assim, parte do significado de qualquer oração 
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depende do elemento que é escolhido como Tema, conforme exemplos de Halliday 

(1994):  

 
  (13a)  The duke has given my aunt that teapot. 8 
  (13b)  My aunt has been given that pot by the duke. 
  (13c)  That teapot the duke has given to my aunt. 

 

No exemplo (13a) a mensagem é sobre o „duque‟, em (13b) é sobre „minha 

tia‟ e em (13c) é sobre o „bule de chá‟. Assim, a diferença entre as orações acima é 

“temática” e essas orações constituem mensagens diferentes, nas quais parte do 

significado depende do elemento que é escolhido como Tema, “solo de onde a 

oração decola” (HALLIDAY 1994, p. 38). 

O Tema é constituído por Grupo Nominal (GN), como os dos exemplos acima, 

por Grupo Adverbial (GAdv)  ou por Frase Preposicional (FPrep): 

 
  (14a)  The smallest English coin is a halfpenny. (GN) 
  (14b)  Very carefully she put him back on his feet again. (GAdv) 
  (14c)  With sobs and tears, he sorted out those of the largest size. (FPrep) 
 

Em inglês, o Tema pode, também, ser introduzido por expressões temáticas 

como „as for...‟ (quanto a), „with regard to...‟ (em relação a), „about...‟ (a cerca de, 

sobre), geralmente encabeçando um GN que é retomado mais adiante por um 

pronome.  
 

  (15)  As for my aunt, the Duke has given her that teapot. 

 

O Tema de uma oração é marcado na fala, geralmente, pela entoação, 

constituindo um grupo tonal separado. Um grupo tonal corresponde a uma unidade 

de informação e segundo Halliday (1994, p. 39), “se a oração estiver organizada em 

duas unidades de informação, o limite entre as duas cairá, em geral, na junção do 

Tema e do Rema.”  

O Tema da oração é um elemento estrutural único: GN, GAdv e GPrep ou 

FPrep, que pode ser constituído por apenas uma unidade desses elementos ou por 

um complexo deles. Em ambos os casos, o Tema será sempre Tema simples, como 

nos exemplos: 
                                                             
8 Nesta seção, por ser a teoria da LSF baseada na língua inglesa, os exemplos de autores serão 
reproduzidos na língua fonte, para melhor demonstrar a teoria. Exemplos em língua japonesa serão 
acompanhados de tradução. 
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  (16a)  On the ground, or in the air, small creatures live and breathe. 
  (16b)  The Walrus and the Carpenter were walking close at hand. 
 

O Tema é não-marcado quando coincide com o Sujeito da oração e é 

marcado nos demais casos. O Tema marcado, segundo Goatly (2008) é mais 

temático que o não-marcado. 

Tema não é tanto um constituinte, mas um movimento do começo da oração, 

cujo efeito é „culminativo‟. Dependendo do que se coloca no Tema, a força desse 

efeito vai se abrandando, resultando em combinações de elementos frequentes, 

menos frequentes ou mesmo improváveis.  

Halliday (1994) propõe três tipos de Tema com base nas metafunções:  

 

●  Tema experiencial ou topical, que pode ser o elemento Participante, o 

Processo ou a Circunstância, do Sistema de Transitividade da metafunção 

ideacional; 

● Tema interpessoal, que pode ser: (i) vocativo; (ii) adjunto modal e (iii) 

marcador de mood (o tradicional modo verbal: declarativo, interrogativo e 

imperativo, ou seja, um operador verbal Finito, o interrogativo QU- e em inglês 

o "let's", respectivamente); 

● Tema textual, que pode ser: (i) continuativo [sim, não, bem, oh, agora]; (ii) 

estrutural [obrigatoriamente temáticos: conjunções e pronomes relativos]; (iii) 

conjuntivos [adjuntos conjuntivos]. 

 

Halliday fala também em Tema múltiplo para explicar que, algumas vezes, o 

potencial temático da oração não é completamente exaurido pelos elementos do 

Tema topical (ou Circunstância, ou Participante ou Processo), podendo este ser 

precedido por elementos que tenham funções textual e interpessoal, configurando, 

assim, um Tema múltiplo. A ordem típica de um Tema múltiplo é: 

textual^interpessoal^experiencial, ou seja, o Tema múltiplo se estende e inclui o 

primeiro Tema experiencial; o que se lhe segue será parte do Rema. 

O Tema Textual é configurado por qualquer combinação de continuativo, 

estrutural e conjuntivo. Continuativo se refere a um pequeno grupo de sinalizadores 

discursivos, tais como: sim, não, bem, oh, agora, que sinalizam uma resposta ou um 

novo turno do falante ou a continuação de um turno. O Tema textual estrutural é 

configurado pelas conjunções (coordenativas e subordinativas) e pelos relativos 
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(definidos e indefinidos). Os relativos, por funcionarem como Sujeito, adjunto ou 

Complemento, podem constituir simultaneamente um Tema topical. O Tema textual 

será conjuntivo quando configurado por um adjunto conjuntivo, tais como: em 

resumo, na verdade, e, mas, então, da mesma forma. 

O Tema Interpessoal é configurado por qualquer combinação de vocativo, 

modal e marca de modo que preceda o Tema topical. Tema interpessoal vocativo é 

em geral um nome pessoal; Tema interpessoal modal é realizado por adjuntos 

modais, tais como: provavelmente, geralmente, certamente, francamente, por favor, 

como esperado; e o Tema marcador de Modo é um operador verbal Finito, 

precedendo um Tema topical ou um interrogativo qu-, ou o imperativo (no caso do 

inglês: let‟s), não precedido por outro elemento experiencial. 

Como exemplo da estrutura temática mais estendida possível, Halliday 

oferece a seguinte oração: 

 
well but then Ann surely wouldn't the best idea be to join him 

continuativo estrutural conjuntivo vocativo modal finito topical  

Textual Interpessoal Experiencial  

TEMA MÚLTIPLO REMA 
    Figura 1 - Tema maximamente estendido.  
     Fonte: Halliday (1994, p. 55) 
 

A seguir, apresento os Temas classificados com base no "mood" 9 . O 

elemento que em geral é escolhido para Tema na oração da língua inglesa, continua 

Halliday (1994), depende da escolha do mood, que é o que se entende por modo em 

português. As orações independentes, na língua inglesa, são expressas no modo 

indicativo ou no modo imperativo. O modo indicativo se desdobra em declarativo – 

“Ursos comem mel.” – e interrogativo, sendo que o interrogativo pode ser de dois 

tipos: polar (sim/não) – “Ursos comem mel?” – ou de conteúdo (iniciadas por Qu-) – 

“O que comem os ursos?” –. O modo imperativo, em inglês, se expressa com o 

Finito ou com Let‟s – Eat! ou Let‟s eat!  

(i)  Tema em orações declarativas – em oração declarativa, o típico é o Tema 

coincidir com o Sujeito, caso em que o Tema é não-marcado. Nos demais 

casos, o Tema será marcado. Halliday propõe, ainda, uma subcategoria para 

                                                             
9
 Vamos manter o termo mood, já que sua tradução no português para "modo" causa confusão com 

outro "modo", tradução de mode, variante de Registro, organizado pela metafunção textual. 
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a oração declarativa, que é a exclamativa, cuja estrutura temática tem como 

Tema um elemento wh-, por exemplo: 

 

  (17) How cheerfully, he seems to grin! 
  (18) What tremendously easy questions you ask! 
 

(ii)  Tema em orações interrogativas – em uma pergunta na qual a polaridade está 

em pauta, o Tema é o elemento que incorpora a expressão dessa polaridade, 

isto é, na língua inglesa é o verbo finito – is/isn‟t; do/don‟t; can/can‟t... Em uma 

pergunta sobre a identidade de algo, o elemento que funciona como Tema é o 

elemento que expressa a natureza da informação buscada – who, what, when, 

how...  

 
  (19) Can you keep a secret? 
  (20) Who killed Cock Robin? 
 

(iii)  Tema em orações imperativas – no caso do imperativo afirmativo, o Tema 

típico traz o verbo na posição temática, sendo essa sua escolha não-marcada. 

Nas orações imperativas negativas, o Tema não-marcado será o pró-verbo na 

forma negativa don‟t e o verbo. Halliday acrescenta que a forma positiva das 

orações imperativas pode ter uma forma marcada, vista como contrastiva, 

com o pró-verbo “do” mais o verbo, como nos exemplos: 

 

  (21)  Answer all five questions! 
  (22)  You kids, keep out of the way. 
  (23)  First, catch your fish! 
  (24) Don’t leave any belongings on board the aircraft! 
  (25) Don’t let’s quarrel about it! 
  (26) Let’s not quarrel about it! 
  (27) Do take care! 
 

Há, ainda, certos elementos que têm um status especial na estrutura temática 

na oração. Alguns são obrigatoriamente temáticos, como as conjunções e pronomes 

relativos; e outros, não obrigatoriamente, mas são em geral temáticos, como os 

adjuntos conjuntivos e modais. Segundo Halliday (1994, p. 49), é natural que 

adjuntos conjuntivos e modais venham em primeira posição, pois o falante sempre 

apresenta sua posição sobre determinado assunto ou faz as ligações necessárias 

com aquilo que disse anteriormente como ponto de partida da sua mensagem.  
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Embora as conjunções se assemelhem aos adjuntos conjuntivos em 

significado, esses últimos também estabelecem uma relação gramatical e constituem 

uma classe de palavras. Já os relativos, não constituem uma classe distinta, 

podendo ser nomes ou advérbios (whose house-GN; however badly-GAdv; for 

whatever reason - FPrep). Assim, podemos dizer que os relativos têm função dual: 

como as interrogativas wh-, atuam como Sujeito, adjunto ou Complemento ao 

mesmo tempo em que criam alguma forma de dependência com um sentido geral de 

„identidade a ser recuperada em algum lugar‟ (HALLIDAY 1994, p.51). 

 

 

2.2.1.1 Outros Tipos de Tema 

 

(i)  Tema equativo – o Tema equativo – sentença pseudo-clivada (pseudo-cleft 

sentence) – é o primeiro constituinte unido pelo verbo 'ser' aos demais 

elementos da oração:   

 

  (28a)  What the duke gave to my aunt was that teapot.   
  (28b) The one who gave my aunt that teapot was the duke. 

(28c) The one the duke gave that teapot to was my aunt. 
 

(ii)  Tema predicado – o Tema predicado – a sentença clivada (cleft-sentence) – é 

um elemento de função representancional separado da predicação, colocando 

a informação Nova antes da Dada, invertendo, portanto, a ordem mais comum, 

que é a informação nova vir depois da dada.  

 

  (29)  It was his teacher who persuaded him to continue. 

 

(iii)  Tema deslocado – Halliday (1994) define Tema deslocado (displaced Theme) 

como um elemento topical que constituiria um Tema não-marcado, se o Tema 

marcado da oração fosse refraseado como uma oração dependente. Por 

exemplo: 

 
(30) Apart from a need to create his own identity having been well and truly 

trained and educated and, indeed, used by his father for so long, emotionally 
and practically, Robert felt (…) 

 (30a) Besides needing to create his own identity, Robert felt (…) 
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Em (30), há um Tema topical marcado, “Apart from a need to create his own identity”, 

configurado por uma circunstância de modo, e um Tema deslocado, “Robert”, Tema 

topical configurado pelo Experienciador do Processo mental, "felt". O refraseado, em 

(30a), Halliday (1994, p. 66) considera uma maneira mais congruente de expressão 

que tem Robert como Tema não-marcado. 

 

(iv)  Oração como Tema – o caso de uma oração complexa, ou seja, uma 

oração composta de uma oração núcleo (dominante) e outra modificadora 

(dependente/hipotaxe), a sequência típica delas é a da oração modificadora 

seguir a oração núcleo, como em „Give that teapot away if you don‟t like it”. 

Contudo, a ordem inversa é também possível e a nova estruturação temática 

indicará o desagrado pelo „teapot‟: “If you don‟t like that teapot, give it away”.  

 

Nas orações complexas 10 , quando a oração modificadora anteceder a 

principal, Halliday diz que há duas possibilidades: (a) o Tema é a oração 

modificadora inteira; (b) o Tema é o Tema dessa oração modificadora. Assim em: 

“Quando o taxi chegou ao destino, ela já estava recomposta”, o Tema pode ser um 

Tema oracional: „Quando o taxi chegou ao destino‟, ou considerando-se duas 

orações, na primeira um Tema múltiplo: „Quando o taxi‟ (textual + topical), e na 

segunda, um Tema simples: „ela‟ (topical). Em minha análise, considerarei Tema a 

oração modificadora inteira. 

 Na relação paratática, as orações são independentes e, portanto, passíveis 

de análise temática distinta, o que não acontece quando da relação hipotática e 

encaixada (e.g. Pedro estudou muito, mas ele não conseguiu passar no concurso.). 

 

 

2.2.1.2 Não constituem Tema  

 

(i)  Orações encaixadas (rankshisfted) – as orações rankshifted11 são incluídas 

no nome que qualificam, não sendo levadas em conta separadamente na 

análise. Assim, em: “The man who came to dinner...”, a oração „who came to 

                                                             
10 Período composto por subordinação. 
11 Oração subordinada adjetiva restritiva, que pode ser reduzida a um termo da oração: o adjunto 
adnominal. 
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dinner‟ é analisada juntamente com „The man‟. Embora, Matthiessen (1995) 

não faça essa inclusão, considerando as rankshifted separadamente, em 

minha análise, adoto a posição de Halliday (1994). 

 

(ii)  Orações menores – as orações menores, sem modo ou estrutura 

transitiva, funcionam como chamados, exclamações ou cumprimentos e não 

têm estrutura temática. Exemplos: „Good Night!‟; „Well done!‟ 

 

(iii)  Orações elípticas – orações em que o Tema é omitido podem ter: (a) elipse 

anafórica, quando alguma parte da oração é pressuposta pela parte já 

enunciada, como, por exemplo, uma resposta a uma pergunta: „„Yes; All 

right.‟; ou (b) elipse exofórica, quando a oração não pressupõe nada do que já 

foi veiculado, mas sim reflete o contexto: „Thristy!‟ (Are you thristy?); „A song!‟ 

(Let‟s have a song!). Essas orações possuem apenas Rema. 

 

O Quadro 2 faz um resumo dos tipos de Tema citados acima. 

 
T E M A 

Quanto ao Significado IDEACIONAL INTERPESSOAL TEXTUAL 

Quanto ao Modo DECLARATIVO INTERROGATIVO IMPERATIVO 

Quanto aos Tipos Equativo Predicado Deslocado Oracional 
        QUADRO 2 - TIPOS DE TEMA  
          Fonte: Halliday (1994) 

 

A seguir, trato da noção de metáfora gramatical, proposta por Halliday (1994), 

e que pode exercer a função de Tema. O reconhecimento de uma metáfora 

gramatical é importante, pois contribui para a indicação de um Tema.  

 

 

2.2.2  A metáfora gramatical 

  

A metáfora gramatical pode levar uma oração a funcionar como Tema. Isso 

ocorre quando uma oração não é representada pela sua forma congruente, mas sim 

pela sua forma metafórica. A oração congruente “The duke gave my aunt that 

teapot” pode ser expressa por uma oração metaforicamente formada, “What the 
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duke gave my aunt was that teapot”. Ambas as formas não são gramaticalmente 

sinônimas, há sempre uma feição semântica diferenciando-as. No exemplo acima, a 

metáfora gramatical ocorreu no componente ideacional da oração, mas ela pode 

ocorrer no componente interpessoal, também. Quando se diz “I don‟t believe that 

pudding ever will be cooked” há a oração núcleo expressando a modalidade “I don't 

believe" (na minha opinião...não parece que), seguida da oração modificadora. O 

que sinaliza a construção metafórica é colocá-la na forma “tag question”, que seria “I 

don‟t believe that pudding ever will be cooked, will it?” (e não “do I?”, que seria a 

interpretação da forma congruente). Assim, a oração núcleo é interpretada como um 

Tema Interpessoal Modal, como mostrado nas duas análises: (a) enquanto forma 

congruente e (b) enquanto metafórica: 

 

I don't believe that pudding ever will be cooked 

(a) Tema Rema Tema Rema 

(b) interpessoal (modal) topical  

Tema Rema 
     Figura 2 - Possibilidades de análise de Tema segundo interpretação congruente ou metafórica 
       Fonte: Halliday (1994, p. 58) 

 

 

2.3  A estrutura temática e a intenção comunicativa 

 

O que apresento a seguir envolve a aceitação do Tema como o elemento que 

ocupa o primeiro lugar na oração, o que, segundo o que já dito, acontece pelo 

menos no inglês. 

A posição inicial manifesta o modo como uma oração deve ser considerada: 

se se pretende introduzir algo de acordo com a linha de argumentação que está 

sendo conduzida ou se se pretende introduzir uma linha diferente de argumentação 

(HALLIDAY 1994). Assim, pode-se estender a validade do domínio do tópico do 

discurso acrescentando-se mais evidências para apoiar esse tópico, ou pode-se 

diminuir o domínio com o fornecimento de contra evidências. Contra esse pano de 

fundo, a construção da coerência do discurso precisa transcender os limites locais e 

é por isso que os tópicos de sentença precisam apresentar coerência com tópicos 

do discurso, e os temas precisam apresentar coerência com seus hipertemas 
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(RAVELLI 2003). Como consequência, a coerência do discurso é um conceito que 

não é nem local, nem global. É preciso adotar uma perspectiva parte-todo para dar 

conta da ligação entre domínios locais e globais.  

Nesse sentido, afirma Halliday (1994), Tema é uma escolha significativa que 

especifica o ângulo a partir do qual o falante/escritor projeta sua mensagem: “É o 

que estabelece o cenário para a própria oração e a posiciona em relação ao texto 

que se desenrola” (HALLIDAY; MATTHIESSEN 2004, p. 66).  

Halliday (1994) distingue entre Tema marcado e não marcado para analisar 

as intenções comunicativas que levam o falante/escritor a mudar de posição um 

constituinte da oração de seu lugar típico para a posição inicial da oração. O 

falante/escritor não pode usar sempre uma estrutura prototípica, já que, em muitas 

ocasiões, a efetivação da mensagem requer uma opção marcada com alguma 

conotação informativa específica. Nesse sentido, Goatly (2008, p. 61) mostra que 

Temas não marcados são menos propensos a envolver uma escolha deliberada do 

que Temas marcados, e que estes são mais significativos e “mais verdadeiramente 

temáticos do que os nãomarcados.” 

O Tema não marcado refere-se a uma organização textual que funciona de 

forma autônoma e demanda pistas contextuais mínimas para a apreensão do 

sentido, enquanto que Temas marcados colocam em posição temática porções de 

informação que exigem pistas contextuais que evidenciem o porquê da escolha 

realizada, já que não é a escolha canônica (PAGANO 2005). 

A escolha temática não marcada ou marcada afeta a organização do fluxo da 

informação, pois possibilita ver na tessitura do texto como o escritor/falante “deixa 

clara a natureza de suas preocupações subjacentes” (HALLIDAY; MATTHIESSEN 

2004, p. 105). Temas predicados, por exemplo, são usados para enfatizar, ressaltar 

uma determinada parte da informação ou evidenciar sentimentos ou emoções 

(LIROLA; SMITH 2006, p. 237). Contudo, não marcado/marcado são indicativos de 

estruturação e podem não ser parâmetro para uma definição funcional de Tema. A 

propósito, Gouveia e Barbara (2004a) levantam a questão de como se considerar a 

posição inicial do Predicador na língua portuguesa, já que o Sujeito em português 

pode ser elidido sem prejuízo do sentido.  

Por sua vez, Teruya (2007) refere-se ao fato de na língua japonesa a 

Circunstância vir, em geral, em primeira posição, antes do Sujeito. Assim sendo, em 

contexto de tradução da língua japonesa para a portuguesa, mais do que a questão 
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„não marcado‟/„marcado‟, interessa-me verificar as escolhas léxico-gramaticais 

implicadas no Tema para construir um sentido dentre as possibilidades de escolha.  

 

 

2.4  A Estrutura Informacional: o Dado e o Novo 

 

Muitos linguistas, diz Fries (1994), descrevem o uso do artigo indefinido para 

introduzir um referente que não é recuperável a partir do contexto, enquanto que 

artigos definidos seriam usados para introduzir referentes recuperáveis a partir do 

contexto. Contudo, para o autor, essa descrição carrega em si uma ambiguidade, 

pois “recuperabilidade” é usada para descrever a diferença entre informação Dada e 

Nova. No caso de identificação de Participante estamos preocupados com 

identidade referencial. Já no caso de estrutura informacional, estamos interessados 

com aquilo que é considerado “notícia”.  

Assim, no caso do Novo na estrutura informacional, Fries o designa “digno de 

ser notícia” (newsworthiness) e adota a nomenclatura de Martin (1992): para 

designar novos referentes no discurso, serve-se de “referência apresentada” 

(presenting reference), associada com indefinitude e para designar os Participantes 

já familiares aos leitores/ouvintes, serve-se de “referência presumida” (presuming 

reference), associada à definitude. 

Fries mostra que, embora haja, aparentemente, uma correlação entre Rema e 

informação Nova e Tema e informação Dada, essa correlação não é regra. Para o 

autor, Dado e Novo são orientados para o ouvinte. Trata-se de instruções para o 

ouvinte sobre como interpretar o que está sendo dito e como isso deve ser 

relacionado com aquilo que o ouvinte já conhece. A decisão do que assinalar como 

Dado ou Novo fica com o falante. É uma escolha significativa e, portanto, não 

predizível. 

 

2.4.1  Tema e Rema – Dado e Novo 

 

Como mencionado, ao contrário dos pesquisadores da Escola de Praga, que 

combinam o conceito de Tema com foco informacional (Dado e Novo), os dois 

elementos – Tema e informação – são, segundo Halliday, produtos de dois sistemas 

distintos, cada um construindo uma escolha semântica distinta para o falante e cada 
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um sendo realizado de modos diferentes. A separação da estrutura Tema e Rema 

da estrutura de Dado e Novo é então justificada não só pela evidência léxico-

gramatical, mas também pelas suas funções distintas, diz o autor. Em resumo, nem 

sempre o Tema coincide com o Dado. 

Nessa linha de raciocínio, também Gómez-González (2000) mostra que a LSF 

adota a idéia “separatista”, entendendo que o Tema é “o elemento da PFS, realizado 

pela posição inicial, e não tem nada a ver com a menção anterior” ou com as 

escolhas de Dado e Novo (HALLIDAY 1974, p. 53). A razão mencionada é que, 

embora o Dado e o Tema normalmente coincidam em uma palavra, uma vez que as 

línguas tendem a ater-se ao princípio de Dado antes do Novo, os falantes podem ter 

“boas razões” para fazer o contrário.  

Algumas abordagens predizem que, já que os significados de Tema-Rema e 

de Dado-Novo diferem, os dois grupos de categorias responderão a diferentes 

forças e conterão diferentes tipos de informação, à medida que um texto progride 

através de seus vários estágios. A propósito, Martin (1992, p. 381-492) observa que, 

uma vez que o Tema é orientado para o falante (“sobre o que o falante fala”) e o 

Novo é orientado para o ouvinte (“Novo para o ouvinte”), as duas categorias devem 

produzir diferentes resultados comunicativos. Fries (2002) conclui que as escolhas 

de Novo, olham para trás, juntando os significados que foram acumulados para 

elaborar o Campo de um texto, desenvolvendo o discurso em termos experienciais, 

enquanto as escolhas de Tema se projetam para frente, amparando o texto em 

relação ao seu propósito retórico.  

A posição do Dado antes do Novo evoca a perspectiva funcional da sentença, 

que é refraseada como a tendência a uma forma organizacional da esquerda para a 

direita na unidade de informação, com o Dado – geralmente um elemento anafórico 

ou dêitico – se presente, mapeado no Tema e assim precedendo o Novo, mapeado 

no Rema. Esses padrões textuais atribuem picos como ondas ou pulsações de 

proeminência no começo e no fim da oração. O Rema é tratado como orientado-

para-o-ouvinte: ele realça a informação que é, de algum modo, Nova. Em oposição, 

o Tema é descrito como um tipo especial de elemento orientado-para-o-falante: ele 

marca o ângulo do falante sobre o conteúdo da mensagem. Escolhas temáticas (e 

textuais) são representadas como “instrumentais” a outras escolhas gramaticais, 

ajudando os textos a serem coerentes em relação a si mesmos, isto é, a serem 
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coesos, e serem coerentes em relação a seus contextos de situação, como é 

observado por Halliday (1978, p. 134). 

 

 

2.5  Organização da mensagem e Progressão temática 

 

Thompson (1996, p.141) tratando de Tema como elemento organizador da 

mensagem, afirma que o Tema no texto tem quatro funções principais, que poderão 

apoiar a análise das traduções desta pesquisa: 

 

(i)  assinalar a manutenção ou o progresso daquilo de que trata o texto ou um 

determinado trecho do texto. Essa função é realizada pela escolha do Sujeito 

que se mantém nas orações seguintes ou progride pela escolha de um 

elemento do Rema da oração precedente como Tema da seguinte; 

 

(ii)  especificar ou mudar o enquadre (framework) para a interpretação das

 orações subsequentes (Cf. FRIES 1995). Essa função é realizada, 

 principalmente, pela escolha de adjuntos, equativos temáticos ou Temas 

 Predicados; 

 

(iii)  assinalar os limites de partes do texto. Essa função é realizada pela escolha 

de Conjuntivos, Continuativos e Circunstanciais; e 

 

(iv)  assinalar que aquilo que o escritor/falante pensa é um início importante, útil ou 

viável para a organização de sua mensagem. 

 

Em outro viés, para pensar a construção da estrutura textual, trago a proposta 

de Daneš, da Escola de Praga, entre o final da década de 1960 e início da década 

de 1970. Em seu artigo “Functional Sentence Perspective (PFS) and the 

Organization of the Text”, de 1974, Daneš expõe os resultados de suas pesquisas 

sobre as contribuições da organização temática da oração com vistas à coesão 

textual.  

A PFS, introduzida por Daneš, refere-se ao fluxo de informação no interior de 

um enunciado e que se efetiva através da ordem das palavras escolhida pelo falante 



39 

 

 

ao expor suas ideias. Daneš (1974) chama de progressão temática (PT) a escolha e 

a ordenação dos Temas do enunciado de um texto, que se concatenam e se 

hierarquizam entre si, bem como a sua relação com o hipertema das unidades 

textuais superiores, tais como o parágrafo e o capítulo. Tendo por base a análise da 

estrutura temática de diversos textos, o autor descreve cinco tipos principais de PT 

que apresento a seguir, como exemplificado por Mira Mateus (2003, p. 118-122), 

configurando T para Tema e R para Rema: 

 

(a) PT linear simples – neste tipo de progressão temática, o Tema de uma oração 

retoma o Rema imediatamente anterior. 

 
(31)  [ø] Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E 

os meus pensamentos são todos sensações [...] 
 

No exemplo citado, o Rema de cada oração [rebanho/os meus pensamentos] 

constitui o Tema da oração subsequente. 

 

(b) PT com T constante – este tipo de PT é encontrado em textos cujas orações 

têm o mesmo Tema .  

 
(32)  Era uma vez três traços, que viviam sozinhos, um para cada lado. Dois 

grandes e um pequenino. Um dia, andavam eles a passear, tristes da sua 
solidão, quando de repente [ø] se encontraram. Ah! exclamaram os três em 
coro. E [ø] formaram um A. Os três tracinhos do A ficaram parados a ver 
quem passava. [...] 

 

O Tema da primeira oração ("três traços") se repete nas orações seguintes e 

à cerca dele são ditas várias coisas, configurando os Remas dessas orações. 

 

(c) PT com Temas derivados de um hipertema – este tipo de PT se dá nos casos 

cujos Temas oracionais de uma sequência textual ou de um texto procedem de um 

hipertema, isto é, os Temas funcionam como „hipotemas‟ de um Tema que englobe 

o parágrafo, a sequência textual ou mesmo o capítulo.  

 

(33)  Os mamíferos vivem em geral no meio terrestre. No entanto, alguns 
mamíferos vivem no meio aquático. Os mamíferos aquáticos têm os 
membros anteriores preparados para a natação. 
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No exemplo (33), o GN „os mamíferos‟ funciona como um hipertema do qual 

derivam os Temas subseqüentes, particularizando o hipertema: mamíferos – alguns 

mamíferos – mamíferos aquáticos. 

 

(d) PT com Temas derivados de um Rema – guardando semelhança com os tipos 

(a) e (c), este tipo de PT caracteriza-se por ter um Rema múltiplo ou que configure 

diversas partes, sendo que cada uma das partes do Rema é tematizada na oração 

seguinte.  

 
(34)  A casa da fazenda fica no alto do morro, cercada de casuarinas. O morro 

não é muito alto, mas oferece uma bela vista. As casuarinas, quando em 
plena florescência, dão um toque especial à paisagem.12 

 

Em (34), vemos que cada parte do Rema da primeira oração constitui o Tema 

das orações subsequentes, desenvolvendo a informação de forma a completar o 

cenário do texto. 

 

(e) PT com saltos ou omissões/rupturas temáticas – este tipo de PT diz respeito 

às alterações temáticas que ocorrem no texto devido à elisão de orações claramente 

implícitas ou mesmo de ruptura na PT com a introdução de novo Tema. 

 
(35)  A: A festa foi ótima, divertidíssima. Estava lá meio mundo. [ø] Tive imensa 

pena que [ø] não tivesse querido ir! Como de costume, a Marta esteve 
divina e o Rui contou histórias engraçadíssimas daquele embaixador 
que ... 

 
 B:    A minha fome não consegue esperar mais. Minha querida, se  
 [ø] se arranjasse e [ø] fôssemos almoçar? 
 

O exemplo dado mostra saltos na PT – de festa para Participante/ator – na 

fala de A e uma ruptura temática com a intromissão do falante B. 

Daneš alerta que esses tipos de PT devem ser tomados como princípios 

abstratos ou modelos e sua realização em diferentes línguas depende das 

propriedades da dada língua. Mas, de qualquer forma, para o teórico, a PT é um 

fator de coesão textual. A tipologia de PT proposta por Daneš tem servido de 

parâmetro para inúmeros estudos que tratam do desenvolvimento temático em nível 

textual (HATIM 1988; HATIM; MASON 1990, dentre outros).  
                                                             
12 Exemplo próprio. 
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A propósito, Fries (1995a) cita a pesquisa de Francis (1989; 1990), que 

examina o Tema da oração, comparando três tipos de gênero: noticiário, editorial e 

carta para o editor, e infere que o gênero noticiário apresentou maior número de 

progressão temática com Tema constante. Fries (1981) já havia demonstrado que o 

texto argumentativo tende a apresentar progressão temática linear, mas que há 

gêneros que não apresentam um padrão definido de progressão temática. O autor 

postula, ainda, que se o “método de desenvolvimento” (MD) se reflete no conteúdo 

do Tema, a mudança de Tema deve mudar a percepção do leitor sobre o MD.  

Antes de tratar do Tema nas línguas japonesa e portuguesa, julgo ser 

importante dizer algumas palavras a respeito da chamada hipótese do determinismo 

linguístico, uma tentativa de explicar as diferenças de "visão de mundo", de "recorte 

de mundo", que uma língua impõe ao seu usuário, uma vez criado em determinada 

cultura, segundo Sapir e Whorf (SLOBIN 1980). Será notado, também, que, ao 

menos na comparação dessas línguas, o Tema está ligado à questão da tipologia 

que caracteriza cada uma delas.    

 

 

2.6  O Determinismo Lingüístico 

  

A hipótese de que línguas diferentes influenciam o pensamento de maneiras 

diferentes existe desde o inicio da Filosofia, segundo Slobin (1980). A hipótese da 

Relatividade e Determinismo linguísticos veio a ter o nome de hipótese whorfiana, 

em homenagem a Benjamin Lee Whorf, que devotou grande atenção ao problema 

(WHORF 1956). Comecemos com uma afirmação sobre o problema feita por Edward 

Sapir, o grande linguista que foi professor de Whorf:  

 
Os seres humanos não vivem isolados no mundo objetivo, nem no mundo 
da atividade social como ordinariamente se entende, mas estão muito a 
mercê da língua que se tornou o meio de expressão de sua sociedade. O 
fato é que o "mundo real" é, em larga extensão, inconscientemente 
construído sobre os hábitos linguísticos do grupo (MANDELBAUM 1958, p. 
162).  

 

Sapir, no princípio, diz que estamos "a mercê da língua" (versão forte do 

determinismo); mais tarde, simplesmente diz que "os hábitos linguísticos [...] 

predispõem a certas escolhas de interpretação" (versão fraca do determinismo). Fica 
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também claro dessa afirmação que línguas diferentes são consideradas como tendo 

efeitos diferentes no pensamento e na experiência. A afirmação de Sapir avança, 

assim, as noções de determinismo linguístico, ou seja, a língua pode determinar a 

cognição; e de relatividade linguística, isto é, o determinismo é relativo à Iíngua que 

se fala. 

Começamos a pensar em relatividade linguística, diz Slobin, quando 

comparamos línguas e descobrimos quão diferentes podem ser as categorias da 

experiência incorporadas nas várias línguas. Como há de se ver logo a seguir, as 

línguas diferem grandemente, tanto nas categorias que expressam como nos meios 

linguísticos especiais que empregam para a representação das várias categorias. 

Essas diferenças vão além do fato tão conhecido de que a maioria das palavras não 

tem tradução perfeitamente equivalente, de uma língua para outra. 

Whorf estava mais interessado em relacionar o léxico e a gramática – 

especialmente a gramática – a Weltanschauung total, a total cosmovisão de uma 

cultura. O tipo de equação proposto por ele foi mais abrangente e, assim, a sua 

abordagem é algumas vezes chamada de "hipótese linguística da Weltanschauung".  

 

 

2.6.1 O nível lexical 

 

As questões que levaram ao conceito de relatividade linguística podem ser 

examinadas a partir do nível lexical. 

  

(a)  Quando se compara duas línguas, pode-se concluir que uma delas tem 

palavras para as quais não há palavras equivalentes na outra língua (e.g. 

'pinga'; 'tatami').  

 

(b)  As Iínguas também diferem no fornecimento de hiperônimos para designar 

varias categorias. Por exemplo, 'nut', do inglês não tem tradução para o 

português. Os árabes têm muitos termos para as várias raças de cavalos, 

mas não têm nenhum termo hiperonímico para 'cavalos' em geral. 

 

(c)  As línguas diferem lexicamente também nos modos como seccionam os 

vários Campos semânticos. As línguas diferem no número de termos para cor, 
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e no modo como dividem o continuum do espectro solar. A natureza e os 

efeitos da codificabilidade na divisão de alguns campos semânticos podem 

diferir entre as línguas. Quanto ao primeiro ponto, considere-se o exemplo de 

Whorf (1956) sobre a riqueza do vocabulário dos esquimós no que tange à 

neve, ou dos japoneses no que tange à chuva. Em cada período de uma 

estação do ano a denominação da chuva sofre variação: hisame, kosame, 

harusame, samidare, akisame. 

 

Isso leva ao segundo ponto: o efeito da codificabilidade. Em francês, um só 

termo, 'conscience', é usado para os dois termos ingleses, 'conscience' e 

'consciousness'. Por um lado, isso significa que aqueles que falam francês não têm a 

seu alcance um meio de distinguir as duas noções, como têm os de língua inglesa. 

Por outro lado, isso significa que eles podem, mais facilmente, estabelecer uma 

relação de identidade parcial entre esses dois termos, o que é muito difícil para os 

falantes de inglês. Alguns pensam ser possível demonstrar que essa identidade 

linguística levou os pensadores franceses a uma fusão conceitual maior entre os 

conceitos de 'conscience' e 'consciousness', do que o que se dá entre os 

pensadores ingleses ou alemães.  

Embora seja um ponto discutível, Slobin (1980) tende a crer que qualquer 

conceito pode, de algum modo, ser codificado em qualquer língua, embora 

facilmente em algumas e por meio de circunlóquios complexos em outras. Assim, 

quanto ao nível lexical, ele optaria pela forma fraca da hipótese whorfiana. Essa 

forma traça uma importante distinção entre comportamento habitual e potencial. Por 

exemplo, embora todos os homens possam discriminar potencialmente um grande 

numero de cores, a maioria emprega habitualmente apenas poucos termos alusivos 

a cores que lhes sejam usuais.  

 

2.6.2 O nível gramatical 

 

Na discussão do nível gramatical, a questão do determinismo se torna 

complicada, porque há uma variedade de classificações obrigatórias incorporadas à 

gramática, às quais geralmente não se presta atenção. Compare-se:  

 

  (36) The stone falls X it stones down 
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  (37) He rode out of the garden X El salió del jardin montando a caballo. 

 

Em (36), a língua inglesa considera 'pedra' como um mineral estático e imóvel 

e, assim, trata-o como substantivo; já uma língua indígena do distrito de British 

Columbia, Canadá, o nootka, segundo Slobin, vê 'pedra' como um elemento 

dinâmico, dotado de movimento, e o trata como verbo. Por outro lado, 'fall' encerra 

em si dois lexemas: movimento + para baixo que se unem ao mineral 'pedra'; já em 

'stones', temos: movimento + mineral, ao que se precisa indicar 'down' (para baixo). 

O mesmo acontece em (37): 'rode out' (mov + adj.adv [a cavalo]) + out (para fora), 

contra: 'salió' (mov + para fora) + adj.adv. Exemplos como estes tornam claro por 

que se tem generalizado a noção de que as categorias gramaticais de uma língua 

levam, sem que se perceba, a prestar atenção em diferentes atributos das situações. 

E esse tipo de fenômeno linguístico acontece especialmente em línguas 

pertencentes à protolínguas diferentes, como entre português e japonês. 

Segundo Slobin, os antropólogos culturais investigam as semelhanças das 

estruturas fundamentais das culturas, e os psicólogos estão saindo da cultura 

ocidental para estudos interculturais, numa tentativa de compreender as leis gerais 

do comportamento e do desenvolvimento humanos. E conclui que, ao mesmo tempo, 

seria perigoso esquecer que línguas e culturas diferentes podem, na verdade, ter 

efeitos importantes sobre o que crerão e farão os homens no futuro.  

 

 

2.7  A tipologia linguística 

 

A conferência interdisciplinar pioneira sobre a questão dos universais 

linguísticos, organizada em 1961, por Greenberg, Osgood e Jenkins gerou bastante 

informação a respeito das línguas do mundo, e veio revelar padrões comuns 

surpreendentes (SLOBIN 1980). Todas as línguas são condicionadas por:  

 

(a)  tendências humanas a pensar e imaginar de certa maneira;  

 

(b)  exigências de realização impostas por um código que se enfraquece 

rapidamente e é temporariamente ordenado (seja fala auditiva ou sinal visual); 
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(c)  natureza e metas da interação humana.  

  

Examinando uma extensa e variada amostra das Iínguas do mundo, 

Greenberg (1963) e outros depois dele encontraram curiosas lacunas nas 

combinações possíveis dos traços gramaticais que constituem uma língua. Assim, 

uma língua que tem a ordem SVO (sujeito-verbo-objeto) usa preposições. Outras, 

que têm a ordem SOV, usam posposições.  

Comparando a língua portuguesa com a japonesa: a estrutura da língua 

japonesa é do tipo SOV (Sujeito-Objeto-Verbo) e o traço mais forte dessa estrutura é 

a posição do verbo no final, como em 

 
O exército não pode capturar o homem que era o líder da guerrilha. 

S auxiliar + V O + modificador 

Guntai wa guerira no riida no otoko o taiho suru koto ga dekinakatta 

S modificador + O V+ auxiliar 
   Figura 3- Comparação da estrutura linguística do português com o japonês. Adaptado de Slobin  
   (1980, p. 97) 

 

Observa-se que, tanto na língua SVO como na SOV, há a necessidade de 

colocar próximos o verbo principal (V) e o núcleo do objeto (O): VO em português e 

OV no japonês. E, para que OV ou VO tenham seus elementos colocados juntos, os 

auxiliares do verbo e os modificadores do objeto são obrigados a se deslocarem 

para antes ou para depois desses elementos, sempre na direção oposta se 

consideradas essas línguas de diferentes tipologias. Essa seria, segundo Slobin 

(1980), uma restrição psicolinguística: a mente humana exige uma sintaxe que 

obedeça a esse tipo de restrição, caso contrário, corre o risco de não conseguir 

processá-la. 

As línguas são, assim, feitas para ajustar-se mais ou menos estritamente a 

um princípio muito simples e humano: "O que está mentalmente junto, coloca-se 

sintaticamente junto, rigorosamente" ["Behagel's First Law" (BEHAGEL 1923, apud 

SLOBIN 1980, p.99)].  

Sobre a ordem dos sintagmas na sentença da língua japonesa, Martin (2004) 

afirma que: 

 
Japanese is usually said to have a “free” word order with respect to the 
adjuncts. This means that so long as you put the predicate (the nuclear 
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sentence) at the end, where it belongs in a well-planned sentence, you are 
free to present each of the build-up phrases early or late as you see fit. (…) 
(MARTIN 2004, p.35). 13 

 

Essa ordem, embora, não ilimitadamente livre, é flexível o bastante para que 

se possa escolher segundo a motivação de significação textual. Vários estudos 

foram feitos, buscando a ordem considerada mais freqüente ou neutra da cadeia 

sintagmática à esquerda do núcleo do predicado na língua japonesa. A ordem 

canônica de uma oração da língua japonesa tende a ter os locativos em primeiro 

lugar, os Participantes em seguida e completando a cadeia sintagmática o elemento 

semanticamente mais próximo do verbo, o acusativo.  

A hipótese do determinismo linguístico e a questão das diferenças tipológicas 

entre línguas ajudam a entender que a noção de Tema não pode ter consenso geral 

entre estudiosos de diferentes línguas.  

 

 

2.8  Tema: a diversidade de opiniões   

 

Halliday descreveu o Tema como “prego em que se prende a mensagem”; o 

elemento que serve de “ponto de partida da mensagem”; e “é aquilo sobre o que a 

oração diz respeito” (HALLIDAY 1970, p. 161; 1994, p. 37, respectivamente).  

Sobre a questão, McGregor (1990) sugere que a descrição do Tema seja a de 

„uma âncora‟ para a oração, um ponto de referência para expressar o enunciado em 

dado contexto. Fries (1983, p. 119) afirma que o Tema relaciona-se com o „método 

de desenvolvimento de um texto‟ indicando que „ponto de partida‟ deve significar 

mais do que simplesmente posição inicial da oração. O modelo de Limite de 

Inferência de Leong Ping (2000; 2005) vê o Tema como o segmento do texto capaz 

de estabelecer os limites de aceitabilidade dentro dos quais o Rema pode ocorrer.  

A interpretação de Halliday diverge da interpretação da Escola de Praga. 

Enquanto os pesquisadores da Escola de Praga sobrepõem o conceito de Tema 

com o foco informacional, Halliday separa essas duas funções. Ele reserva o termo 

Tema para o primeiro conceito, ou seja, o ponto de partida pelo qual um falante 

                                                             
13 “A língua japonesa é considerada como tendo uma ordem dos adjuntos livre. Isto significa que 
desde que se coloque o predicado (o núcleo da oração) no final, lugar ao qual ele pertence em uma 
oração bem formada, fica-se livre para colocar cada sintagma antes ou depois, segundo o próprio 
critério.(...)” 
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prossegue na enunciação da mensagem; a informação, por outro lado, é o que é 

conhecido ou Dado. Os dois elementos – Tema e informação – são, segundo 

Halliday, produtos de dois sistemas distintos, cada um construindo uma escolha 

semântica distinta para o falante e cada um sendo realizado de modos diferentes. A 

separação da estrutura Tema e Rema da de Dado e Novo é então justificada não só 

pela evidência léxico-gramatical, mas também pelas suas funções distintas. Ou seja, 

nem sempre o Tema coincide com o Dado, como em “Um menino entrou na nossa 

sala de aula”, em que „um menino‟ é Tema e é Novo. 

Embora alguns acadêmicos aceitem a proposta de Halliday para caracterizar 

a noção de Tema (MARTN 1992, p. 434-435; EGGINS 1994, p. 275), ela não conta 

com o consenso de muitos pesquisadores do assunto, que têm encontrado 

dificuldades com essas interpretações. São os seguintes os pontos de discordância: 

 

(a)  a proposta de Halliday é criticada por Downing (1991), Gómez-González 

(2000), Guijarro e Zamorano (2009), já que ele coloca em aposição, como se 

um explicitasse o outro, dois critérios diferentes: o primeiro, de caráter 

sintático (primeira posição na oração), e o segundo de caráter semântico 

(aquilo de que trata a oração); 

 

(b)  Downing (1991, p. 124) mostra que há muitos elementos iniciais que "não 

estão nem remotamente ligados àquilo a que a oração diz respeito"; 

 

(c)   para Halliday, apenas os Temas ideacionais são referenciais e podem 

receber o status de topical. Entretanto, há uma vasta classe de elementos 

ideacionais (adverbiais, construções existenciais, atributos prepostos, formas 

verbais) que podem ser colocados em posição inicial sem desempenhar uma 

função topical (DOWNING 1991); 

 

(d)  Guijarro e Zamorano (2009) mostram que não é possível estabelecer sempre 

uma correlação automática entre o tópico (de que trata a oração) com o 

primeiro elemento ideacional da oração, e oferecem com exemplo o trecho da 

“História de Babar”: “Na grande floresta [Tema] um pequeno elefante [tópico] 

nasceu”, cujo Tema é realizado por um componente adverbial que não veicula 
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informação topical, tendo como única função especificar a moldura espacial 

dentro da qual a interação comunicativa acontece. 

 

Em resumo, as discordâncias devem-se a alguns quesitos que exponho a 

seguir, e que se referem a: (i) noção de tópico; (ii) posição inicial; (iii) função 

representacional do Tema ideacional. 

 

(i) O tópico é uma categoria discursiva, cognitiva e contextualmente 

referencial, independentemente da codificação sistemática específica de uma 

língua, que expressa aquilo de que trata a mensagem (CORNISH 2004). 

Assim, diferentemente de Tema, tópico não é restrito a constituintes com 

tratamento especial formal, que em inglês é principalmente associado com a 

posição inicial na oração e com reflexos gramatical, lexical ou entonacional.  

 

Na visão adotada por Cornish (2004), a função de tópico é sensível a ambos 

os aspectos - cognitivo e pragmático - que se colocam além da simples correlação 

de tópico com a posição inicial da oração ou qualquer marca morfológica. Isso 

porque o propósito comunicativo do escritor, os contextos linguísticos e 

extralinguísticos e o conhecimento de mundo ou genérico que o autor e o leitor 

partilham, ou podem inferir de uma determinada situação, são todos levados em 

consideração na delimitação da noção de tópico como aquilo de que trata a 

mensagem.  

Também para Guijarro e Zamorano (2009), elementos que preenchem uma 

função topical são uma parte do contexto linguístico anterior e refletem o 

conhecimento enciclopédico geral. Assim, tópicos locais ou oracionais, são 

identificados por sua continuidade referencial no texto e por estar contido ou 

presumido dentro do tópico discursivo. 

Da mesma forma, Martin (1992b) acredita que elementos que aparecem 

primeiro como „ponto de partida‟ são escolhas motivadas por considerações 

discursivas e, por conseguinte, relacionam-se com outros aspectos da organização 

do discurso. 

 

(ii) Nessa linha de raciocínio, Fetzer (2008) afirma que a posição inicial 

manifesta o modo como uma oração deve ser considerada: se se pretende 
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introduzir algo de acordo com a linha de argumentação que está sendo 

conduzida ou se se pretende introduzir uma linha diferente de argumentação. 

Contra esse pano de fundo, a construção da coerência do discurso precisa 

transcender os limites locais e é por isso que os tópicos de sentença precisam 

apresentar coerência com os tópicos do discurso. 

 

(iii) Outra dificuldade é apontada por Leong Ping (2005) na análise de 

construções existenciais, tais como, 'There is a problem', que realizam a 

função apresentativa (HALLIDAY 1994), e portam um elemento considerado 

dummy, o „there‟, na posição de Sujeito. Como diz Thompson (2004), o 

problema com o existencial „there‟ é que ele é Sujeito e, portanto, deve ser o 

Tema, mas em termos experienciais ele não tem „função representacional‟ e 

por isso não preenche o critério temático de expressar significado experiencial. 

Orações existenciais tomam como ponto de partida o simples fato de que uma 

entidade existe. A existência é sinalizada não apenas por „there‟ + o processo 

existencial (realizado pelo verbo „be‟). Assim, parece fazer sentido incluir o 

processo no Tema, para que este inclua o conteúdo experiencial. 

 

Vale olhar mais de perto as opiniões de Leong Ping (2000; 2005), pois elas 

complementam o que foi abordado até aqui. O autor segue a abordagem de Fries 

(1981; 1995a, 1995b; 1995c) e Vande Kopple (1991). Eles consideram there+be 

bem como o participante existente como tema e não o there sozinho (Cf. HALLIDAY) 

ou there+be (Cf. THOMPSON). O apoio para tanto vem na forma do modelo do 

inference-boundary (IB) proposto por Leong Ping (2000, 2005). Para o modelo, o 

Tema serve como uma força que restringe o desenvolvimento da mensagem na 

oração: ele estabelece um contexto local para o leitor antecipar e interpretar a 

mensagem da oração (MATTHIESSEN 1995). Como parte da estrutura da 

mensagem da oração, esta é a função central do elemento temático.  

O modelo IB vê o Tema como o segmento do texto capaz de estabelecer os 

limites de aceitabilidade dentro dos quais o Rema pode ocorrer. Isto é, uma vez 

dado o elemento inicial na oração, a mensagem restante só pode se desenrolar 

dentro de modos muito restritos na porção remática. Esse limite de aceitabilidade é 

formatado por dois fatores principais – contexto (incluindo o cotexto) e o esquema 

relevante ativado. O ouvinte provavelmente rejeitará qualquer desenvolvimento do 
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tema que interferir demais com o que é esperado no contexto e/ou o que é 

entendido como sendo permissível no esquema de eventos. Nem todas as 

possibilidades de Tema-Rema são, portanto, permitidas já que isso poderia resultar 

num mismatch e conseqüentemente, numa mensagem bizarra e inaceitável, como 

no exemplo:  

 
  (38)  #14A mesa do computador comeu um hambúrguer. 

 

A aceitabilidade do par Tema-Rema está amarrada contextualmente. Se o 

exemplo (38) aparecesse num conto de fadas, o leitor consideraria esse fato e faria 

os ajustes necessários no seu esquema para acomodar o insólito par na oração. 

A relação entre Tema e Rema é, portanto, íntima. Como elementos que 

organizam a oração como mensagem, o modelo IB estabelece que o Tema e o 

Rema devem aderir ao princípio do desenvolvimento aceitável da mensagem (DAM) 

(LEONG PING 2000; 2005). Esse princípio dita que o Tema precisa ser 

desenvolvido de maneira aceitável pela porção do Rema no contexto do encontro 

interativo, seja no modo escrito seja no oral. O DAM restringe o desenvolvimento da 

mensagem no Rema.  

Por sua vez,  Rose (2001) discute as variações na organização das orações 

em línguas diferentes, tais como o chinês, o francês, o gaélico, o alemão, o japonês, 

o tagalog, o vietnamita e o pitjantjatjara, e afirma que a organização textual das 

orações, nas diferentes línguas, revela uma considerável variação, motivada por 

funções discursivas. 

Nas línguas, continua Rose, Temas múltiplos tendem a ser 

metafuncionalmente encadeados na ordem: em primeiro lugar, o contexto do 

discurso é tematizado com conjunções e conectivos, pois esses elementos ligam a 

mensagem ao contexto imediato da oração precedente; em segundo lugar, Temas 

interpessoais ligam a mensagem a um contexto mais amplo de interação; e em 

terceiro lugar, Temas topicais relacionam a mensagem ao Campo que é ampliado 

em três sentidos: (i) na identidade dos Participantes principais que são apresentados, 

rastreados e movimentados no texto; (ii) nos estágios das sequências, em termos de 

tempo, lugar, qualidade ou outra circunstância; e (iii) nos Processos em cada passo 

de uma sequência. Em muitos registros, a identidade do Participante tende a ser o 
                                                             
14 O símbolo # indica inaceitabilidade. 
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elemento mais consistente dos Temas; à medida que o texto se desenvolve, eles 

são apresentados ao ouvinte como a perspectiva contínua do falante sobre o Campo.  

O autor cita exceções importantes a essa estruturação genérica. Por exemplo, 

em chinês e japonês, o Tema interpessoal, vem frequentemente por último e, no 

coreano e no japonês, as conjunções podem aparecer no final da oração 

antecedente e não em posição inicial da oração.  

Para Martin (1992), ainda serão necessários mais estudos, mesmo das 

línguas mais pesquisadas, para que se possa contrastar as estratégias discursivas 

de cada língua e chegar a um tipo de constantes contextuais antes que se possa 

fazer, em larga escala, generalizações através das línguas. Igualmente para Rose 

(2001), a rica complexidade interna de cada língua sugere que classificá-las pela 

ordem básica das palavras ou pela ordem básica de tópico e foco seria simplificar 

em demasia os problemas da tipologia das línguas. E que seus achados mostram 

tendências que pedem maior aprofundamento investigativo para buscar motivações 

para variações gramaticais nos padrões discursivos. 

 

 

2.9  Tema na Língua Japonesa  

 

Teruya (2007), seguindo a linha de Halliday, afirma que estrutura temática e 

estrutura de informação são sistemas paralelos e interagentes na língua japonesa. O 

Tema pode estar mapeado sobre a estrutura informacional – Dado/Novo – o que 

pode fazer do Tema ou um elemento Novo – salientado por ga – ou um elemento 

Dado – salientado por wa. Este morfema, marcador típico de Tema, foi amplamente 

estudado na linguística japonesa, contudo, geralmente, de uma perspectiva da 

oração e da palavra, em detrimento de uma perspectiva discursiva15 Para o autor, 

em japonês, o pico da proeminência temática é o elemento destacado pela 

                                                             
15 Um dos raros estudos em língua portuguesa sobre o assunto é o de Mukai (2003). O autor se 
preocupa com a Estrutura Informacional e se serve da “combining approach” para tratar do morfema 
wa da língua japonesa, do ponto de vista semântico-funcional e pragmático-discursivo. Ele relaciona 
a função de tópico sentencial e de tópico contrastivo com a Estrutura Informacional aportada pelo 
morfema wa. Segundo Mukai, a informação dada constitui tópico sentencial, enquanto que o tópico 
contrastivo pode ser realizado com informação nova ou informação dada. Seu estudo aponta, ainda, 
que o nível pragmático-discursivo de wa é também importante fator de análise, pois a contrastividade 
e o pseudotópico sentencial [Cf. pseudoinformação de Mathesius: informações novas que o 
falante/escritor introduz, pragmaticamente motivado, como Dado] detectam a atitude subjetiva do 
falante/escritor, imprimindo suas intencionalidades no discurso. 
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posposição do morfema wa. Teruya (2007, p. 111) afirma que, também na língua 

japonesa, de forma geral, uma unidade de informação cria uma onda que se inicia 

com a formação da vaga, ou seja, a informação Dada, e cresce culminando com a 

informação Nova no seu pico, correspondendo à estrutura Tema/Rema. No entanto, 

chama a atenção para o fato de que a informação Nova pode vir tanto no início 

quanto no fim da estrutura informacional. A propósito, tanto em português quanto em 

outras línguas, existem estruturas que permitem colocar a informação Nova antes da 

Dada, como a cleft sentence (sentença clivada): "Foi a Mary que quebrou o vaso", 

em que "Foi a Mary" é informação Nova.  

Além disso, Teruya (2007) afirma que o Tema pode servir como referência 

catafórica, indicado por 'sore wa' – ou anafórica, 'sore ga'. Ele acrescenta que o pico 

da proeminência temática é o elemento destacado pela posposição do morfema wa, 

mas, ao mesmo tempo, informa que o Tema pode, também, realizar-se sem 

nenhuma marca segmental. Há outros morfemas que também funcionam como 

marcador temático, como: mo, koso, sae, dake, shika, dentre outros. 

Por seu lado, Martin (2004, p. 52-53) mostra que os morfemas wa e mo 

marcam focos opostos, ou seja, a função de wa é de backgrounding enquanto que a 

de mo é de foregrounding. Para o autor, o morfema wa envolve sempre um sentido 

de contraste. Partindo desse postulado, Thomson (1998, p. 234) conclui que wa 

contribui efetivamente para a organização de uma mensagem coerente, sendo parte 

do significado textual, não operando, no entanto, na estrutura temática (Tema/Rema), 

mas, sim, na estrutura informacional (Dado/Novo) da oração. 

Essa questão foi evidenciada por uma pesquisa realizada por Thomson 

(1998). Ela discute o Tema na língua japonesa a partir de dados coletados em textos 

jornalísticos e conclui que o morfema wa nem sempre é necessário para a 

realização do Tema. A autora seleciona dois textos jornalísticos, um sobre cultura e 

outro sobre roubo a banco e, com a ajuda de um falante nativo, altera os inícios das 

orações, preservando, porém, as relações lógicas e a estrutura gramatical. As duas 

versões – a original e a modificada – foram submetidas a trinta informantes nativos 

que leram e fizeram seus comentários quanto à facilidade de leitura e compreensão 

dos textos.  

Das 25 respostas computadas, 76% dos informantes preferiram o texto 

original sobre cultura e 95% o texto original sobre o roubo a banco. Thomson conclui 

que „primeira posição‟ tem um papel no desenvolvimento temático, e que um GN+wa 
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não se mostrou necessário como „orientador‟ para a mensagem: no texto sobre 

cultura, 50% e no texto sobre roubo a banco, 55% das orações não tinham a 

presença do wa. A propósito, para Teruya (2007), o wa não é a única marca de 

Tema na língua japonesa e pode, também, ser omitido sem prejuízo de sua função. 

Por outro lado, para Halliday (1985, 1994) há apenas um Tema topical na 

oração em inglês. Kuno (1973, p. 30-31) também declara, de forma similar, que há 

apenas um Tema em uma oração em japonês, e afirma que caso haja mais de um 

elemento marcado por wa em uma oração, apenas o primeiro sintagma marcado por 

wa será o Tema; o segundo sintagma wa deve ser interpretado como Contrastivo.16   

A propósito, na língua japonesa, quando a Circunstância de tempo ou lugar é 

realizada nominalmente – 'hoje', 'amanhã', dentre outras – o morfema temático (wa 

ou ga) pode ser omitido. Além disso, Teruya (2007, p. 79) e Martin (2004, p. 36) 

referem-se ao fato de na língua japonesa a Circunstância vir, em geral, em primeira 

posição, antes do Sujeito, o que a caracteriza como elemento "não marcado" nessa 

língua. A posição não marcada do elemento circunstancial e a extensão de Tema 

até o elemento salientado por wa faz Teruya admitir a existência do que chamou de 

Tema ideacional duplo (Tema circunstancial + Tema topical). 

Além disso, Teruya (2007) chama a atenção para o fato de que os 

continuativos e as conjunções, que são inerentemente temáticos, nem sempre 

ocorrem no início da oração, como acontece no inglês, fato também apontado por 

Rose (2001). Por outro lado, na língua japonesa, a natureza do mood da oração, em 

seu aspecto interpessoal, vem no final, nunca constituindo Tema, portanto (TERUYA 

2007, p. 94).  

Quanto ao Tema nas orações paratáticas e hipotáticas, segundo Teruya, o 

que se verifica é que as orações paratáticas podem apresentar ou não o mesmo 

Tema. Quando as orações nessa condição têm o mesmo Tema, o segundo será 

elíptico. 

Assim como acontece na língua portuguesa, a elipse na língua japonesa, é, 

também, tida como um dispositivo implícito que opera permitindo que o significado 

seja traçado no contexto e no cotexto, ou seja, a elipse é exofórica ou catafórica. A 
                                                             
16 Kuno (1973, p. 27-28) distingue duas funções para o uso de wa e três para ga. (1) wa expressando 
Tema [Tarô wa gakusei desu/ Tarô é estudante]; (2) wa expressando contraste [Ame wa futte imasu 
ga, yuki wa futte imasen/Está chovendo, mas não nevando.]; (3) ga expressando listagem exaustiva 
[Tarô ga gasusei desu/ É o Tarô que é estudante.]; (4) ga expressando descrição neutra [Oya, Tarô 
ga kimashita/ Olha, o Tarô chegou.]; e (5) ga expressando objeto direto [Boku wa Hanako ga suki 
da/Eu gosto da Hanako.]. 
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elipse exofórica do Sujeito ou do verbo pode ocorrer quando esses elementos são 

interpretados com base no conhecimento do leitor/ouvinte da tendência da língua 

deixá-los de fora (TERUYA 2004, 2007; THOMSON 2005). Assim é que Teruya 

(2007) prevê a ocorrência da elipse do Tema também em japonês e o nomeia de 

Tema implícito, Tema que pode ser recuperado pelo contexto, o que também é 

previsto por Halliday (1994) nas orações em relação de parataxe. 

Teruya (2007) discute, ainda, o conceito de Tema absoluto. Trata-se, segundo 

o teórico, de um elemento contextualizador da oração enquanto mensagem, 

realizado em primeira posição por um grupo nominal salientado por “de^wa”, “ni^wa”. 

Contudo, neste caso, esses morfemas não têm o significado circunstancial 

convencional que lhe é atribuído, não exercendo uma função na estrutura da 

transitividade da oração, como pode ser observado em: 

 
39. Ôku no dôbutsu de wa, kotai ni yotte osumesu no chigai ga mirareru.  

Muito NO animal DE WA cada um NI YOTTE macho e fêmea NO diferença GA ver-PSV-inf. 
T.Absoluto (ôku no dôbutsu de wa) ^ T. circunst.(kotai ni yotte) ^ T.topical (osumesu no chigai 
ga) 
(Em muitos animais, dependendo da espécie, a diferença entre macho e fêmea é possível de 
ser vista.) 

 

A seguir, trato da função e do comportamento do Sujeito na língua japonesa, 

como complemento ao entendimento de Tema. 

 

 

 

2.9.1  O Sujeito na língua japonesa 

 

Na oração como evento comunicativo, o Sujeito é a função responsável pelos 

vários significados interpessoais, tais como: polaridade, polidez, respeito, modéstia e 

as modalidades várias que são realizadas pelo Predicado (TERUYA 2007). 

Como uma característica geral da língua japonesa, o Sujeito é 

frequentemente implícito, desde que a responsabilidade modal seja aparente. Assim, 

quando um Sujeito já estiver estabelecido, ele poderá ser implícito e 

consequentemente „backgrounded‟, mas quando ele é introduzido pela primeira vez, 

ou é reintroduzido ou se torna obscuro no decorrer da conversa, é, então, explicitado 

e consequentemente „foregrounded‟.  
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Assim, também, para Teruya, Sujeitos são realizados por um grupo nominal 

posposto pelos morfemas wa ou ga, mas essas marcas não são a única maneira de 

definir Sujeito, nem como esse elemento é reconhecido.  

A seguir, apresento no Quadro 3, um resumo sobre o conceito de Tema na 

língua japonesa. 

 
Tema na língua japonesa 

 

Tema Dado salientado por "wa" – não marcado 
Tema Novo salientado por "ga" – não marcado 
Tema topical Sujeito – não marcado 
Tema circunstancial circunstância – não-marcado  
Tema duplo Circunstância+Sujeito – não marcado 
Tema múltiplo textual^interpessoal^circunstancial/topical – marcado  
Indicação pode ser indicado também por: “mo”, “koso”, "Ø" e outros 
Referência  "sore wa" (catafórica) 

"sore ga" (anafórica) 
                 QUADRO 3 – TIPOS DE TEMA NA LÍNGUA JAPONESA  

     Fonte: Teruya (2007) 
 

 

2.10  Tema na língua portuguesa 

 

Em seu artigo sobre definição de Tema, Gouveia e Barbara (2002; 2004a e b) 

suscitam argumentos que podem ser úteis para línguas como o português, que 

permitem que sentenças como as declarativas e as interrogativas elidam o sujeito e 

posicionem primeiramente o verbo. Tanto o inglês quanto o português são 

consideradas línguas de padrão sintático SVO (sujeito, verbo, objeto). No entanto, o 

português, assim como o espanhol e o italiano são considerados línguas pro-drop, 

ou seja, permitem a elisão do sujeito e o posicionamento do Predicador 17  em 

primeiro lugar na oração. 

O português, sendo uma língua de padrão sintático SVO, posiciona 

necessariamente o sujeito como primeiro elemento na oração. No entanto, esse 

sujeito pode não estar presente de modo explícito, situação em que é recuperável 

pelo cotexto ou por uma elipse de referência (que endoforicamente aponta para o 

texto prévio ou que vem a seguir) ou através da desinência verbal. Para Mira Mateus 

et. al (2006), os termos anafóricos podem ser realizados lexicalmente, podendo ser 

                                                             
17 „Predicador‟ equivale a verbo principal (Halliday 1994). 
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representados por pronomes anafóricos, pessoais ou demonstrativos, ou podem 

ainda ser categorias sintaticamente vazias. 

O fato de uma língua ser pro-drop, como, por exemplo, o português, acarreta 

algumas consequências: (a) não há pronomes expletivos como o inglês (it), por 

exemplo em (40); (b) existe a possibilidade de posicionar o sujeito depois do verbo 

(41); e (c) aparentemente a característica pro-drop parece estar relacionada à rica 

morfologia verbal, em termos de pessoa e número, o que quer dizer que a 

ocorrência de sujeitos pronominais, em português, pode ser redundante, se se 

considerar que, no tempo verbal, informações sobre as pessoas envolvidas ou a 

identidade do participante esteja codificada no Finito18: 

 
(40) Ele chove. (It is raining.) 
(41) Apareceu um rato no meu escritório. ([It ] Appeared a mouse in my office.) 
 

e pode até envolver ambiguidade, como em: 

 
  (42) João disse que viria. (João viria) 
                     (43) João disse que ele viria (João ou outro, dependendo do contexto) 
 

A análise dos dados dos autores mostra que os Sujeitos pro-drop, em 

português, tendem a ser utilizados em sentenças contextualizadas ou em textos 

onde o Sujeito já foi mencionado em sentenças anteriores. Além disso, quando não 

há um sujeito explícito, ele está codificado na morfologia verbal, que carrega consigo 

as características de pessoa e número do sujeito.  

Gouveia e Barbara (2004a) acreditam que a diferença entre português e 

inglês deveria estar no estabelecimento de laços coesivos de referência e não entre 

diferentes formas de marcar o elemento Tema. Para os autores, tanto Sujeito quanto 

verbo podem ser instâncias de Temas não marcados em português, o que não quer 

dizer que a escolha natural, no português, seja o verbo, mas sim o Sujeito. Mas, sem 

dúvida, há casos cujo primeiro elemento da oração é um verbo, que codifica o 

Sujeito, que já foi previamente expresso ou está óbvio no contexto de situação e, 

portanto, equivale à escolha do Sujeito como Tema e não do processo como Tema.  

No entanto, nos casos em que o processo está em posição temática, mas o 

Sujeito está posicionado depois do verbo, o Tema será marcado. Outra situação em 

                                                             
18 Finito: sujeito + verbo flexionado 
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que o processo em posição inicial é considerado Tema marcado ocorre nas 

construções passivas, em que o Ator é omitido ou indeterminado ou ainda nas 

construções com a partícula „se‟, cujo verbo aparece na 3ª pessoa, indeterminando o 

Sujeito.  

Os autores retomam a definição de Halliday para Sujeito psicológico, 

ancestral ao conceito de Tema, e concluem que Tema é aquilo sobre o que trata a 

mensagem, é o que o falante/escritor tem em mente no momento da produção da 

oração, mesmo que esse fato não corresponda a nenhuma realização morfológica. 

Barbara e Gouveia (2004a), então perguntam: Em português, qual seria o 

Tema, nos exemplos abaixo? 

 
(44) Eu fui ao cinema ontem. 

       (45) Fui ao cinema ontem. 
 

Há três possibilidades de resposta:  
 

  (I)  #Eu fui ao cinema ontem. (Tema não marcado) 
          Fui ao cinema ontem. (Tema marcado) 
 

  (II)  Eu fui ao cinema ontem. (Tema marcado) 
         #Fui ao cinema ontem. (Tema não marcado) [porque é mais comum] 
 

  (III)  #Eu fui ao cinema ontem. (Tema não marcado) 
   #Fui ao cinema ontem. (Tema não marcado) 
 

Mas o problema é outro, dizem eles: Onde está o Tema? O problema é que 

estamos querendo analisar a língua portuguesa através de regras da língua inglesa. 

E as duas línguas se comportam diferentemente. Gouveia e Bárbara (2002; 2004a e 

b) mostram exemplos no português europeu (PE) para evidenciar que, mesmo 

quando o Tema não é explicitamente expresso, não há diferença semântica, nem 

funcional nessa língua. Alguns exemplos são reproduzidos no Quadro 4: 

 
 Oração Tema 

1 Vi a casa toda. Ø 
2 Mostrou-me a casa toda. Ø 
3 Nós entramos, Suj 
4 é um corredor assim alaranjado, Ø 
5 ela tem tudo assim, mais ou menos, Suj. 
6 predomina o amarelo, alaranjado, Posp. 
7 tem duas credências, mui[to], muito bonitas Ø 
8 numa (...) tem o telefone Ø 
9 e outra onde tem umas, uma, até uma prenda que lhe ofereci Ø 
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10 e... depois en(...), vai-se para o lado direito Indet. 
11 tem a sala comum Ø 
12 é toda forrada, toda pintada, Ø 
13 mandou pintar, um amarelo alaranjado. Ø 
14 A entrada, façamos de conta Ø 
15 nós estamos aqui, não é Suj. 
16 e faz a sala de estar Ø 
17 e depois a outra metade é a sala de jantar Suj. 
18 faz um cotovelo Ø 
19 eu quero explicar Suj. 
20 era o que eu estava a dizer há bocado à NP 

 
Ø 

        QUADRO 4 - REALIZAÇÕES TEMÁTICAS EM PE  
        Fonte: Gouveia, Barbara (2004a, p.161-2) 

 

Uma rápida vista no texto mostra que o pro-drop (ausência de sujeito) é um 

fenômeno comum no português. Parece, então, que a solução (II) seja o caso. Mas 

também não é bem isso, pois o português não é, como o japonês, “uma língua em 

que o sujeito é quase sempre omitido” (HORI 1995, p. 162). Por outro lado, o 

português do Brasil (PB) utiliza-se menos do pro-drop (NEGRÃO 1990). Mas mesmo 

assim, ambas as línguas, PB e PE não veem diferença, nem semântica, nem 

funcional, entre: 

 
(46) Eu tenho acompanhado os seus relatórios. 
(47) Tenho acompanhado os seus relatórios. 

 

Em termos da solução (II), argumentam os autores, ao se considerar a oração 

(46), marcada, seria ela menos marcada que a (48), cujo Tema é uma circunstância? 

Haveria, então, graus de marcação? 

 
(48) Ultimamente, eu tenho acompanhado os seus relatórios. 

O artigo discute alguns outros casos e conclui, citando Hasan e Fries (1995). 

 
The abstract semantic characterization of Theme as „the point of departure‟ 
– and its other equivalent glosses not only by Halliday but also by other SF 
linguists, e.g. Matthiessen (1995), who talks of Theme as „the resources for 
manipulating the local contextualization of the clause... for setting up a local 
context for each clause in a text‟ still stand in need of clarification. And 
notwithstanding the principle of ineffability [...] this abstract semantic value 
ascribed to Theme in the SF literature does need to be made concrete at 
least to the same extent as in the case of the element, [sic] Subject. This 
seems to be a reasonable demand, whose satisfaction is however beset with 
serious problems. (HASAN; FRIES 1995, p.xxvii, apud GOUVEIA; 
BARBARA 2004a)19 

                                                             
19 A caracterização abstrata de Tema como „o ponto de partida‟ – e definições equivalentes não 
somente por Halliday, mas por outros sistemicistas, e.g. Matthiessen (1995), que fala de Tema como 
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O Tema, pois, pode não ter realização na oração, caso em que será inferido 

do cotexto ou da flexão verbal. Haverá, portanto, casos em que um significado, e 

não uma estrutura, preencherá o papel de Tema. Tudo isso faz sentido se se 

lembrar da definição de Tema como o Sujeito psicológico da oração: „that which is 

the concern of the message‟. É chamado psicológico porque é o que o falante tem 

em sua mente quando inicia a produção de uma oração (mesmo que não 

corresponda a nenhuma realização morfológica). O Quadro 5 resume as propostas 

de Barbara e Gouveia. 

 
Especificidades de Tema na língua portuguesa 

CASO GERAL (não marcado) Sujeito ou Processo  
 
 
EXCEÇÕES (marcado) 

Processo de sujeito posposto 
Sujeito paciente 
"SE" índice de indeterminação do sujeito 

          QUADRO 5 – ESPECIFICIDADES DE TEMA NA LÍNGUA PORTUGUESA  
            Fonte: Barbara; Gouveia (2004) 
 

A seguir, apresento no Quadro 6 e 7 um resumo sobre a noção de Tema 

proposta por Halliday (1994), Teruya (2007) e Barbara e Gouveia (2004), autores 

nos quais fundamento a análise do corpus deste estudo, além de outros que 

apontaram pontos controvertidos nessa questão.  

 
 

TEMA: CONCEITO E CRÍTICAS  
 

 
 
 
 
Conceito 

 
 aposição de critério sintático e critério semântico (e.g. GÓMES-GONZÁLEZ       

2000);  
 ponto de partida da mensagem [critério sintático]; 
  aquilo de que fala a oração [critério semântico]; 
  orientação do leitor; 
 organiza a oração como mensagem; 
 pano de fundo para o Rema; 
  assinala manutenção, mudança, limite de um tópico. 

 
 
 
 

 
 aposição de critério sintático e critério semântico (e.g. GÓMES-GONZÁLEZ       

2000);  

                                                                                                                                                                                              
„recursos para manipular a contextualização local da oração... para estabelecer um contexto local 
para cada oração no texto‟ ainda precisa de esclarecimentos. E, apesar do princípio da inefabilidade 
[...], esse valor semântico abstrato atribuído ao Tema na LSF precisa ser tornado concreto, ao menos 
na mesma extensão do caso do Sujeito. Esta parece ser uma demanda razoável cuja satisfação, 
entretanto, está com sérios problemas. (HASAN; FRIES 1995, p.xxvii, apud GOUVEIA; BÁRBARA 
2004a, p.174) 
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Críticas  noção de tópico (nem todo elemento ideacional tem status de tópico. O tópico 
é discursivo, não pode ser estabelecido em relação a posição; por isso, 
posição inicial nem sempre coincide com o tópico) (e.g. DOWNING 1991); 

 a função representacional do Tema ideacional (há termos considerados Tema 
sem função ideacional (e.g."dummies") (e.g. LEONG PING 2005). 

 
QUADRO 6 – TEMA: CONCEITO E CRÍTICAS. 
Fonte: Halliday (1994); Gómes-González (2000); Downing (1991); Leong Ping (2005) entre outros. 
 

 
 

REALIZAÇÕES DE TEMA  
 

 
Tema não 
marcado  

 

 
 Sujeito de oração declarativa (HALLIDAY 1994, p. 43)  
 Sujeito ou Circunstância ou Circunstância+Sujeito [= Tema ideacional duplo] 

(TERUYA 2007)  
 Sujeito ou Processo (GOUVEIA; BARBARA 2002; 2004) 

 
 

Tema 
marcado 

 
 Qualquer elemento que não seja o Sujeito (HALLIDAY 1994) 
 É mais temático do que o não-marcado (GOATLY 2008) 

 
 

Tema 
simples 

 
 Formado por Tema Topical [= elemento Ideacional] (que pode ser composto: 

"O menino e o gato ...")  
 

 
Tema 

múltiplo 

 
 Formado por elemento topical e elementos de outras metafunções 

(interpessoal e ou textual). Geralmente na ordem: 
textual^interpessoal^topical. 

 
QUADRO 7 – REALIZAÇÕES DE TEMA 
Fonte: Goatly (2008); Halliday (1994); Gouveia; Barbara (2002; 2004) 
 

 

Além das críticas, retomadas resumidamente no Quadro 6, e que são 

verdadeiras para a própria língua inglesa, base para a proposta de Halliday, ver-se-á 

que na comparação dos textos em japonês com a tradução em língua portuguesa, 

por serem de tipologias diferentes, essas línguas também mostrarão comportamento 

específico em relação à definição de Tema.  

Passo, então, a falar sobre a noção mais recente do processo tradutório entre 

línguas que, hoje, não é mais abordada simplesmente como um fenômeno 

linguístico, mas como um fenômeno que vê a língua em uso em seu contexto social 

e cultural. Esse fato ajuda a entender a tradução como nem sempre correspondendo 

exatamente ao conteúdo da versão original. 
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2.11  Estudos de tradução 

 

Apresento nessa seção um panorama diacrônico dos Estudos de Tradução, 

fazendo uma intersecção da tradução com a Linguística Sistêmico-Funcional.  

O interesse pela tradução é tão antigo quanto à civilização humana, diz Baker 

(2001). A autora explica que a vasta literatura sobre tradução remonta aos dias de 

Cícero, no primeiro século a.C., mas que, como disciplina acadêmica, os Estudos de 

Tradução são relativamente recentes, não tendo mais do que algumas décadas de 

existência, com exceção de estudos nas áreas de Literatura Comparada e de 

Linguística Contrastiva. Foi apenas a partir da segunda metade do século XX que se 

começou a discutir sobre a necessidade de se conduzir um estudo sistemático sobre 

a tradução (BAKER 2001).  

O termo „estudos de tradução‟ (translation studies)20 foi cunhado por James 

Holmes (1988), tendo sido o primeiro a pensá-la como uma disciplina acadêmica, 

estabelecendo seus parâmetros. Para Holmes, os Estudos de Tradução englobam 

atividades teóricas, descritivas e práticas, como campos não estanques, senão 

interdependentes e em constante diálogo, para o florescimento e o crescimento da 

disciplina. Baker se refere ao posicionamento de Toury (1995, apud BAKER 2001, p. 

279) sobre a disciplina Estudos de Tradução, que concebia as atividades práticas 

como mera „extensão‟ das atividades teóricas e descritivas. 

Os teóricos atuais (BASSNET 1991; BAKER 1992; HICKEY 1998) concordam 

que, desde meados de 1960, as pesquisas sobre tradução não têm mais como foco 

o produto final da tradução e um olhar prescritivo sobre ele. O interesse volta-se 

para o processo tradutório, isto é, para o modo como a tradução é feita, seus 

métodos e na inserção do texto traduzido na cultura da língua para a qual é 

traduzido. 

A tradução ganhou vigor como campo de estudo e pesquisa com a publicação 

How to do things with words, de Austin (1962). Quando usamos a língua, diz o autor, 

não visamos apenas a escrever ou a falar uns com os outros, mas também 

praticamos ações dentro de um contexto que liga elementos linguísticos e não-

linguísticos como conhecimentos, crenças e comportamentos dos envolvidos. Esse 

                                                             
20  Neste trabalho adotamos a denominação „estudos de tradução‟, seguindo Sobral (2008), e 
diferentemente do corrente no Brasil com a escola mineira e catarinense que adotam „estudos da 
tradução‟, por nos parecer uma expressão mais abrangente do fenômeno tradutológico. 
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ponto de vista pragmático é aplicado aos Estudos de Tradução para explicar o que 

“é potencialmente feito pelo autor original no texto, o que é potencialmente feito na 

tradução como resposta ao original, como e por que é feito daquela maneira, 

naquele contexto” (HICKEY 1998, p. 4). 

Embora Austin, na década de 1960, salientasse a relevância dos aspectos 

pragmáticos no tratamento da linguagem, a tradução ainda era percebida como 

simples transcodificação do léxico e da gramática. Essa percepção, segundo Baker 

(2001), emerge, principalmente, da postura de dois teóricos do assunto: Catford 

(1965) e Nida (1969). Ambos entendiam a tradução como substituição do material 

textual de uma língua pelo material textual equivalente na outra língua, e o 

fundamental era fazer com que os componentes significativos do original chegassem 

à língua-alvo. Arrojo (1986) relaciona essa visão à crença da existência possível de 

um texto original cujo significado fosse estável, clara e objetivamente “transportável” 

para outra língua.  

Na década de 1980, segundo Snell-Hornby (1990), um novo parâmetro se 

estabeleceu na orientação dos estudos, e a tradução passa a ser considerada um 

ato de comunicação em que a língua é vista como um processo sócio cultural. Assim, 

surge uma preocupação com a tradução como um processo transcultural, não mais 

abordada simplesmente como um fenômeno linguístico, mas como um fenômeno 

que vê a língua em uso em seu contexto social e cultural. Nesse sentido, segundo 

Snell-Hornby (1995), a tradução reside em uma retextualização sob novas condições 

funcionais, culturais e linguísticas, cuja complexidade se estende ao tradutor que, 

por sua vez, é condicionado pelo conhecimento, pela proficiência e pela percepção 

dessas condições. Por conseguinte, o tradutor ganha visibilidade, pois conforme 

afirma Arrojo (1995) o significado de uma palavra ou de um texto, na língua de 

partida, somente poderá ser determinado de forma provisória, “através de uma 

leitura”.  

Hatim e Mason (1990) dizem que o tradutor se mantém sobre a pressão de 

seu condicionamento social enquanto negocia significados entre o autor do texto 

original e o leitor da tradução. Isso equivale à afirmação de Arrojo (1995, p. 3) de 

que não existe nem tradução nem leitura que sejam neutras e que o tradutor é em 

certo sentido um coautor do texto que traduz, fato que estabelece uma intersecção 

com as teorias da linguagem que se preocupam com o uso funcional da língua. 
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Nesse sentido, a aplicação da teoria da LSF, que propõe a análise nesses 

parâmetros, vem transformando a abordagem dos Estudos de Tradução. 

Com essa transformação, a tradução ganha independência como disciplina e 

desencadeia grande número de pesquisas com enfoque nos stratum linguístico, 

social e pragmático, recebendo contribuições de várias disciplinas, dentre elas, a 

LSF que fornece parâmetros de análise satisfatórios. Segundo Baker (1992), essas 

contribuições propiciam Novos saberes e valiosas descobertas tanto sobre a 

natureza da linguagem quanto sobre a sua função ao tradutor. 

A partir da década de noventa, muitos estudos sobre tradução adotam como 

parâmetro de análise a LSF preconizada por Halliday (1989, 1994) que concebe a 

língua como um sistema semântico cuja organização está ligada a funções de uso, 

relacionando a língua ao contexto social. Para Halliday, contexto e língua são 

interdependentes. A identificação das escolhas de significado depende da análise do 

contexto no qual se deu a escritura do texto, assim o texto é fruto de dois contextos: 

o da cultura e o da situação. Dentro do contexto de cultura, escritores/falantes usam 

a língua em vários contextos mais restritos ou específicos, que são o contexto de 

situação. Esses dois contextos – de cultura e de situação – se combinam resultando 

em diferenças e semelhanças de linguagem. O contexto de situação, por sua vez, 

implica em três variáveis de registro: o campo, as relações e o modo do discurso. O 

campo diz respeito ao conteúdo do que se escreve/fala, as relações dizem respeito 

à relação entre escritor/falante e leitor/ouvinte, o modo se refere à organização 

interna do texto/fala. O registro influencia as escolhas léxico-gramaticais do discurso, 

pois refletem as três principais funções da linguagem: codificar nossa experiência de 

mundo (metafunção ideacional), codificar a interação social (metafunção 

interpessoal) e codificar nossa experiência e nossa interação em um todo coerente 

(metafunção textual).  

Para analisar a tradução, servir-me-ei dos parâmetros metafuncionais, de 

Halliday, pois ao considerarem a língua em uso, contextualizada cultural e 

socialmente, têm gerado dados significativos para a compreensão da tradução. 

Nesta pesquisa, ater-me-ei ao estudo da Metafunção Textual no que diz respeito à 

organização temática do texto, contudo não se pode deixar de considerar a 

correlação existente entre as três metafunções quando se procede a uma análise 

nos parâmetros sistêmico-funcionais. 
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A seguir trato da questão do Tema envolvendo a tradução, com vistas a 

relacionar esses dois elementos e a sua influência na interpretação resultante. 

 

 

2.12 Estrutura temática e tradução 

 

A LSF tem contribuído significativamente para o desenvolvimento dos 

Estudos de Tradução. As três metafunções preconizadas por Halliday (1994) usadas 

como parâmetro de análise têm lançado interessantes insights para a abordagem da 

tradução. Apresento aqui alguns trabalhos que se serviram da LSF, como teoria para 

analisar a estruturação temática na tradução, tais como: van Leuven-Zwart (1989, 

1990), Lucas (1991), Vasconcellos (1992), Baker (1992), Muriel Vasconcellos (1992), 

Gil; Dourado; Vasconcellos (1995), Ventola (1995), Vasconcellos (1997), Munday 

(1998), Siqueira (2000), Ghadessy; Gao (2001), Gouveia; Barbara (2002), Arús Hita 

(2004), Rodrigues (2005), Pagano (2005), Paquilin (2005), Figueredo (2006), e que 

contribuiram para esclarecer algumas questões em minhas análises. 

Em dois artigos, van Leuven-Zwart (1989; 1990) descreve dois modelos – o 

comparativo e o descritivo – para contrastar traduções de ficção literária e seus 

originais e a sua aplicação no corpus. Partindo da tradução de textos do espanhol 

para o holandês, o método é, também, testado em traduções do inglês, do francês, 

do alemão, do italiano e do russo. Desses trabalhos de van Leuven-Zwart, o seu 

modelo descritivo se mostra interessante para minha pesquisa, pois estabelece 

padrões de diferenças que poderão nortear a análise das diferenças ocorridas na 

metafunção textual do corpus analisado. O seu modelo descritivo, complementar ao 

comparativo, busca descrever as conseqüências das mudanças que ocorrem a nível 

microestrutural no nível macroestrutural. Segundo a autora, nas traduções, 

especificações são mais freqüentes do que generalizações e caso ocorram 

sistematicamente mudanças microestruturais na estruturação do período, outra 

perspectiva se delineará para a interpretação da mensagem. 

Lucas (1991) analisa a questão do Tema em textos paralelos de artigos 

científicos sobre biologia marinha, em japonês e em francês, e usa como corpus 

comparativo textos literários. Suas análises mostram que os Temas, nas duas 

línguas, sofrem variação lexical de forma a enriquecer e ou explicitar o conteúdo 

tematizado. 
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Vasconcellos (1992), discutindo o papel do Tema na tradução, estudou 

traduções literárias do português para o inglês e concluiu que mudança de foco 

temático não tem relação apenas com limitações sintáticas, mas também lexicais. A 

autora conclui deixando a dúvida da eficácia da observação rigorosa da força 

funcional própria à estrutura temática do texto de partida no texto de chegada. 

Muriel Vasconcellos (1992), analisando traduções do português para o inglês, 

aponta diferenças pragmáticas nas escolhas temáticas da tradução que estão além 

das diferenças semânticas e sintáticas das línguas em foco. A autora sugere que a 

não observância da escolha temática original e do foco da informação pode levar à 

construção um texto traduzido artificial. Nesse sentido, o tradutor nunca poderá 

capturar completamente o sentido do sistema como um todo expresso no texto 

original. 

Dourado, Gil e Vasconcellos (1995), buscando validar a LSF como 

instrumento de avaliação de uma tradução, exploram as três metafunções de 

Halliday na análise da tradução do conto de Hemingway, A very short story. O 

trabalho é tripartite, sendo que Gil se ocupa da metafunção ideacional, focando a 

transitividade na construção das personagens; Vasconcellos analisa a metafunção 

interpessoal e focando a modalização e a modulação trabalha os verbos modais 

atribuídos aos personagens; e Dourado, se ocupando da metafunção textual, analisa 

a organização temática dos dois textos, o original e o traduzido, a partir de seu 

desenvolvimento ao longo do conto e como esta organização reflete as 

preocupações do autor e do tradutor. Os resultados apontam poucas diferenças 

funcionais entre os dois textos, ficando as diferenças creditadas a escolhas próprias 

do tradutor, dentro das escolhas possíveis na língua de chegada. No que diz 

respeito à organização temática, Dourado aponta para a importância da 

conscientização, por parte do tradutor, do papel do Tema na organização do 

discurso. 

Outra pesquisadora que trata da estrutura temática na Tradução é Ventola 

(1995). Para a autora, os sistemicistas muito têm contribuído para o estudo da 

“textualidade” através da análise da estrutura temática e seus padrões de 

desenvolvimento no texto, mas enfatiza que pesquisas com esse enfoque na 

tradução, ainda têm sido pouco exploradas. Os resultados de sua pesquisa apontam 

para a importância de ser desenvolvida, tanto no tradutor, quanto no escritor, a 

conscientização da existência da progressão temática e da sua relevância para a 
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construção textual. Trabalhando com textos científicos traduzidos do alemão para o 

inglês, ela pôde observar que havia muitas diferenças de estruturação temática na 

tradução. A autora creditou umas às especificidades de cada língua envolvida, mas 

outras, segundo ela, foram efetuadas sem motivos aparentes e nesse caso 

percebeu que os leitores foram levados a focar coisas diferentes, dependendo da 

estrutura temática apresentada. 

Vasconcellos (1997) trata de traduções do texto de Somerset Maugham para 

o português, feitas por tradutores novatos, considerando o quanto se pode “brincar” 

com a estrutura temática no contexto da tradução. A tendência constatada nas 

traduções foi a de preservação da estrutura temática do original, levando a autora 

concluir que os resultados se devem, provavelmente, ao desconhecimento de 

noções de organização temática e à percepção de tradução como uma tarefa de 

produção de texto calcado no original. 

Munday (1998), levando em conta a tradução como um processo de tomada 

de decisões, analisa a tradução para o inglês de um conto de Gabriel García 

Márquez baseando-se nas ferramentas da Linguística de Corpus e na LSF. Os 

resultados apontam para mudanças (shifts), envolvendo ordem sintática e coesão, 

que implicam em diferenças de ponto de vista narrativo e são creditadas por Munday, 

em grande parte, ao idioleto do tradutor. Aponta o autor, ainda, para as questões 

advindas do uso do modelo de Halliday para analisar outros sistemas linguísticos, 

como a língua espanhola cujo sujeito é frequentemente elidido ou posposto ao verbo 

e o uso de adjuntos em posição inicial não implicando em uma ordem marcada no 

nível do que ocorre na língua inglesa. 

Naganuma (2000), em sua dissertação de mestrado, apresentada na 

Universidade Macquarie, trata das semelhanças e das diferenças entre o japonês e 

o inglês quanto à estruturação temática na tradução. A autora parte do 

questionamento de quais dificuldades o tradutor enfrenta e propõe a conscientização 

do profissional sobre a função de Tema para o fluxo da informação do texto e a 

chegada a um texto traduzido tido como natural. Gouveia e Barbara (2002) 

comparam estratégias discursivas de estruturação textual, no tocante à organização 

e à progressão temática nas duas variedades do português – o brasileiro e o 

europeu – relativamente ao texto original, em inglês, da obra Harry Potter e o 

Prisioneiro de Ascaban. Não se trata de comparar os textos traduzidos com seu 

original, mas sim, verificar a estruturação textual de duas variedades do português, 
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frente a um mesmo original. As análises evidenciaram que a maior parte das 

diferenças entre as duas variedades do português se deveu a escolhas diferentes ao 

nível gramatical e não ao léxico-semântico. Quanto aos resultados da análise das 

realizações temáticas da categoria léxico-semântica Harry Potter, o português 

brasileiro apresenta maior ocorrência de nome/grupo nominal e pronome, enquanto 

que o português europeu apresenta número maior de nome e elipse. 

Siqueira (2000) analisa a estrutura temática de relatórios anuais de empresas 

brasileiras e suas traduções para o inglês, comparando-os com relatórios anuais de 

empresas norte-americanas. Os resultados sugerem que o conteúdo experiencial 

dos temas é dependente do gênero textual, mas dentro de um mesmo gênero, tais 

conteúdos são culturalmente dependentes. 

Ghadessy e Gao (2001) examinam a estruturação temática de comentários 

políticos em inglês e de suas traduções para o chinês. A preocupação é com a 

prática didática na formação do tradutor, que deve ser sensibilizado a refletir sobre 

aspectos fundamentais para a tomada de decisão no processo tradutório.  

Arús Hita (2004) usa a metafunção textual como ferramenta contrastiva para a 

análise de inglês e espanhol. O autor trabalha com orações isoladas e não com 

tradução de texto, e dirige seu foco para a produção textual de aprendizes de uma 

segunda língua. O autor analisa contrastivamente algumas estruturas temáticas e 

aponta a importância da metafunção textual como ferramenta para a análise de 

línguas diferentes. 

Vasconcellos e Pagano (2005) abordam o estado da arte de pesquisas 

desenvolvidas a partir da perspectiva hallidayana e resenham os trabalhos 

realizados sobre o assunto na última década. Os expoentes nacionais apresentados 

nessa resenha desenvolveram seus estudos no programa de pós-graduação das 

Universidades Federais de Minas Gerais, Santa Catarina e PUC São Paulo. As 

autoras tratam, ainda, de trabalhos de pesquisadores que atuam na interface dos 

Estudos de Tradução com a LSF e a Lingüística de Corpus e discorrem sobre as 

contribuições deste ramo da lingüística na interface com a LSF, propiciando ao 

tradutor uma tomada de decisão consciente e informada em seu fazer. Suas 

incursões passam também pela didática da formação do tradutor, propondo que se 

sensibilize o profissional para que este entenda a tradução também “como uma 

operação textual entre línguas, contexto e culturas” (VASCONCELLOS; PAGANO 

2005, p.199). 
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Pagano (2005), abordando a organização temática e tradução, oferece um 

panorama dos conceitos de tema e organização temática, exemplificados com textos 

originais e traduzidos em inglês, espanhol e português, visando à aplicação dos 

conceitos teóricos na análise da tradução. Sua pesquisa tem a interface com a 

Linguística de Corpus na segunda parte do trabalho, quando apresenta uma análise 

da organização e das escolhas temáticas de um conto de Gabriel Garcia Márquez e 

de sua tradução para o inglês e o português. Sua preocupação também se mostra 

didática, pois visa contribuir para o “desenvolvimento da competência em tradução” 

(PAGANO 2005, p. 249). 

Duas dissertações de 2005, uma da UFSC e outra da UFMG, tratam da 

estruturação temática e tradução, servindo-se da ferramenta Wordsmith para a 

análise quantitativa dos dados obtidos por corpus paralelo bilíngue. A de Paquilin 

(UFSC, 2005) aborda o papel, que considera crucial, desempenhado pela 

estruturação temática para a construção do significado da mensagem. A autora, 

analisando o original inglês e a tradução para o português de O Diário de Bridget 

Jones, conclui que as restrições linguísticas, culturais ou ideológicas que influenciam 

esta organização alteram a função comunicativa da mensagem, bem como o estilo 

do autor original. 

A dissertação de Rodrigues (UFMG, 2005) trata da estruturação temática no 

romance de Clarisse Lispector, A hora da Estrela, e na sua tradução para o inglês. O 

autor conclui que o texto original tem maior índice de temas ideacionais processo-

participante e o texto traduzido apresenta mais temas ideacionais participantes e 

credita as diferenças às representações por meio da organização temática ao estilo 

próprio do tradutor. 

Figueredo (2006) examina estruturas da organização textual em um conto de 

ficção científica enfocando sua estrutura temática e macrotemática (MARTIN; ROSE, 

2003), buscando entender como autor e tradutor constroem a estruturação da 

mensagem. Para Figueredo, mudanças temáticas, em especial, interferem na 

interpretação da mensagem. As escolhas da posição temática determinam as partes 

do discurso que são proeminentes, mas também quais estão relacionadas; quais 

são complementares ou opostas. Como conseqüência, sempre que os escritores 

constroem discursos, eles também estabelecem a lógica para interpretar a 

informação.  



69 

 

 

Lirola e Smith (2006) tratam de como certas escolhas lingüísticas na 

construção textual geram implicações comunicativas, analisando o uso de Tema 

predicado na construção do romance do escritor sul africano Alan Paton, Cry, the 

Beloved Country. Os autores apontam como o uso recorrente de Temas predicado 

serve para criar um discurso de esperança, ao enfatizar ou destacar uma parte da 

informação permeada por sentimentos ou emoções.   

Pela bibliografia de apoio, podemos perceber que modernamente os Estudos 

de Tradução têm uma natureza interdisciplinar (HATIM; MUNDAY 2004).  Munday 

(2002) aponta a contribuição da Linguística Sistêmico-Funcional e da Linguística de 

Corpus nos estudos envolvendo a textualização e a retextualização. Baker (1999) 

aponta para a incipiência do uso dos subsídios da Linguística de Corpus nos 

Estudos de Tradução nos anos 1990. Vasconcellos e Pagano (2005, p. 193) já 

atestam a diversidade de estudos sob esse enfoque, cujos corpora sob análise 

também são diversos, como os corpora paralelos que são compostos de textos 

originais e de suas traduções e os corpora comparáveis que são formados por textos 

originais de uma determinada língua e de textos traduzidos para essa mesma língua. 

Além disso, a pesquisa em Estudos de Tradução foi dinamizada, 

modernamente, pelo acesso rápido a dados disponibilizados por ferramentas 

computadorizadas, como é o caso do WordSmith Tools e do Projeto CORDIALL (FL-

UFMG). Alguns tópicos de pesquisa, como, por exemplo, o estudo de ocorrências 

léxico-gramaticais, identificação de padrões textuais, de processos e participantes, 

dentre outros, são mais bem desenvolvidos com o trabalho automático de busca em 

corpora de grandes dimensões. Contudo, quando a análise em questão depende 

não apenas de dados quantitativos, mas principalmente de dados qualitativos, é 

mister que se prepare o corpus e se proceda à anotação manual das ocorrências 

sob investigação. 

A pesquisa a qual me proponho, de traduções de textos literários do gênero 

conto, utiliza um corpus de análise de pequena dimensão, propício à anotação 

manual das ocorrências buscadas, em um viés qualitativo de análise. Serve-se da 

LSF como arcabouço teórico, mais especificamente dos parâmetros da metafunção 

textual, e não tem uma veia prescritiva. Ao contrário, o presente trabalho centra-se 

no entendimento da retextualização a partir da análise da estrutura temática, 

verificando como esta interfere no fluxo informacional nos dois textos e como modela 

a realidade, pois conforme afirma Hermans (1985, p. 11) “toda tradução implica num 
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grau de manipulação do texto original para um propósito determinado” (HERMANS 

1985, apud VASCONCELLOS; PAGANO 2005, p. 201).  

Neste capítulo, tratei da fundamentação teórica que embasa o presente 

estudo. Resenhei trabalhos que discutem significativamente a questão da estrutura 

temática com base na proposta hallidiana; como essa estrutura se configura na 

língua japonesa e busquei as especificidades da língua portuguesa. Além disso, 

mostrei alguns estudos de tradução, dando ênfase na pesquisa da estruturação 

temática no processo tradutório na perspectiva sistêmico-funcional da linguagem. 

Em seguida, apresento a metodologia adotada nesta pesquisa. 
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3 METODOLOGIA  
 

Este capítulo tem três objetivos principais: (i) descrever o corpus abordado 

nesta pesquisa, apresentando sua segmentação e critérios de coleta; (ii) apresentar 

a descrição do corpus quanto aos contextos de cultura e de situação; e (iii) 

apresentar os procedimentos analíticos e os critérios adotados na identificação e 

classificação dos Temas no corpus. 

 

 

3.1  Tratamento e segmentação do corpus 

 

O corpus desta pesquisa é três traduções para a língua portuguesa de três 

contos em língua japonesa, os quais servem de pontos de partida para a análise que 

se pretende. Foram selecionados tendo por princípio o fato de suas traduções terem 

sido feitas diretamente da língua japonesa por diferentes tradutores, notórios 

conhecedores desta e sido lançadas no mercado editorial brasileiro, com 

representatividade e ampla circulação. 

Os contos em pauta e suas respectivas traduções são: 

 
ORIGINAL TRADUÇÃO 

Amagasa, de Yasunari Kawabata (1932) O guarda chuva (por Meiko Shimon) (2008). 
Kami, de Yasunari Kawabata (1924) O cabelo (por Meiko Shimon) (2008) 
Butôkai, de Ryûnosuke Akutagawa (1919) O Baile (por Madalena H. Cordaro e Junko Ota) 

(2008) 
QUADRO 8 – Corpus do estudo 

 

O tamanho total deste corpus é de 6.533 palavras, sendo 3.326 palavras 

constitutivas dos contos em língua japonesa e 3.207 palavras, de suas traduções, 

conforme discriminado na Tabela 1: 

 
Tabela 1 – Total de palavras do corpus  

Título do conto Número de palavras 
Original em japonês 

 
Tradução para o português 

Amagasa/O guarda-chuva 520 542 
Kami/O cabelo 321 332 
Butôkai/O baile 2.485 2.333 
Total 3.326 3.207 
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O procedimento usado para essa contagem foi a ferramenta “contar palavras” 

do Word, isso porque os dados são diferenciados e relativamente pequenos não 

comportando a utilização dos meios tecnológicos como os disponíveis na Linguística 

de Corpus para os Estudos Tradutológicos. Conforme Sardinha (2000, p. 345-346), 

embora a “quantidade mínima de dados necessários para a formação de um corpus 

nunca foi estimada” pela Linguística de Corpus e concluindo a observação dos 

corpora utilizados dentro desta área do conhecimento, sugere que um corpus com 

menos de oitenta mil palavras é um corpus pequeno. 

Nessa perspectiva, podemos definir o corpus desta pesquisa como de 

pequenas dimensões, porém adequado para o tipo de abordagem e para a 

metodologia usadas, pois o tratamento dado ao corpus exige a intervenção manual 

do analista. Pagano (2005, p. 269) citando Sinclair (2001), aponta que a diferença de 

dimensão de um corpus não é devida ao seu tamanho absoluto, mas à metodologia 

e à abordagem utilizadas para analisá-lo. 

Os contos são tratados individualmente e segmentados em períodos, uma vez 

que os textos contêm, também, complexos oracionais. Para a análise na língua 

japonesa, as orações foram transliteradas em alfabeto latino; sendo usadas as 

convenções do sistema Hepburn com algumas adaptações para facilitar a leitura de 

utentes do português.  

 Após a segmentação, os contos foram identificados com as letras <A> para 

Amagasa/O guarda-chuva; <K> para Kami/O cabelo; e <BK> para Butôkai/O baile, 

entre os sinais <> 21 . As orações receberam uma numeração indicativa entre 

parênteses, e o Tema foi sublinhado no texto original e na tradução, conforme o 

exemplo22: 

   
 <K> (27) Otoko wa pokari to kamiyui o nagutta. 
 <K> (29) E deu um safanão na cabeleireira. 

 

Tendo apresentado a descrição e o tratamento dado ao corpus, passamos a 

descrever a sua caracterização em termos sistêmico-funcionais, perspectiva que 

fundamenta a análise dos dados.  
                                                             
21

 A paragrafação dos respectivos textos é indicada pela letra P, seguida da numeração referente. 
Essa indicação é apresentada nos textos que figuram no Anexo, para evitar eventuais dúvidas com a 
numeração relacionada aos períodos, nos textos em análise. Contudo a questão da paragrafação, 
que também apresentou diferenças, não será tratada nesta tese. 
22 Os Temas estão em negrito no quadroanalítico que figura no Anexo deste trabalho. 
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3.2 Descrição do Corpus 

 

Os pressupostos teórico-metodológicos da LSF indicam como imprescindível 

para a análise de um corpus a sua descrição detalhada baseada em dois contextos: 

o contexto de cultura e o de situação. O primeiro é como um pano de fundo que 

envolve qualquer tipo de interação e qualquer tipo de prática lingüística em que 

participantes estão engajados em um propósito comunicativo (HALLIDAY; HASAN 

1989). Já o segundo está relacionado ao registro, ou seja, à situação imediata da 

realização do texto. Halliday estabelece três variáveis do discurso que servem “para 

interpretar o contexto social de um texto, o ambiente no qual os significados estão 

sendo trocados”. Essas variáveis são: (a) o campo do discurso, ou sobre o que a 

interação trata; (b) as relações do discurso, ou os papéis desempenhados e as 

relações interpessoais presentes no discurso; e (c) o modo do discurso, ou como a 

língua é organizada para atingir os objetivos aos quais se destina.  

Halliday e Hasan (1989, p. 47) postulam que descrever o contexto de cultura 

e de situação contribui para “colher indícios sobre o pano de fundo cultural e as 

pressuposições que devem ser feitas” para que possamos produzir ou interpretar um 

texto conforme seus propósitos. A tradução, conforme afirmam Hatim e Mason (1990 

é “um processo comunicativo que ocorre dentro de um contexto social”, o que nos 

leva a pensar que as decisões tomadas no processo são dependentes de um 

contexto mais amplo como o da cultura e da situação. Matthiessen (2001, p. 111) 

nomeia esses contextos de “meta-context” da tradução, dado o seu caráter mais 

abstrato do que daquilo que está sendo traduzido. Nesse sentido, trazemos aqui 

esses contextos e respectivas variáveis, pois elas subsidiam os procedimentos 

adotados na análise da estruturação temática.  

 

 

3.2.1 Contexto de Cultura: o conto como gênero 

 

A definição de conto parece difícil, mas as tentativas apontam para o fato de 

que o conto é um modo de se contar alguma coisa a alguém. Segundo Gotlib (2006, 

p.6), o início do “contar estória” é impossível de se localizar, mas nos leva a tempos 

remotos, não marcados, ainda, pela tradição escrita e o modo de se contar uma 

estória passou por fases de evolução até a criação, no século XIX, do conto 
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moderno. Assim, com o passar do tempo, o ato de narrar um acontecimento 

oralmente evoluiu para o registro escrito desta narrativa. E o narrador também 

evoluiu de um simples contador de estórias para a figura de um narrador 

preocupado com os aspectos criativos e estéticos de sua narração.  

Quais seriam, então, as especificidades do conto enquanto um tipo de 

narrativa? Sendo uma narrativa, quais as características específicas que fazem do 

conto um gênero? Gotlib (2006) faz um apanhado das várias acepções da palavra 

conto segundo teóricos e contistas e discorre sobre o conto enquanto gênero 

literário. 

Gotlib (2006), seguindo Brémond (1972), endossa que esse modo de se 

contar alguma coisa é uma narrativa e que esta apresenta uma sucessão de 

acontecimentos cujo material é de interesse humano, pois o que se narra é sobre ou 

para nós, e estruturado na unidade de uma mesma ação. Conclui Gotlib que o conto 

não tem compromisso com o evento real, ficando a narrativa na imprecisão do limite 

entre realidade e ficção e esta “verdade contada literariamente” embute as intenções 

do autor. 

O conto enquanto gênero literário foi identificado pela primeira vez nos 

Estados Unidos da América, por volta de 1880, e designado short story. Propp, 

analisando o conto maravilhoso russo, no seu conhecido livro Morfologia do Conto, 

de 1928, encontrou 31 funções constantes nas narrativas, cuja ordem não pode ser 

modificada, embora haja funções que não se presentifiquem. A partir desses 

estudos é que outras áreas do conhecimento passaram a se interessar pelo assunto. 

O escritor e contista Cortázar (1974, p. 148) afirma que o conto é "um gênero 

de difícil definição, esquivo nos seus múltiplos e antagônicos aspectos" Para Poe 

(1842, apud GOTLIB, 2006, p. 34) a medida de extensão do conto é a narrativa “que 

requer de meia hora a uma ou duas horas de leitura atenta.” Andrade (1972, apud 

GOTLIB, 2006, p. 9) crê o conto como uma forma “indefinível, insondável, irredutível 

a receitas” e resolve este “problema de estética literária” com a definição de que 

“sempre será conto aquilo que seu autor batizou com o nome de conto.”   

Eikhenbaum (1927/1999) diferencia o romance do conto, postulando que esse 

último tem origem na contação de histórias, nas anedotas. Segundo o teórico russo, 

“short story é um termo que subentende sempre uma história e que deve 

corresponder a duas condições: as dimensões reduzidas e o acento posto na 

conclusão” (EIKHENBAUM 1927/1999, p.76).  Para Eikhenbaum, o conto é um 
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gênero narrativo breve, com unidade de construção, efeito principal no meio da 

narração e forte acento final. Para Tchekhov (1966, apud GOTLIB 2006, p.106), o 

conto é um gênero breve, forte, compacto e “deve causar impressão total no leitor” 

que “será mantido em suspense.” 

Ao considerarmos o conto uma narrativa curta, a questão da brevidade torna-

se fundamental na sua construção. A fórmula para a brevidade, conclui Gotlib (2006, 

p. 35) é “conseguir, com o mínimo de meios, o máximo de efeitos.” Cortázar (1974) 

estabelece um paralelo entre a fotografia e o conto, afirmando que ambos recortam 

um fragmento da realidade. Contudo, esse recorte não limita a realidade, e sim 

funciona como uma janela, pela qual se pode ver uma realidade mais ampla e 

multiforme.  

Além da brevidade, o conto é marcado pela intensidade, pela condensação da 

matéria para apresentar os seus melhores momentos (GOTLIB 2006). Nas palavras 

de Cortázar (1974, p.157), são os fatos narrados que “despojados de toda 

preparação, saltam sobre nós e nos agarram”. É essa intensidade, devida à unidade 

de efeito produzida pela concisão (GOTLIB 2006) que nos dizeres de Tchekhov 

causam impressão total no leitor. Aliada à intensidade, contribui para a 

caracterização do conto a tensão. A tensão é produzida pelo suspense gerado no 

leitor. Diz respeito à técnica empregada pelo autor de desvendar aos poucos a 

narrativa, adiando a resolução da ação e assim, promovendo o seqüestro do leitor 

(GOTLIB 2006). 

No Japão, o gênero conto, nos moldes ocidentais, é introduzido após a 

Restauração Meiji (1868), momento no qual o país busca assimilar os 

conhecimentos do Ocidente, modernizando-se. Na literatura, essa modernidade 

chega com traduções de obras literárias ocidentais que divulgam a psicologia 

humana ou os ideais éticos franceses, ingleses e russos (MITANI 1985). Vários 

escritores postularam seu entendimento sobre literatura a partir do contato com a 

literatura ocidental e o conto ganha vitalidade a partir do final do século XIX 

(SHINMA et al., 1982; KEENE 1981). Por exemplo, segundo Tucker (1982), 

Akutagawa foi influenciado pelas teorias literárias de Edgard Alan Poe e buscou na 

forma e no estilo de Poe lapidar cada conto à perfeição. 

Os contos escolhidos foram escritos entre 1919 e 1932, por autores nascidos 

em 1899, Kawabata, e 1888, Akutagawa. A época da escritura desses contos é uma 

época de grandes transformações sociais no Japão – a vitória na Primeira Grande 
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Guerra, influências da Revolução Russa, a Democracia Taisho, movimentos sociais 

pelo voto universal e pela igualdade social – aliadas ao contato cultural e literário 

cada vez mais profícuo com o Ocidente. Esses autores refletem o gosto 

intelectualizado, a busca pelo ego do homem japonês moderno e o preciosismo da 

linguagem (SHINMA et al., 1982), em uma escrita reveladora da inquietação da 

época, como a de Akutagawa ou de refúgio na estética neossensorialista, como a de 

Kawabata. 

No corpus analisado, podemos perceber a unidade de construção. São 

narrativas breves, intensas, cujo efeito principal vai sendo tecido e é evidenciado 

próximo ao final da narrativa, gerando a tensão que prende o leitor até o forte 

desfecho final. As narrativas são, pois, pertencentes ao gênero conto. 

 

 

3.2.2 Contexto de Situação: campo, relação e modo nos contos analisados 

 

O contexto de situação está intimamente ligado às variáveis de registro: o 

campo – aspecto relativo à codificação da experiência e ao assunto do discurso, 

determinando os significados ideacionais; as relações – aspecto ligado à codificação 

lingüística relativa às pessoas envolvidas na interação e à relação existente entre 

elas, determinando os significados interpessoais; e o modo – aspecto configurador 

da forma como a linguagem se materializa na interação. Tratamos, a seguir, de 

como essas variáveis se apresentam em nosso corpus. 

 

 

3.2.2.1  O campo dos contos e as relações entre os participantes 

 

 Embora haja um traço comum aos três contos analisados, que é o da 

codificação da conduta humana, cada um deles tem assuntos e relações diferentes, 

e, poi isso mesmo, também o modo, variável específica da análise deste estudo. 

 

(1) Amagasa/ O guarda-chuva: conta a história de um casal de jovens que procura 

o fotógrafo da cidade para a foto de despedida, pois o pai do garoto seria transferido 

da cidade. Garoava quando o garoto passa pela casa da menina e o guarda-chuva 

que ele leva aberto não cumpre o papel de uni-los, pois a timidez é mais forte e 
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ambos acabam molhados pela garoa. No estúdio fotográfico, o fotografo percebe a 

intenção do momento e sugere que ambos posem como se fossem um casal e a 

sensação daí advinda vai marcá-los para sempre (efeito principal). Na volta, a 

menina é quem sai do estúdio fotográfico com o guarda-chuva, demonstrando, 

instintivamente, ao garoto o sentimento de pertença a ele.  

Yasunari Kawabata escreve para seus leitores, em 1932. Dirige-se a eles com 

linguagem informal, expressando uma relação de familiaridade, de contato frequente 

e de alto grau de afetividade com seus leitores. Igualmente, na narrativa, as jovens 

personagens dialogam entre si informalmente, manifestando certo grau de 

afetividade. (Cf. EGGINS; SLADE 1997). 

 

 

(2) Kami/ O cabelo: narra o episódio em que a cabeleireira da aldeia recebe as 

jovens para penteá-las, pois chegará à aldeia uma companhia de soldados que 

ficará hospedada nas casas dos moradores. Depois de muito trabalhar, a 

cabeleireira decide tirar uns dias de folga para visitar seu homem, que trabalha na 

mina de uma aldeia próxima, curiosamente no trajeto que a companhia de soldados 

irá percorrer. Quando ela chega na outra aldeia a cabeleireira de lá lhe pede ajuda, 

pois também tinha muitos penteados para refazer. Após muito trabalhar, ela, 

finalmente, procura seu homem e ao lhe dizer que, se seguisse os soldados, ficaria 

rica (efeito principal) é mal interpretada pelo homem que reage com ciúme. 

Kawabata escreve o conto em 1924, em linguagem informal (mood 

declarativo – conclusivo [ta], [de aru]; supositivo [darô] – e interrogativo), 

expressando também certo grau de afetividade e demonstrando uma relação familiar 

e de contato freqüente com seus leitores. Nos diálogos da narrativa, as falas das 

personagens são informais, declarativas conclusivas, seguidas do negociador com 

valor de insistência yo. A fala da personagem masculina é marcada por esse gênero, 

mas não deixa de ser informal, revelando relação de familiaridade com seus pares. 

(Cf. EGGINS; SLADE 1997). 

 

(3) Butôkai/ O baile: o conto tem duas partes. A primeira parte se passa nos fins do 

século XIX. Akiko, uma jovem de rica família é apresentada à sociedade em um 

baile realizado no salão aristocrático Rokumeikan, ricamente adornado com 

crisântemos para a ocasião. O frescor de sua encantadora figura, orgulho do pai, 
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atrai a atenção de um oficial da Marinha Francesa que a corteja durante todo o baile. 

Danças e passeios pelo jardim, o oficial lhe demonstra seu interesse, mas não é 

compreendido. A segunda parte do conto se passa no início do século XX, exatos 

trinta anos depois. Akiko, agora senhora H., encontra-se no trem com um jovem 

escritor, seu conhecido. Quando ela percebe o buquê de crisântemos que ele 

carrega, associa o fato ao baile da sua juventude. O jovem imediatamente associa o 

nome do oficial da Marinha Francesa, Julien Viaud, ao seu pseudônimo literário 

Pierre Loti, autor de Madame Chrysanthème (efeito principal), mas a senhora H., 

demonstrando completo estranhamento, insistia que não era Loti e sim Viaud o 

nome do oficial francês. 

Akutagawa se dirige diretamente aos leitores e usa a linguagem informal 

(mood declarativo – conclusivo [ta]). Por outro lado, a relação de afetividade que se 

observa nos outros dois contos não se institui aqui, pois, nos diálogos entre as 

personagens, a linguagem é formal e polida em todas as falas e são usados 

negociadores com valor de insistência (yo); e valor de insistência leve, típico da fala 

feminina (wa), marcando uma relação de baixo grau de afetividade, de contato 

ocasional e não familiar, o que expressa uma relação hierárquica social assimétrica 

entre os interactantes e, consequentemente do autor com os leitores. (Cf. EGGINS; 

SLADE 1997). 

 

 

3.2.2.2 O modo nos contos  

 

A variável modo do registro está relacionada à organização do conteúdo 

experiencial e interpessoal do texto, a como informações, relações e 

posicionamentos são expressas e estruturadas textualmente. Essa organização é, 

pois, sujeita a um propósito e às exigências do meio sócio-histórico-cultural. 

O modo nos contos analisados se refere a um texto escrito, brevíssimo, cuja 

estruturação temática nos permite – ou deveria permitir – observar a coerência do 

fluxo da informação constituindo a tecitura do efeito principal da narrativa, gerando a 

tensão que prende o leitor até o forte desfecho final. 

A questão que se nos apresenta é o que acontece no modo do texto traduzido, 

isto é, como a estruturação temática se revela no desenvolvimento do fluxo de 

informação. Se considerarmos, conforme Baker (1992) e Lefevere (1992, apud 
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RODRIGUES, 2000, p. 161), que a tradução está sempre sujeita a uma leitura,  

acarretanto um deslocamento em relação a um “equivalente possível”, podemos 

dizer que haverá um reflexo dessas diferenças no texto traduzido. São essas 

diferenças no modo e seu reflexo, portanto, que nos interessa nesta pesquisa. 

Passamos à apresentação dos procedimentos metodológicos adotados na análise 

dessas diferenças.  

 

 

3.3 Procedimentos analíticos 

 

Para Halliday (1994), a língua está estruturada para construir três tipos de 

significados simultâneos: experiencial, interpessoal e textual. Essa fusão é possível 

porque a língua possui um nível intermediário de codificação – a léxico-gramática – 

que permite ao usuário fazer as escolhas no sistema linguístico e realizar 

conjuntamente os três significados, que entram no texto através das orações. 

Segundo o autor, ao selecionar apenas um item em meio a um leque de opções no 

sistema linguístico, são desprezados todos os demais que também poderiam ter sido 

usados no mesmo contexto e não foram. 

A análise desses significados é indissociável do contexto cultural e situacional 

em que os textos estão inseridos, pois a relação entre eles é dialética: ao mesmo 

tempo em que a organização sócio-semântica de um contexto impõe certas 

restrições na produção de um texto, este reflete de modo mais ou menos objetivo 

aquele a que pertence (HALLIDAY, 1994). Isso é possível devido às variáveis de 

registro: campo, relações e modo.  

Como nesta pesquisa, o modo do discurso é o foco da análise, é dele que 

trato pormenorizadamente. Assim, meu primeiro recorte analítico é a análise 

qualitativa do Tema para, contrastando original e tradução, conhecer o que acontece 

com a estruturação temática na tradução e qual o efeito que acarreta. Ressalto que 

este estudo, embora realizado por meio da análise contrastiva da estruturação 

temática, não trata do Rema. Contudo, por vezes, as considerações semânticas 

sobre o Tema nos levam a considerar o Rema da oração, pois a definição do papel 

dos participantes depende do processo, que integra o Rema na maioria das vezes. 

 Para analisar as diferenças realizadas no modo do discurso, aplico os 

seguintes procedimentos em cada conto analisado: 
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(i)  são analisados os Temas das orações principais dos complexos 

oracionais. Os Temas das orações em relação de hipotaxe com a principal – 

relativas, encaixadas, demais subordinadas – não são analisados 

separadamente, porque fazem parte do complexo, que tem apenas um tema, 

o da oração principal; 

 

(ii)  é considerada como Tema toda a oração subordinada que vem antes 

da principal, conforme a proposta de Halliday (1994); 

 

(iii)  são analisados separadamente os Temas das orações em relação de 

parataxe, por serem orações independentes, conforme propõe Halliday 

(1994); 

 

(iv)  é considerado Tema toda a sequência de constituintes até o morfema 

tematizador wa, quando este se fizer presente na oração, conforme proposta 

de Teruya (2007) e indicações de Halliday (1994), para análise da língua 

japonesa.  Nos demais casos, os critérios propostos acima são adotados; 

 

(v)  é considerado Tema o Processo em primeira posição quando da 

omissão do Sujeito, conforme proposta de Bárbara e Gouveia (2004a), para 

análise da língua portuguesa. 

 

Os Quadros 2, 9 e 10 resumem a conceituação de Tema em inglês, português 

e japonês, pois dela são extraídas as categorias de análise dos dados, apresentadas 

no Quadro 2. 

 

 
TEMA  

 
Quanto ao significado Ideacional Interpessoal Textual 
Quanto ao modo Declarativo Interrogativo Imperativo 
Quanto aos tipos Equativo Predicado Deslocado Oracional 

          QUADRO 2 - TIPOS DE TEMA   
          Fonte: Halliday (1994) 
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TEMA NA LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Caso geral (não marcado) Sujeito (expresso ou oculto) ou Processo  
 
Exceções (marcado) 

Processo de sujeito posposto  
Sujeito paciente 
"SE" índice de indeterminação do sujeito 

          QUADRO 9 – TEMA NA LÍNGUA PORTUGUESA 
          Fonte: Halliday (1994); Bárbara; Gouveia (2002; 2004) 

 

 
TEMA NA LÍNGUA JAPONESA 

 

Tema topical (não marcado) Sujeito (com “wa” indica informação Dada) 
Sujeito (com “ga”, indica informação Nova) 
Explícito ou implícito 

Tema circunstancial (não marcado) Circunstância  
Tema ideacional duplo (não marcado Circunstância+Sujeito  
Indicação Pode ser indicado também por: “mo”, “koso”, 

"Ø" e outros 
          QUADRO 10- TEMA NA LÍNGUA JAPONESA 
          Fonte: Teruya (2007) 

 

 
NA ORAÇÃO NO JAPONÊS NO PORTUGUÊS 

 
Indicação do Tema topical  
 

Participante - Processo - Circunstância 
Salientado por "wa" ou "ga" - 

 
Quanto às metafunções Tema múltiplo 

Tema duplo 
Tema múltiplo 

 
Quanto à marcação marcado e não marcado 

 
Sistema informacional 
(Dado e Novo) 

Temas não necessariamente 
relacionados 

Temas não necessariamente 
relacionados 

       QUADRO 11- CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 

Para a apresentação da análise, exponho o conto na íntegra original e 

tradução paralelamente e, em seguida, extraio um exemplo de cada diferença 

encontrada em cada conto, acompanhado de seu cotexto, para situar a enunciação. 

As orações analisadas estão intercaladas pelas que sinalizam o cotexto, disposto 

lado a lado, original e tradução. Na sequência, apresento a discussão das diferenças 

temáticas encontradas no corpus e os resultados dos dados. 

Neste capítulo tratei dos procedimentos metodológicos utilizados para atingir 

o objetivo de conhecer como é estruturado tematicamente um texto no processo 

tradudutório e quais as implicações de sentido das diferenças temáticas. 
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Vasconcellos (2009) aponta que em anos recentes os estudos se inclinam para uma 

visão de tradução cuja dimensão é a variedade funcional da língua, ou registros que 

se realizam como probabilidades sistêmicas da língua (HALLIDAY; MATTHIESSEN 

2004, p. 27). Nesse sentido, os contextos de cultura e de situação adquirem 

importância na tradução e dado que esses contextos são diferentes nos contos 

originais em língua japonesa e nas traduções para o vernáculo, é de se esperar que 

essas diferenças tenham refletido sobre o texto traduzido de várias maneiras. Assim, 

restrinjo-me à análise da estruturação temática, a fim de detectar quais as diferenças 

apresentadas pela tradução e qual a implicação para a interpretação da mensagem 

nos textos traduzidos. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresento a análise dos dados e a discussão dos resultados, 

mostrando como a estrutura temática se efetiva no processo tradutório da língua 

japonesa para o português e discutindo as implicações dessa efetivação para a 

interpretação da mensagem.  

 A análise da estrutura temática dos contos – originais e suas traduções – tem 

por orientação o Quadro 12, que traz as categorias levantadas na Fundamentação 

Teórica. Com a análise, verificamos os Temas que apresentam disparidade entre 

original e tradução cujo exame nos permitirá estabelecer padrões de retextualização 

e as interferências dessas estruturas na apreensão da mensagem, conforme 

objetivo proposto.  

Inicio a análise, apresentando os contos segmentados, tendo o original e a 
tradução em paralelo. Para orientar a análise e a discussão que proponho a seguir, 
trago os contos, na íntegra. 
 

 

4.1  Estruturação temática do conto Amagasa/O Guarda-Chuva 

  

 O conto em pauta apresenta um jovem que vai buscar uma menina para a 

foto de despedida. A timidez impede a aproximação deles, mas, uma vez dentro do 

estúdio fotográfico, incentivados pelo fotógrafo, os dois passam a se sentir mais 

íntimos. Esse sentimento ganha força na volta, por incidente com o guarda-chuva. 

 

 

4.1.1 Contos na íntegra: original e tradução 

 

AMAGASA O GUARDA-CHUVA 

Nure wa shinai ga, nanto wa nashi ni hada no 
shimeru, tsuyu no yôna harusame datta. 

Era uma chuva fina de primavera como uma 
névoa que não molhava, mas dava a sensação 
de umedecer a pele. 
 

Omote ni kakedashita shôjo wa, shônen no kasa 
o mite hajimete, “Ara. Ame na no ne.” 

A garota que saíra correndo de casa, só se 
deu conta disso ao ver o guarda-chuva do 
garoto.  
– Oh! Está chovendo? 
 

Shônen wa ame no tame yori mo, shôjo ga 
suwatteiru mise saki o tôru hazukashisa o kakusu 
tameni, hiraita kasa datta. 

Não foi propriamente por causa da chuva, mas 
o garoto abrira o guarda-chuva para disfarçar 
sua timidez, ao passar em frente à lojinha 
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onde a garota estava sentada. 
 

Shikashi, shônen wa damatte shôjo no karada ni 
kasa o sashikakete yatta. 

No entanto, sem dizer nada, ele estendeu o 
guarda-chuva para cobri-la. 
 

Shôjo wa kata ippô no kata dake o kasa ni ireta. Ela apenas deixou um ombro ser coberto pelo 
guarda-chuva. 
 

Shônen wa nurenagara ohairi to, shôjo ni mi o 
yoseru koto ga dekinakatta. 

 Molhado, o garoto não conseguia se 
aproximar e convidá-la a se proteger. 
 

 Shôjo wa jibun mo kata te o kasa no e ni 
mochisoe tai to omoi nagara, shikamo kasa no 
naka kara nigedashi sô ni bakari shite ita. 

Ela queria segurar com ele o cabo e, no 
entanto, o tempo todo parecia estar prestes a 
fugir do guarda-chuva. 
 

Futari wa shashin‟ ya e haitta. 
Shônen no chichi no kanshi ga tôku ten‟nin suru. 
Wakare no shashin data. 
 

Os dois entraram no estúdio fotográfico.  
O pai do garoto, um funcionário do governo, 
fora transferido para uma terra distante. Era a 
fotografia de despedida. 
 

Dôzo o futari de koko e o narabi ni natte to, 
shashin wa nagaisu o sashita ga, shônen wa 
shôjo to narande suwaru koto da dekinakatta. 

Por favor, sentem juntos aqui. O fotografo 
indicou o sofá, mas eles não conseguiram 
sentar lado a lado. 
 

Shônen wa shôjo no ushiro ni tatte, futari no 
karada ga dokoka de musubareteiru to omoi tai 
tame ni, isu o nigitta yubi o karuku shôjo no haori 
ni furesaseta. Shôjo no karada ni fureta hajime 
datta. 
 

O garoto se pôs de pé atrás da garota e, 
desejoso de sentir seu corpo ligado ao dela em 
algum ponto, encostou de leve os dedos, que 
seguravam o respaldo da cadeira, no casaco 
do quimono da garota. Era a primeira vez que 
tocava no corpo dela.  
 

Sono yubi ni tsutawaru honoka na taion de, 
shônen wa shôjo o hadaka de dakishimeta yô na 
atatakasa o kanjita. 

Por causa do tênue calor que subia pelos 
dedos, ele sentiu um calor agradável, como se 
a apertasse nua em seus braços. 
 

Issho kono shashin o miru tabi ni, shôjo no taion 
o omoidasu darô. 
 

Por toda sua vida, ele se recordaria desse 
calor sempre que olhasse aquela fotografia. 
 

 “Mô ichimai ikaga deshô.” – Gostariam de tirar mais uma foto? 
 

Ofutari de o narabi ni natta tokoro o, jôhanshin o 
ôkiku” 
Shônen wa tada unazuite, “kami wa?” to, shôjo ni 
kogoe de itta. 
 

Os dois lado a lado, da cintura para cima, bem 
de perto... 
O garoto apenas fez que sim.  
- E o cabelo? –perguntou baixinho à menina. 
  

Shôjo wa, hyoi to shônen o miagete hô o someru 
to, akarui yorokobi ni me o kagayasete, 
kodomono yô ni, sunao ni batabata to 
keshôshitsu e hashitte itta. 

Por um instante, ela ergueu o olhar para ele, 
corando um pouco; então, com os olhos 
brilhando de felicidade como uma criança 
correu docilmente para o toucador em passos 
leves. 
 

Shôjo wa, misesaki o tôru shônen o miru to, kami 
o naosu hima mo naku tobidashite kita no datta. 

Quando vira o garoto passar na frente da 
lojinha, ela saíra voando, sem ter tempo de 
ajeitar o cabelo. 
 

Kaisuibô o nuida bakari no yô ni midareta kami 
ga, shôjo wa taezu ki ni natte ita. 
 

Como se acabasse de tirar a touca de banho 
de mar, seus cabelos estavam em desalinho, 
deixando-a ansiosa. 
 

Shikashi, otoko no mae de wa hazukashikute, No entanto, na frente dele, ela era uma menina 
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okurege o kakiageru keshô no mane mo dekinai 
shôjo datta. 
 

inibida que não conseguia arriscar um gesto 
para ajeitar os fios rebeldes de seus cabelos. 
 

Shônen wa mata kami o naose to iu koto wa 
shôjo o hazukashimeru to omotte ita no data. 

O garoto, por sua vez, temia que pudesse 
ofendê-la se lhe pedisse para ajeitá-los. 
 

Keshôshitsu e iku shôjo no akarusa wa, shônen o 
mo akaruku shita. 
 

A alegria da garota ao se dirigir ao toucador 
alegrou-o também. 
 

Sono akarusa no ato de, futari wa atarimae no 
koto no yô ni, mi o yosete nagaisu ni suwatta. 

Depois de sentirem essa alegria, os dois 
sentaram-se juntos no sofá com toda 
naturalidade. 
 

Shashin‟ya o de yô to shite, shônen wa amagasa 
o sagashita. 
 

Quando ia saindo do estúdio fotográfico, o 
garoto procurou seu guarda-chuva. 

Futo miru to saki ni deta shôjo ga sono kasa o 
motte, omote ni tatte ita. 

E, viu que a garota, que saira antes dele, o 
aguardava na frente do estúdio com o guarda-
chuva dele. 
 

Shônen ni mirarete hajimete, shôjo wa jibun ga 
shônen no kasa o motte deta koto ni ki ga tsuita. 

Só quando sentiu o olhar do garoto, ela se deu 
conta de que estava com o guarda-chuva dele.  
 

Soshite, shôjo wa odoroita. Ficou surpresa. 
 

Nani gokoro nai shigusa no uchi ni, kanojo ga 
kare no mono da to kanjite iru koto o arawashita 
de wa nai ka.] 
 

Com um gesto tão involuntário, ela lhe revelou 
os sentimentos de que pertencia a ele.  
 

Shônen wa kasa o motô to ienakatta. Shôjo wa 
kasa o shônen ni tewatasu koto ga dekinakatta. 

O garoto não conseguia se oferecer para 
pegar o guarda-chuva. A garota não conseguia 
lhe entregar o guarda-chuva. 
 

Keredomo shashin‟ya e kuru michi to wa 
chigatte, futari wa kyû ni otona ni nari, fûfu no yô 
na kimochi de kaette iku no data. 
 
 
Kasa ni tsuite no tada kore dake no koto de –  

Contudo, foi diferente do que fora no caminho 
de ida para o estúdio fotográfico. De repente, 
eles se tornaram adultos e retornaram para 
suas casas sentindo-se marido e mulher. 
 
Por causa desse pequeno episódio do guarda-
chuva, só por isso. 
 

 

 

4.1.2  Análise 

 
Original 

 
Tradução

23
 

<A> (03) Shônen wa ame no tame yori mo, 
shôjo ga suwatteiru mise saki o tôru 
hazukashisa o kakusu tameni, hiraita kasa 
datta. 

<A> (05) Não foi propriamente por causa da 
chuva, mas o garoto abrira o guarda-chuva 
para disfarçar sua timidez, ao passar em 
frente à lojinha onde a garota estava 
sentada. 
 

 

                                                             
23

 A tradução dos contos analisados apresenta um periodo do original desdobrado em duas, ou por 
vezes em até três orações, daí a variação na numeração das orações vista nas traduções. 
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<A> (04) Shikashi, shônen wa damatte shôjo no karada ni kasa o sashikakete yatta. 
               Tema múltiplo [textual + topical] 
 
<A> (06) No entanto, sem dizer nada, ele estendeu o guarda-chuva para cobri-la.  
                   Tema múltiplo [textual + topical]  
 
 
Análise: nessas orações, a porção topical dos Temas difere. No original é configurado por um GN (o jovem) e 
a tradução traz como Tema parte do Rema do original, que é a oração hipotática circunstancial modal, 
reduzida de infinitivo (sem dizer nada). 
 

<A> (05) Shôjo wa kata ippô no kata dake o 
kasa ni ireta. 
 

<A> (07) Ela apenas deixou um ombro ser 
coberto pelo guarda-chuva.  

 
 

 

<A> (06) Shônen wa nurenagara ohairi to, shôjo ni mi o yoseru koto ga dekinakatta. 
                 Tema topical 
 
 
<A> (08) Molhado, o garoto não conseguia se aproximar e convidá-la a se proteger. 
               Tema topical                                                                   
 
 
 
Análise: em ambos os textos, o Tema é topical. No original é configurado por um GN (o jovem) e na tradução 
por uma oração hipotática circunstancial modal, reduzida de particípio (molhado). Porém, essa oração 
reduzida de particípio não corresponde ao original, em que há uma reduzida de gerúndio (em se molhando), 
modificando semanticamente o Processo. 
 

 
 
 
<A> (07) Shôjo wa jibun mo kata te o kasa no e ni mochisoe tai to omoi nagara,  
                   Tema topical                                           
 

shikamo kasa no naka kara nigedashi sô ni bakari shite ita. 
 
 
<A> (09) Ela queria segurar com ele o cabo e, no entanto, o tempo todo parecia  
                    Tema topical 
 
estar  prestes a fugir do guarda-chuva.  
 
 
Análise: em (07) e (09), ambos os Temas topicais são configurados por GN, porém as escolhas lexicais são 
diferentes para o mesmo referente: “a menina” no original e “ela” na tradução. 
 

<A> (08) Futari wa shashin‟ ya e haitta. 
 
 
<A> (09) Shônen no chichi no kanshi ga 
tôku ten‟nin suru. 
 

<A> (10) Os dois entraram no estúdio 
fotográfico.  
 
<A> (11) O pai do garoto, um funcionário do 
governo, fora transferido para uma terra 
distante.  
 

 
 
<A> (11) Dôzo o futari de koko e o narabi ni 
natte to, (12) shashin‟ya wa nagaisu o sashita 
ga, 

<A> (13) Por favor, sentem juntos aqui. (14) O 
fotografo indicou o sofá, 
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<A> (13) Shônen wa shôjo to narande suwaru koto ga dekinakatta. 
                   Tema topical 
 
<A> (15) mas eles não conseguiram sentar lado a lado. 
                  Tema múltiplo [textual + topical] 
 
 
 
Análise: O Tema no original é configurado por um GN (shônen wa/o jovem) e na tradução por Tema textual e 
topical (mas, eles). Nesse par, além da estruturação do Tema topical por escolhas lexicais diferentes, há o 
acréscimo de Tema textual. 
 

 
<A> (14) Shônen wa shôjo no ushiro ni 
tatte, futari no karada ga dokoka de 
musubareteiru to omoi tai tame ni, isu o 
nigitta yubi o karuku shôjo no haori ni 
furesaseta. 
 
 

 
<A> (16) O garoto se pôs de pé atrás da 
garota e, desejoso de sentir seu corpo 
ligado ao dela em algum ponto, encostou 
de leve os dedos, que seguravam o 
respaldo da cadeira, no casaco do quimono 
da garota.  

 

 
<A> (15) Shôjo no karada ni fureta hajime 
datta. 
 

 
<A> (17) Era a primeira vez que tocava no 
corpo dela.  

 
<A> (16) Sono yubi ni tsutawaru honoka na taion de, shônen wa shôjo o hadaka de 
               Tema ideacional duplo [circunstancial + topical], não marcado 
 
dakishimeta yô na atatakasa o kanjita. 
 
 
<A> (18) Por causa do tênue calor que subia pelos dedos, ele sentiu um calor  
               Tema topical, marcado 
 
agradável, como se a apertasse nua em seus braços. 
 
 
Análise: O Tema no original é formado por uma porção circunstancial (com o tênue calor transmitido aos 
dedos) e uma topical (o jovem), configurando um Tema ideacional duplo (TERUYA, 2007), típico da tipologia 
linguística do japonês. Em português, apenas a porção circunstancial é tematizada, cujos constituintes são 
espelhados. 
 
 
<A> (17) Issho kono shashin o miru tabi ni, 
shôjo no taion o omoidasu darô. 
 

 
<A> (19) Por toda sua vida, ele se recordaria 
desse calor sempre que olhasse aquela 
fotografia. 

 
 

 

 
<A> (30) Shônen ni mirarete hajimete, shôjo 
wa jibun ga shônen no kasa o motte deta 
koto ni ki ga tsuita. 

 

<A> (34) Só quando sentiu o olhar do 
garoto, ela se deu conta de que estava com 
o guarda-chuva dele.  
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<A> (31) Soshite, shôjo wa odoroita. 
               Tema múltiplo [textual + topical]                 
 
<A> (35) Ficou surpresa. 
                Tema topical, não-marcado 
 
 
Análise: A tradução não contempla o Tema textual do original, configurado por um adjunto conjuntivo 
(soshite). A porção topical do Tema substitui o GN “shôjo wa” (a menina) pelo Processo (ficou). 
 
 
<A> (32) Nani gokoro nai shigusa no uchi 
ni, kanojo ga kare no mono da to kanjite iru 
koto o arawashita de wa nai ka. 

 
<A> (36) Com um gesto tão involuntário, ela 
lhe revelou os sentimentos de que pertencia 
a ele.  
 

QUADRO 12 - EXEMPLOS DAS DIFERENÇAS NA ESTRUTURA TEMÁTICA DE AMAGASA/O GUARDA CHUVA. 

 

 

4.1.3  Discussão  

 

 Há no conto Amagasa, 36 orações, enquanto que sua tradução, O guarda-

chuva, apresenta 41 orações, das quais 3 são orações menores. A primeira etapa de 

análise, com a identificação dos Temas do conto mostra que o original tem 36 

Temas, enquanto que sua tradução, 38 Temas, dos quais 12 são iguais e 26 

apresentam diferenças 24 . Esses 26 Temas díspares apontaram 31 diferenças, 

algumas das quais incidindo sobre o mesmo Tema.  

O conto “O guarda chuva” é protogonizado por um casal de jovens que vai 

tirar a fotografia despedida. As orações (01) e (02) introduzem a trama com a 

descrição da circunstância em que ela se desenvolve – “dia de garoa” que remete ao 

Tema do conto, o guarda-chuva. A seguir, é introduzido um dos participantes, a 

garota, na oração (03). Esta oração tem no seu Rema “o garoto”, que também está 

no Rema da oração (05). No original, “a garota” é tematizada na oração (02) e “o 

garoto”, na oração (03). Em (02), “a garota” vem salientada pelo morfema wa, 

embora seja informação Nova e no corpus este foi o único caso de informação Nova 

vir salientado por wa.  

Na oração (03), podemos observar uma diferença temática decorrente da 

tipologia lingüística do japonês e do português: a ordem da colocação das palavras. 

Conforme se pode observar no quadro de análise, em (03) a tradução configura a 

                                                             
24  A análise completa do conto encontra-se nos Anexos. 
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inversão do original: o modificador precede o termo modificado no original, enquanto 

que na tradução, inversamente, o Tema é realizado pelo GN “A garota”, anteposto à 

oração subordinada adjetiva “que saíra correndo de casa”. A oração (30) configura o 

mesmo tipo de diferença: a oração modificadora vem antes do GN modificado. 

Nestes casos, o conteúdo semântico do Tema, no original e na tradução, é o mesmo, 

mas a ordem dos sintagmas apresenta-se espelhada, motivada pela tipologia 

dessas línguas.  

No conto, há seis orações cuja diferença está no fato de o elemento 

ideacional topical não se realizar na tradução [(18), (27), (31), (32), (34), (39)]. Para 

Halliday (1994) e seus seguidores, Tema topical é o Tema realizado por apenas um 

dos elementos da transitividade. Na língua japonesa, conforme aponta Teruya (2007, 

p.77), o Tema ideacional pode se configurar duplamente (Tema ideaional 

circunstancial + Tema ideacional topical = Tema ideacional duplo) como regra para a 

língua japonesa. Assim, na tradução o participante dessas orações faz parte do 

Rema, constituindo Tema apenas a circunstância (circunstantial Theme para Teruya, 

topical Theme para Halliday), como em 

 
<A>(28) Shashin’ya o de yô to shite, shônen wa amagasa o sagashita. 
 Fotógrafo O sair APR TO SUSP garoto WA guarda-chuva O procurar Pass.inf. 
 (Ao sair do estúdio fotográfico, o jovem procurou pelo guarda-chuva.) 

 
<A>(32) Quando ia saindo do estúdio fotográfico, o garoto procurou seu guarda-

chuva. 
 

A oração (27) é, também, um exemplo de realização de apenas uma parte do 

Tema ideacional duplo, mas examinando mais acuradamente, podem-se reconhecer 

outros tipos de diferenças na tradução: 

 
<A> (23) Kaisuibô o nuida bakari no yô ni midareta kami ga, shôjo wa taezu ki ni    
   natte ita. 

touca de natação O tirar pass apenas NO como desgrenhado cabelo GA menina WA sempre   
preocupada estar Susp.pass.inf. 
(A menina preocupava-se, incessantemente, com seus cabelos desgrenhados como se tivesse 
acabado de tirar a touca de natação.) 
 

<A> (27) Como se acabasse de tirar a touca de banho de mar, seus cabelos   
  estavam em ho, deixando-a ansiosa. 

 

O original diz que a jovem estava sempre preocupada com os cabelos 

desgrenhados como se tivesse acabado de tirar a touca de natação. O processo “ki 
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ni naru” é comportamental, próximo ao mental, o comportante é “a garota” e o 

alcance é “cabelos desgrenhados como se tivesse acabado de tirar a touca de 

natação”. Na tradução, a configuração é outra; embora o início seja parte do Tema 

circunstancial do original, “midareta kami ga/cabelo desgrenhado” faz parte do Rema 

na tradução. O Rema na tradução tem como Sujeito da oração principal “seus 

cabelos”. O processo também é alterado: “seus cabelos estavam em desalinho” 

constitui um processo relacional intensivo circunstancial, no qual “seus cabelos” é o 

portador e “em desalinho” é o atributo. O pretérito imperfeito, embora tenha uma 

conotação de tempo alargado (MIRA MATEUS 2003), não perfectivo, parece limitar 

o estado do „desalinho‟ àquele dia da foto e que essa situação deixava a menina 

ansiosa. No original, não há conotação de ansiedade no sentido patológico do termo, 

mas de preocupação constante, rotineira, materializada pela circunstância temporal 

“sempre” – “taezu ki ni natte ita/estava sempre preocupada”.  

Retomando o início do conto, na oração (03) o Tema é “shônen wa/O garoto”, 

Tema topical não marcado, correspondendo ao Sujeito da oração. Na tradução, (05), 

este Tema faz parte do Rema e parte do Rema é colocado em posição temática – 

um processo na sua forma negativa: “não foi”. O mesmo tipo de diferença ocorre 

entre a oração (06) do original e a (08) da tradução. O Tema topical configurado no 

original por um participante ator, “shônen wa”; na tradução é configurado por uma 

circunstância de modo: “molhado”, que faz parte do Rema original na forma 

gerundiva “nurenagara”, expressando o processo e não o resultado de “molhar”, 

como na tradução. Essa mutação semântica (van LEUVEN-ZWART 1990) diz 

respeito à falta de conjunção de significado entre os elementos que compõem as 

partes da estrutura temática entre original e tradução e resulta em mudança de foco 

na interpretação da mensagem. Igual tipo de diferença é visto na oração (15). 

Em (04), e na tradução, em (06), temos um Tema múltiplo. O Tema textual se 

faz presenteem ambos os textos, contudo, o Tema topical, que é um participante 

ator no original, é substituído na tradução por uma Circunstância: “sem dizer nada”, 

que é parte do Rema original: “damatte/em silêncio”. Observa-se que o fato de o 

escritor tematizar o GN “shônen wa”, e este ser sucessivamente retomado, direciona 

a mensagem sobre o jovem, que é sobre quem o escritor quer transmitir algo. Em 

(03) e (04), original, o Rema traz informações novas a cerca do jovem que, 

introduzido no Rema de (02), segue tematizado em (03) e (04). Os textos, original e 

tradução, constroem estruturações diversas. A tradução não apresenta uma 
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estruturação em relação a Tema que seja consistente enquanto texto traduzido nem 

reflete a estruturação do texto original. Não parece haver restrições para a 

manutenção do Tema conforme o original, podendo, assim, esse tipo de diferença 

ser creditado ao arbítrio do tradutor. Esse tipo de diferença na estrutura temática 

configura a inversão dessa estrutura, com uma parte do Rema sendo tematizada na 

tradução. Essa inversão da estrutura temática é uma das diferenças mais 

recorrentes neste corpus, como destacado mais adiante. 

O conto em pauta ainda apresenta uma diferença temática de ordem 

semântico-estilística, com escolhas lexicais diferentes para um mesmo referente. No 

original o Tema é realizado por um GN – “shôjo wa/ a menina” em (05) e em (07). Na 

tradução, em (07) e em (09), o GN é retomado anaforicamente pelo pronome “ela”. 

Esta diferença temática não resulta, contudo, em modificação do significado. 

Podemos creditar essas diferenças às especificidades de cada língua. Em português, 

o uso do pronome é recurso comum para, identificando a pessoa gramatical, garantir 

a tessitura textual, fazendo remissão a elementos do próprio texto. Após a primeira 

referência, o GN tende a ser evitado e substituído por pronome. Contudo, em 

japonês, o processo é inverso. Não há restrições para a repetição seguida do GN e 

sua substituição é geralmente feita por uma elipse e não por pronome. Segundo 

Martin (2004, p. 1075) “kare/ele” e “kanojo/ela” são “pronomes modernos” e foram 

criados originalmente para traduzir os pronomes da língua inglesa “he” e “she”, 

explicitamente marcados pelo gênero. Comenta ainda o autor, que seu uso 

popularizou-se rapidamente e já faz parte da linguagem coloquial, embora muitos 

ainda o usem apenas em situações marcadas. Podemos inferir, então, que a 

repetição do GN é mais comum em japonês e que o uso anafórico do pronome é um 

traço mais forte na língua portuguesa, mas que essas especificidades de língua não 

implicam diferenças semânticas. A oração (40) é também um caso semelhante: 

“eles” vêm substituindo “futari wa/os dois” do original (35). 

Em (11), no original, o Tema interpessoal é o mesmo de (13), na tradução – 

“dôzo/por favor”. O Tema topical das mesmas orações configura em (11) um 

participante ator, “ofutari de/os dois”, e em (13) um processo, “sentem”. O original 

(12), e a tradução (14) configuram o mesmo Tema topical: “shashin‟ya wa/o 

fotografo”. As orações seguintes, (13) no original, e (15) na tradução, configuram 

conteúdos temáticos diferentes. Na língua japonesa, a conjunção adversativa faz 

parte do segmento anterior; assim, (12) termina com ga/mas: “(...) shashin‟ya wa 
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nagaisu o sashita ga/o fotógrafo apontou o sofá, mas (...)”, indicando que a oração 

que segue está em contraposição à anterior. Na língua portuguesa, a conjunção 

adversativa inicia sintagmas, orações ou enunciados e se configura como Tema 

textual na tradução, em (15), cujo Tema é múltiplo: textual “mas” e topical “eles”. O 

original (13) tem apenas um Tema topical simples “shônen wa”. O foco do escritor 

está sobre a terceira pessoa do singular, no jovem (shônen), e aquilo que ele não 

consegue fazer. A tradução muda o foco para a terceira pessoa do plural, os jovens 

(eles=shônen e shôjo), e aquilo que eles não conseguem fazer. Podemos pensar em 

uma interpretação do tradutor, a partir do Tema de (08) e (11): “futari wa” e “os dois” 

e “o futari de” e “sentem”. Este mesmo tipo de diferença temática pode ser visto 

entre a oração (24) do original e (28) da tradução. Há um Tema múltiplo, sendo que 

o Tema textual, “shikashi/no entanto”, consta de ambas as orações. O Tema topical, 

contudo, no original é configurado pelo ator “ela”, Tema implícito, enquanto que na 

tradução é uma circunstância, “na frente dele”, referindo-se ao menino. Esta 

circunstância faz parte do Rema do original e não expressa essa especificidade, isto 

é, a circunstância “Otoko no mae de wa/na frente de homens” não se refere a um 

homem, mas a todo homem, ou seja, a menina era tímida e não conseguia na frente 

de homens ajeitar o cabelo desalinhado. A partícula “wa” neste sintagma tem valor 

de contraste, o que remete ao fato de que, na frente de outras meninas, de mulheres 

ou de familiares, ela conseguia ajeitar o cabelo, mas não diante de homens. Esta 

escolha temática da tradução pode configurar uma interpretação do tradutor 

motivada pelo contexto imediato desta oração. 

Em (18), no original, e (20), na tradução, Tema e Rema se invertem. Traço 

típico da estrutura SOV da língua japonesa, o verbo vem no final da oração, 

enquanto que na tradução ocupa o lugar do Tema. Em uma tradução literal poder-

se-ía ter: “Mais uma [foto], que tal?”, o que corresponderia a um enunciado aceitável 

na oralidade. Contudo, o original traz uma expressão formal, polida da oralidade: 

“Mô ichimai (mais uma) ikaga deshô (como [lhe/s] parece)”, condizente com o papel 

do fotógrafo, atendendo ao cliente e com o papel do mais velho atento ao 

sentimento dos jovens e a sua timidez. Em (20), temos: “Gostariam de tirar mais 

uma foto?”, uma pergunta de estrutura canônica e formal, que soa polida pela 

escolha do tempo verbal de gostar, o futuro do pretérito, cuja perspectiva atribui-lhe 

um valor modal (MIRA MATEUS et al. 2003, p. 158), perfeito na tradução, mas com 

atribuição de um efeito de sentido descaracterizador do original. 
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Em (21), no original, o Tema topical é o participante ator “shôjo wa/a jovem”. 

A tradução, (25), tematiza uma circunstância: “por um instante”, que aparece no 

Rema do original como “hyoi to”. O adjunto circunstancial “hyoi to” tem o sentido de 

“repentinamente”, “por acaso” e não tem relação com temporalidade. Além da 

mudança de foco engendrada pela mudança temática de participantes, há com a 

retextualização de “hyoi to” uma modificação semântica. Na mesma oração, há a 

onomatopéia, “batabata” que modifica o verbo “hashiru (hashitte itta/foi correndo)”. 

“Batabata hashiru” tem o sentido de “correr rapidamente, de forma estabanada, ou 

precipitar-se por”. Esta escolha condiz com a descrição da jovem que sai do local 

onde trabalha sem pentear os cabelos, envergonhada e que, portanto, corre 

estabanadamente para o toucador, como uma criança e não “docilmente”, “em 

passos leves” conforme consta na tradução. Esse tipo de mutação semântica (van 

Leuven-Zwart, 1990) interfere na imagem que o leitor constrói da jovem, ao ler a 

tradução.  

Conforme apontado, observam-se, também, diferenças de estruturação 

temática quando elementos dessa estrutura se configuram invertidos na tradução 

[(01), (05), (06), (08), (12), (17), (19), (20), (24), (25), (26), (28), (33) e (40)]. Por 

exemplo, a oração (26), tem como Tema o Rema do original, uma circunstância 

temporal em lugar do ator “shôjo wa/a garota”. Colocando a circunstância em 

primeira posição, o tradutor leva o leitor a inferir que a mensagem será sobre o pano 

de fundo da ação, enquanto que o original, trazendo o participante ator em primeira 

posição, indica que a mensagem será sobre a jovem. 

Em outro exemplo, (29), no original, a oração se inicia com um adjunto 

conjuntivo de tempo-imediatez “futo miru to”, que indica a casualidade da descoberta 

de que o guarda-chuva estava com a garota, que saíra antes dele do estúdio 

fotográfico. Na tradução, em (33), há um Tema textual conjuntivo “E” e um ideacional 

materializado pelo processo mental perceptivo “ver”. Assim, a leitura da tradução 

não transmite a sensação de espontaneidade sugerida pelo contexto do conto. E 

para evidenciar a causa desse espanto, o autor inicia a oração (31) com um Tema 

textual configurado pelo adjunto conjuntivo “soshite/então”. O Tema textual original 

foi modificado na tradução (35), fazendo com que o ato de ficar surpresa seja a 

enumeração de mais uma ação do ator: a garota percebe que segurava o guarda-

chuva do jovem e com isso ficou surpresa. Não há indicativo da relação de causa 

entre as duas ações.  
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Em (35), no original, há um Tema textual configurado por um adjunto 

conjuntivo adversativo “keredomo/contudo”; um Tema interpessoal “shashin‟ya e 

kuru michi to wa chigatte/diferentemente do caminho de vinda ao fotógrafo”; e um 

Tema topical configurado por um participante existente “futari wa/os dois”. Na 

tradução esta oração aparece desdobrada em duas: a (39), constituída pelo Tema 

do original, é configurada por um Tema textual, “contudo”, e por um Tema topical 

participante processo relacional atributivo “foi”. A oração (40) tem como Tema o 

primeiro elemento do Rema original “de repente/kyû ni”, uma locução adverbial de 

modo. Digno de nota é também a mutação por adição que ocorre nesta oração com 

o processo “kaeru/voltar”, traduzido por “retornar para suas casas”. Esta explicitação 

do local para onde os jovens retornaram (suas casas) não consta do original. As 

seqüências anteriores, (33) e (34) do original, indicam que os jovens não superaram 

o acanhamento. Em (35), entretanto, há a indicação de que algo mudara, daí a 

circunstância de modo vir em primeira posição: o caminho de volta foi diferente do 

caminho de ida pois, embora eles não tivessem conseguido vencer o acanhamento, 

algo profundo mudara e é sobre essa diferença que se dá a progressão textual. Já 

na tradução, tal diferença não fica clara, conforme mostra a sequência no texto 

original: 

 
<A>(32) Nani gokoro nai shigusa no uchi ni, kanojo ga kare no mono da to 
 Nada intenção NEG gesto NO dentro NI  ela  GA    ele   NO coisa fin. TO 

 kanjite iru koto o arawashita de wa nai ka. 
 Sentir SUSP.NOM.O demonstrar pss.DE WA neg.inter. 

 (Com o gesto inocente, não é que ela lhe demonstrou estar sentindo-se sua?)25 
 

<A>(33) Shônen wa kasa o motô to ienakatta. 
 Jovem WA guarda-chuva O levarCONJ. TO dizer neg.pass. 

 (O jovem não dizia que o deixasse levar o guarda-chuva.) 

 
<A>(34) Shôjo wa kasa o shônen ni tewatasu koto ga dekinakatta. 
 Garota WA guarda-chuva O jovem NI entregar NOM.GA conseguir neg.pass. 

 (A garota não conseguia entregar o guarda-chuva ao jovem.) 

 
<A>(35) Keredomo shashin’ya e kuru michi to wa chigatte, futari wa 
 Contudo, estúdio fotográfico E virinf.caminho TO WA diferenteSUSP dois WA 
 kyû ni otona to nari, fûfu no yô na kimochi de kaette iku no datta. 

 De repente NI adulto TO tornar casal NO como sentimento DE voltar SUSP.ASP.NO fin.pass. 

 (Contudo, diferentemente do caminho de vinda ao estúdio fotográfico, repentinamente, os 
dois se tornaram adultos e voltaram sentindo-se como um casal.) 

                                                             
25 As traduções entre parênteses são traduções próprias, o mais próximo possível do original. 
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e a mesma sequência retextualizada para o vernáculo: 
 

<A> (35) Com um gesto tão involuntário, ela lhe revelou os sentimentos de que 

          pertencia a ele. 

 <A> (36) O garoto não conseguia se oferecer para pegar o guarda-chuva. 

 <A> (37) A garota não conseguia lhe entregar o guarda-chuva. 

 <A> (38) Contudo foi diferente do que fora no caminho de ida para o estúdio fotográfico. 

 <A> (39) De repente, eles se tornaram adultos e retornaram para suas casas sentindo- 

                                    se marido e mulher. 

 

Pela análise apresentada, pode-se observar que na retextualização de (35) 

houve uma modificação sintática (van LEUVEN-ZWART 1989): a oração do texto 

original foi desmembrada em duas. Na primeira, (39), uma circunstância de modo 

(shashin‟ya e kuru michi to wa chigatte/diferentemente do caminho de vinda para o 

estúdio fotográfico), por um processo (foi), e na segunda (40), antes do participante 

existente (futari wa/[os dois] eles), há a introdução de uma locução adverbial de 

modo (de repente/kyû ni), que faz parte do Rema no original. 

Essas diferenças trazem implicações para a apreensão da mensagem, como 

por exemplo, em (14): o original tem como Tema o participante ator “shônen wa” 

enquanto que a tradução traz como Tema o participante ator “eles”, levando o leitor 

a inferir que o acanhamento era de ambos e não apenas de uma das personagens; 

a omissão do adjunto conjuntivo “soshite” observada em (35), cujo efeito resulta na 

quebra da relação de causa entre as ações da garota; a modificação semântica 

observada em (33) com a mudança de uma circunstância de modo, “futo miru to” 

(olhar=comportamental), por uma conjunção aditiva e um processo mental 

perceptivo “ver”. A modificação é vista, também, no tempo verbal, com gerúndio 

versus pretérito perfeito. Da mesma ordem é a diferença vista em (25), cujo Tema 

configurado pelo adjunto circunstancial de tempo “por um instante” em lugar do GN 

“shôjo wa/a garota” do original, realiza uma estruturação temática na qual, a 

mensagem que deveria ser sobre a garota, passa a ser sobre a circunstância que a 

envolve, acarretando mudança de foco na interpretação da mensagem.  

Conforme observado nas análises, as diferenças temáticas indicam alguns 

padrões. Podem-se observar as diferenças da tipologia lingüística no espelhamento 

das estruturas, [como em (03) e (30)]; a realização de apenas um dos elementos do 

Tema ideacional duplo, [como em (18), (27), (31), (32), (34), (36) e (39)]; a inversão 
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da estrutura temática, [como em (01), (05), (06), (08), (12), (17), (19), (20), (24), (25), 

(26), (28) (33) e (40)]. Observa-se, também, a ocorrência de mudanças semânticas 

[em (08) e (15)]; de escolhas lexicais diferentes para o mesmo referente [como em 

(07), (09), e (40)] e a ocorrência da não realização de Tema textual em (35), ou seu 

acréscimo [como em (02), (15) (17) e (40)].  

Diferenças na realização da estrutura temática da tradução em relação ao 

original, conforme observado nas análises, acarretam mudanças na interpretação da 

mensagem. Essas mudanças na interpretação serão consideradas após a análise 

dos três contos que compõem o corpus. Para concluir a análise deste conto, pontuo 

que Amagasa introduz a menina em primeiro lugar [oração (02)], mas a informação 

nova do Rema de (02) é o jovem que é diretamente tematizado 12 vezes (shônen 

wa) em 36 orações, participativamente (futari wa) em cinco ocasiões e indiretamente 

em quatro ocasiões. Assim, cerca de 75% do conto tem como Tema o jovem, o que 

o coloca como hipertema de algumas ondas de informação e como macrotema do 

conto (MARTIN; ROSE, 2003). Em sua tradução, O guarda-chuva, a menina é 

introduzida na oração (03) e a informação nova – o guarda-chuva do jovem – no seu 

Rema. Contudo, o jovem só aparece tematizado indiretamente na oração (08). O 

jovem é tematizado diretamente (o garoto) 5 vezes em 41 orações, 

participativamente (os dois, eles) em quatro ocasiões e indiretamente em seis 

ocasiões, perfazendo um total de 15 Temas tendo o jovem como foco. Em 

contrapartida, a garota é tematizada 19 vezes em 41 orações, de forma direta, 

participativa ou indireta. Isto leva à conclusão de que o macrotema do conto O 

guarda-chuva é “eles” (a garota e o garoto), não mais o garoto, como no orginal. 

Essas diferenças acarretam mudanças na interpretação da mensagem da tradução 

em relação ao seu original. 

A seguir, apresento a Tabela 2 resumidora das diferenças temáticas 

encontradas na tradução do conto Amagasa: 
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   Tabela 2 – Diferenças temáticas na tradução de Amagasa/O guarda-chuva 

AMAGASA/O GUARDA-CHUVA 
Tipos de diferenças enconcontradas Ocorrências % 

(i) inversão Tema/Rema 14 41,17 
(ii) ideacional duplo realizado por uma circunstância 07 20,58 
(iii) escolhas lexicais diversas para o mesmo referente 03 08,82 
(iv) omissão/acréscimo de Tema textual/interpessoal 06      17,64 
(v) tipologia linguística  02 05,88 
(vi) mudança semântica 02 05,88 
Total 34 100,00 

  

Como se observa pela Tabela 2, a inversão da estrutura temática é uma das 

diferenças mais encontradas na retextualização de Amagasa (14 ocorrências, 

41,17 %), seguida da realização do Tema ideacional duplo do japonês por apenas o 

elemento circunstancial na tradução, que corresponde a 20,58 % das ocorrências. 

Neste conto, há seis ocorrências de omissão de Tema textual [(35)] ou seu 

acréscimo [(02), (15), (17) e (40)] ou acréscimo de Tema interpessoal [(04)], 

correspondendo a 17,64% das diferenças. Há, ainda, três casos de escolhas lexicais 

diversas para o mesmo referente, correspondendo a 8,82% das ocorrências. 

Diferenças creditadas à tipologia linguística [(03) e (30)] e à mudanças semânticas 

[(08) e (15)] correspondem a 5,88% das ocorrências, respectivamente. Contudo 

dessas diferenças, as da inversão da estrutura temática, as de escolhas lexicais 

diversas e as de omissão de Tema textual são as mais significativas para a 

mudança de foco ou para a criação de uma nova perspectiva para a interpretação da 

mensagem, assim como Figueredo (2006); Ventola (1995); Vasconcellos (1992); 

Munday (1998), dentre outros, preveem em seus estudos.  

Em termos de tipos de Tema, as realizações são as apresentadas na Tabela 

3: 

 
                 Tabela 3 – Tipos de Tema em Amagasa/O guarda-chuva 

Tipos de Tema Amagasa O guarda chuva 

(i) Tema topical, não marcado 20 15 
(ii) Tema topical, marcado 00 13 
(iii) Tema múltiplo, marcado 06 11 
(iv) Tema ideacional duplo, não marcado 07 00 
(v) Tema implícito 03 00 

 

 Conforme se observa, original e tradução apresentam mais Temas topicais 

simples, não marcados, seguidos de Temas topicais simples marcados na tradução 
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e experiencial duplo no original. Esses tipos de Tema são responsáveis pela 

introdução dos protagonistas e pela tessitura do ambiente da narrativa (LIROLA; 

SMITH 2006, PAGANO 2005; RAVELLI 2003; BAKER 1992). Os Temas múltiplos 

são igualmente presentes no original e na tradução, contribuindo para a organização 

coerente do texto enquanto mensagem. 

A seguir, passo à análise e à discussão do conto Kami/Ocabelo. 

 

 

4.2 Estruturação temática do conto Kami/O cabelo 

 

 

4.2.1 Contos na íntegra: original e tradução 

 

 O conto em pauta apresenta uma cabeleireira que, tendo trabalhado 

arduamente para refazer os penteados das moças de sua aldeia, vai visitar seu 

namorado em outra aldeia. Lá, novamente, se põe a ajudar a cabeleireira local. O 

motivo das moças quererem arrumar seus cabelos é a passagem de uma 

companhia de soldados pela região. Mesmo exausta a cabeleireira vai ao encontro 

de seu namorado e é alvo de seu ciúme, pois ele interpreta erroneamente suas 

colocações sobre os soldados.  

 

KAMI 
 

O CABELO 

Hitori no musume ga kami o yuou to omotta. 
Yamaoku no chiisai mura de aru. 
 

Uma moça decidiu fazer um penteado. Era uma 
pequena aldeia em meio às distantes montanhas. 

Sono musume wa kamiyui no ie e itte 
odoroita.  
 

Quando chegou à casa da cabeleireira, ela se 
surpreendeu. 

Mura no musume ga mina atsumatte iru. 
 
 

Moças de toda a aldeia encontravam-se ali 
reunidas. 

Kakkô no warui momoware ga atarashiku 
sorotta sono yo, heitai ga icchûtai kono mura 
ni tsuita. 
 
 

Naquela noite, enquanto as cabeças das moças 
acabavam de ser enfeitadas por penteados 
momoware, um tanto mal feitos, uma companhia de 
soldados chegava à aldeia. 
 

Murayakuba kara ieie ni wariaterarete tomaru 
no de aru. 
 

Por decisão da Prefeitura, a população hospedou 
em suas casas os soldados. 

Tonikaku, mura wa ikken nokosazu okyaku 
ga aru koto ni naru. 

 

Assim, todas as famílias, sem exceção, tiveram 
hóspedes naquela noite. 

Okyaku nazo wa mattaku mezurashii koto da. 
Sore de musume tachi wa nantonaku kami o 

Ter hóspedes era um acontecimento raríssimo. 
Por isso, as moças foram fazer seus cabelos. 
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yûki ni natta no darô. 
 
Mochiron, musumetachi to heitai to no ainda 
ni wa nanihitotsu okorazu, (11) chutai wa 
akuru asa mura o tatte yama o koete itta. 
 

É claro que nada aconteceu entre elas e os 
soldados.  
A companhia partiu na manhã seguinte subindo o 
caminho da montanha. 
 

Shikashi, guttari tsukareta kamiyui wa, 
korede yokkakan wa marude hima da to 
omotta. 
 
 

A cabeleireira, completamente exausta, resolveu 
tirar quatro dias de folga. 

Hataraita ato no tanoshii kimochi de, heitai to 
onaji asa onaji yama o basha ni yurarete 
otoko ni ai ni itta.  

Satisfeita com o trabalho realizado, ela partiu na 
mesma manhã que os soldados, transpondo a 
mesma montanha, balançando-se na carruagem, 
para se encontrar com seu amante. 
 

Yama mukô no sukoshi ôkii mura ni tsuku to, 
sono mura no kamiyui ga itta. 
 

Assim que chegou a uma aldeia um pouco maior 
que a dela, do outro lado da montanha, a 
cabeleireira local lhe disse: 
 
 

 “Mâ, ureshii. Honto ni ii tokoro e oide da. 
Sukoshi tetsudatte okure yo.” 
 

- Ah, que bom! Chegou na hora certa.  Me ajuda 
aqui um pouco. 

Koko ni mo yama no musumetachi ga ippai 
atsumatte iru. 
 

O salão dessa aldeia também estava cheio de 
moças montanhesas que aguardavam a sua vez 
para pentear os cabelos. 
 

Soko de mata yûgata made momoware o 
koshiraete, otoko ga hataraite iru sono mura 
no chiisai ginkô e itta.  
 

E assim, até o entardecer, ela fez os momoware. 
Depois foi para a pequena mina de prata da aldeia, 
onde trabalhava seu homem. 
 

Otoko o miru to kamiyui wa sugu ni itta.  
 

Logo que o viu, a cabeleireira foi dizendo: 
 

 “Watashi heitai ni tsuite ikeba ôganemochi ni 
naru to omou yo”. 
 

 – Tenho certeza de que se eu for atrás dos 
soldados ficarei muito rica. 
 

 “kuttsuite ikû. Fuzakeru nai. Kiiroi fuku no 
aonisai ga ê no ka. Baka.” 
 

– Vai atrás do...quê? Tá me gozando? Você gosta 
mais dos frangotes vestidos de cáqui do que de 
mim? Burra! 
 

Otoko wa pokari to kamiyui o nagutta. 
 

E deu um safanão na cabeleireira. 
 

On‟na wa kutakuta ni tsukareta karada ga 
shibireru yô na amai kimochi de otoko o 
niramitsuketa. 
 

Com uma doce sensação de entorpecimento no 
corpo extenuado pelo cansaço, ela fitou desafiante 
o seu homem. 
 

Yama o orite kôgunshite kuru rashii heitai no, 
kyoraka na, chikara ni michita rappa ga, 
mura no yûyami ni hibiite kita. 
 

Nesse instante, ouviu-se o som da corneta dos 
soldados que vinham descendo a encosta da 
montanha em marcha forçada. Um som límpido e 
cheio de vigor, que ecoava na penumbra da aldeia. 
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4.2.2 Análise 

 

Original 
 

Tradução 

 
<K> (01) Hitori no musume ga kami o yuou to omotta. 
 

 
<K> (01) Uma moça decidiu fazer um penteado. 
 

 
<K> (02) Yamaoku no chiisai mura de aru. 
                  Tema implícito ([mura wa/a aldeia]) 
 
<K> (02) Era uma pequena aldeia em meio às distantes montanhas. 
                  Tema topical 
 
 
Análise: o Tema implícito do original (a aldeia) foi substituído por um Tema topical constituído por um 
Processo relacional como forma de dar conta do valor semântico produzido pelo espelhamento da estrutura. 
 
 
<K> (03) Sono musume wa kamiyui no ie e itte odoroita.  
                   Tema múltiplo [textual+topical] 
 
<K> (03) Quando chegou à casa da cabeleireira, ela se surpreendeu. 
                      Tema topical, marcado 
 
 
 
Análise: a tradução não contempla o Tema textual do original, configurado por um adjunto conjuntivo “sono/essa”, e a 

porção topical do Tema (musume wa/moça) não é tematizada, sendo substituída por parte do Rema. Assim, a tradução 
configura como Tema uma oração hipotática circunstancial temporal, invertendo a posição da estrutura temática. 
 
 
<K> (04) Mura no musume ga mina atsumatte 
iru. 
 

 
<K> (04) Moças de toda a aldeia encontravam-
se ali reunidas. 

 
 

 

 
<K> (06) Murayakuba kara ieie ni wariaterarete 
tomaru no de aru. 
 

 
<K> (06) Por decisão da Prefeitura, a população 
hospedou em suas casas os soldados. 

 
<K> (07) Tonikaku, mura wa ikken nokosazu okyaku ga aru koto ni naru. 
                   Tema múltiplo [textual + topical] 
 
<K> (07) Assim, todas as famílias, sem exceção, tiveram hóspedes naquela noite. 
                  Tema múltiplo [textual + topical] 
 
 
Análise: a porção textual do Tema é mantida na tradução, mas a porção topical apresenta uma mudança semântica, o GN 
“mura wa/a aldeia” passa a “todas as famílias” 
 
 
<K> (08) Okyaku nazo wa mattaku mezurashii 
koto da. 
<K> (09) Sore de musumetachi wa nantonaku 
kami o yûki ni natta no darô. 

 
<K> (08) Ter hóspedes era um acontecimento 
raríssimo. 
<K> (09) Por isso, as moças foram fazer seus 
cabelos. 
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<K> (10) Mochiron, musumetachi to heitai to no 
ainda ni wa nanihitotsu okorazu, (11) chutai wa 
akuru asa mura o tatte yama o koete itta. 
 

 
<K> (10) É claro que nada aconteceu entre elas 
e os soldados.  
<K> (11) A companhia partiu na manhã seguinte 
subindo o caminho da montanha. 

 
<K> (12) Shikashi, guttari tsukareta kamiyui wa, korede yokkakan wa marude hima da to.  
                          Tema múltiplo [textual + topical]  
Omotta 
 
<K> (12) A cabeleireira, completamente exausta, resolveu tirar quatro dias de folga. 
                  Tema topical 
 
 
Análise: o Tema textual não aparece na tradução, que configura apenas a porção topical do Tema original, 
que se apresenta espelhado, mas semanticamente contemplado. 
 
 
<K> (13) Hataraita ato no tanoshii kimochi de, 
heitai to onaji asa onaji yama o basha ni 
yurarete otoko ni ai ni itta. 

 
<K> (13) Satisfeita com o trabalho realizado, 
ela partiu na mesma manhã que os soldados, 
transpondo a mesma montanha, balançando-se 
na carruagem, para se encontrar com seu 
amante. 

  

 
<K> (16) “Mâ, ureshii. 
<K>(17) honto ni ii tokoro e oide da. 
 <K>(18) sukoshi tetsudatte okure yo.” 

 
<K> (16) - Ah, que bom! 
<K> (17) Chegou na hora certa.  
<K> (18) Me ajuda aqui um pouco. 
 

 
<K> (19) Koko ni mo yama no musumetachi ga ippai atsumatte iru. 
                  Tema ideacional duplo [circunstancial + topical]  
 
<K> (19) O salão dessa aldeia também estava cheio de moças montanhesas (20) que  
                              Tema topical                                                                                                              Tema topical  
 
aguardavam a sua vez para pentear os cabelos. 
 
 
Análise: em (19) tradução contempla apenas a porção circunstancial do Tema ideacional duplo do original, 
mas com conteúdo semântico diverso (“koko ni mo/aqui também”, por “o salão dessa aldeia”). Essa oração é 
desmembrada em duas, gerando a oração (20) que configura o acréscimo do Tema topical realizado pelo 
elemento estrutural “que”, anaforizando o GN “moças montanhesas”, parte do Rema do original. 
  
 
<K> (20) Soko de mata yûgata made momoware o koshiraete, otoko ga hataraite iru sono  
                   Tema múltiplo [textual+circunstancial]  
 
mura no hiisai ginkô e itta. 
 
<K> (21) E assim, até o entardecer, ela fez os momoware. (22) Depois foi para a pequena  
                     Tema múltiplo [textual + topical]                                                         Tema topical marcado 
 
mina de prata da aldeia, onde trabalhava seu homem. 
 
 
Análise: a oração (20) é desmembrada em duas orações na tradução (21 e 22). A oração (21) conserva o 
Tema textual e o topical do original, configurados pelo adjunto conjuntivo “e” e pelo adjunto circunstancial “até 
o entardecer”. As ações praticadas pelo Participante ator, cabeleireira, ligadas pela forma suspensiva “-te”, 
são configuradas em duas orações na tradução e a desmembrada, (22), traz um Tema topical configurado 
pelo adjunto circunstancial de tempo “depois”.  
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<K> (22) “Watashi heitai ni tsuite ikeba 
ôganemochi ni naru to omou yo”. 
 

<K> (24) – Tenho certeza de que se eu for atrás 
dos soldados ficarei muito rica. 

<K> (23) kuttsuite ikû. 
 

<K> (25) – Vai atrás do...quê? 
 

 
<K> (24) Fuzakeru nai. 
                  Tema topical marcado 
 
<K> (26) Tá me gozando? 
                   Tema topical não marcado 
 
 
Análise: - o Tema topical configurado por um processo no imperativo negativo é traduzido por um Tema 
também topical, configurado por um Processo introdutor de interrogação. Ou seja, o modo imperativo do 
original torna-se interrogativo na tradução, configurando uma mudança semântica.  
 
 
<K> (25) Kiiroi fuku no aonisai ga ê no ka. 
<K> (26) Baka.” 

 
<K> (27) – Você gosta mais dos frangotes 
vestidos de cáqui do que de mim? 
<K> (28) Burra! 

 
QUADRO 13 - EXEMPLOS DE DIFERENÇAS NA ESTRUTURA TEMÁTICA DE KAMI/O CABELO. 

 

 

 A seguir, passo à discussão das diferenças que incidiram sobre a estrutura 

temática da tradução. 

 

 

4.2.3 Discussão  

 
Há, no conto Kami, 29 orações enquanto que sua tradução, O cabelo, 

apresenta 32 orações, das quais 2 são orações menores. A primeira etapa da 

análise, com a identificação dos Temas dos contos, mostra que o original tem 27 

Temas enquanto que sua tradução, 30 Temas, dos quais 8 são iguais e 22 são 

diferentes.  

Nesses 22 Temas díspares, verifiquei 27 diferenças na estrutura temática da 

tradução para o português em relação ao original, algumas incidindo sobre o 

mesmo Tema, como é o caso, por exemplo, da oração (12) que apresenta em sua 

estrutura temática diferença de ordem tipológica e de falta de Tema textual. 

A trama do conto se inicia, falando de uma moça que resolve pentear os 

cabelos devido à chegada de uma companhia de soldados na aldeia. Tanto no 

original quanto na tradução, a oração (01) tem como Tema um Participante 

experienciador introduzido por ga (musume ga/uma moça), um GN que se constitui 

em uma informação nova. Esse Participante, também é Tema da oração (03) no 
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original, introduzido por wa, “sono musume wa/essa moça”, configurando uma 

informação dada. Já na tradução, o Tema é configurado por uma oração 

circunstancial, “Quando chegou à casa da cabeleireira”, não correspondendo ao 

GN original, que é anaforicamente representado no Rema pela forma remissiva não 

referencial livre “ela”. Essa estrutura coloca em proeminência o Participante 

circunstância em vez do Participante experienciador, isto é, a informação não é 

mais sobre a moça, mas sobre o pano de fundo no qual ocorre o processo mental 

“odoroku/surpreender-se”, configurando a inversão da estrutura temática.  

Retomando o início do conto, a oração (02) tem no original um Tema implícito 

e a tradução configura um Tema topical marcado com a estrutura “era uma 

pequena...”. Credito essa diferença à inversão da estrutura temática. 

O Tema em (04) é introduzido por ga (informação nova) e refere-se a “mura 

no musume ga mina/todas as moças da aldeia”, isto é, outras moças identificadas 

como moradoras da aldeia, configurando informação nova. Na tradução, o Tema 

configura o mesmo GN do original, contudo o pronome indefinido adjetivo “toda”, 

não se refere a quantificador de moças, mas a quantificador de aldeia (Moças de 

toda a aldeia). Esse tipo de diferença, evidenciando uma modificação semântica na 

realização do Tema na tradução, também ocorre em outras orações.  

O Tema em (05) configura um Participante circunstância tanto no original 

quanto na tradução. Contudo, no original, não há a simultaneidade projetada pela 

conjunção temporal “enquanto”, acrescentada na tradução. Segundo Neves (2000, 

p. 800), o significado básico de “enquanto” é “ao mesmo tempo que”, ou “durante o 

tempo em que”. Isto implica um “estado de coisas durativo” e, no contexto do conto, 

também sugere um valor de concomitância, materializado pelo pretérito imperfeito: 

“acabavam” e “chegava”, inexistente no original, cujas formas verbais são de 

pretérito perfeito: “sorotta/foram refeitos” e “tsuita/chegou”. Assim, o texto original 

diz que na noite em que os penteados foram refeitos, chegou à aldeia uma 

companhia de soldados, configurando telicidade, isto é, os dois eventos não têm 

duração, são antes pontuais e não sugerem simultaneidade no passado. Ainda em 

(05), encontramos no original o estilo do penteado e sua qualificação se referindo 

aos penteados pré-existentes: “Kakkô no warui momoware ga atarashiku sorotta 

sono yo/Nessa noite em que os [já] desalinhados penteados [estilo] momoware 

foram refeitos”. Na tradução, a qualificação se refere ao produto final do penteado 

feito naquela noite, sugerindo uma avaliação negativa da capacidade profissional 
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da cabeleireira, informação inexistente no texto original: “Naquela noite, enquanto 

as cabeças das moças acabavam de ser enfeitadas por penteados momoware um 

tanto malfeitos”. Ou seja, outra perspectiva se delineia para a interpretação da 

mensagem. Além dessa diferença de ordem semântica, outra se configura, pois há 

a realização temática na tradução de apenas um elemento do Tema ideacional 

duplo da língua japonesa. O ideacional duplo é composto de Tema circunstancial e 

topical e pelo que constatei no corpus, na tradução é sempre realizado a porção 

circunstancial, ficando a porção topical no Rema. Esse tipo de diferença é também 

encontrado na oração (19). 

Em (06), no original, o Tema é configurado por um participante expresso por 

uma oração reduzida de particípio, “murayakuba kara ieie ni wariaterarete/ 

distribuídos às casas pela Administração da Vila, [os soldados]”, e na tradução é 

configurado por uma oração causal (Por decisão da Prefeitura). O Tema original 

não explicita o fato de a “prefeitura” ter tomado uma decisão, e sim que os 

soldados foram distribuídos às casas, para um pernoite, pela Administração da 

Aldeia/ murayakuba, cuja sede administrativa não é uma Prefeitura. O comportante 

do processo comportamental fisiológico tomaru/pousar, pernoitar é “soldados”, 

enquanto que na tradução, temos um processo material, “hospedar”, e seu ator é a 

“população”, o que altera o foco da informação dos soldados para a população, 

configurando uma mudança semântica na estrutura temática. Conforme apontado 

anteriormente, esse tipo de diferença também ocorre na oração (07), em que um 

Tema múltiplo em ambos os textos, é realizado por um elemento textual, 

“tonikaku/assim”, que efetiva as duas orações anteriores; e por um elemento topical, 

“mura wa/a aldeia”. Na tradução, o Tema difere do original, sendo realizado por 

“Assim, todas as famílias”. Dessa forma, em (06) e (07) temos uma alteração no 

foco da mensagem de “aldeia” para “as famílias”, devida a uma modificação 

semântica. 

Em (10), há um Tema interpessoal (“mochiron/é claro”) em ambos os textos. 

O uso de “mochiron” implica considerar que “nem é necessário dizer que” nada 

acontecera entre as moças e os soldados, o que leva a projetar uma tradução 

como “obviamente”, um adjunto modal. Para Halliday (1994), não há uma linha 

nítida entre adjunto modal e adjunto de comentário. O teórico pontua que a 

categoria de “presunção” coincide com a de “obviedade” e a de “opinião” é 

semelhante à de “probabilidade” e conclui que a diferença entre eles está no fato 
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de o adjunto de comentário incidir sobre toda a proposição, enquanto que o adjunto 

modal está associado aos significados construídos no sistema de mood. No caso 

de (10), o Tema interpessoal, realizado pelo adjunto modal, codifica uma avaliação 

irônica que quebra a expectativa que vinha sendo projetada pelo leitor, com o 

refazer dos penteados e a chegada dos soldados. – as moças foram refazer seus 

penteados para esperar pelos soldados e talvez por algo que pudesse acontecer 

entre eles, tanto que, em (11) a informação nova do Rema da oração principal 

“akuru asa mura o tatte yama o koete itta/na manhã seguinte partiram da aldeia 

transpondo a montanha”, confirma essa quebra de expectativa. 

Ainda em (10), além do Tema interpessoal, há um Tema topical realizado pelo 

GN “musume tachi to heitai to no ainda ni wa/entre as moças e os soldados”. Na 

tradução, o Tema interpessoal se mantém, mas o topical passa a fazer parte do 

Rema. Contudo, a informação nova é somente „nada aconteceu‟, pois as moças e 

os soldados vêm sendo tematizados em seqüências anteriores. Assim sendo, 

parece-me natural que na tradução “entre elas e os soldados” também anteceda a 

transitividade, contribuindo para o clima de suspense que será desvendado pela 

transitividade (nada aconteceu). As mudanças encontradas em (10) são, portanto, 

de inversão da estrutura temática e de ordem semântica. 

O Tema topical mais freqüente das seqüências posteriores será “kamiyui/ 

cabeleireira” que aparece pela primeira vez no Rema da oração (03), mas já está 

presente no Rema da oração (01), através do correlato “kami /cabelo”, que também 

faz parte do Rema da oração (09) e da circunstância que realiza o Tema topical da 

oração (05) “momoware ga” [penteado estilo pêssego partido]. O Tema topical 

“kamiyui” aparece na oração (12), marcado por wa, pois já é Dado e conforme 

Teruya (2007, p.118), o Dado é sempre opcional, o que leva à elipse do Tema das 

orações seguintes. 

Em (12), o texto original tem um Tema textual estruturado por um adjunto 

conjuntivo adversativo “shikashi/mas”, cujo efeito é instaurar um Novo foco para a 

narrativa, agora centrado na cabeleireira. Expressa, também, a contrastividade 

entre o que fizeram os soldados (continuaram sua marcha) e o que fará a 

cabeleireira. Na tradução, a oração (12) não traz o Tema textual configurado pelo 

adjunto conjuntivo adversativo “mas”, introduzindo diretamente a cabeleireira como 

Tema topical. A falta do conjuntivo interfere na apreensão do suspense, projetado 

no sentido do texto original.  
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Mori e Nakagawa (1993), discutindo as funções do adjunto conjuntivo 

adversativo “shikashi”, estabelecem a função contrastiva com duas vertentes: o 

contraste direto e o indireto. Os autores creditam contraste indireto às construções 

com “shikashi”, cuja relação de contraste não é explícita, mas inferível. Isto é, a 

partir de uma atitude do falante/escritor uma relação de contraste se estabelece no 

processo cognitivo do ouvinte/leitor, levando este a inferir a intenção daquele.26 A 

oposição sinalizada pela conjunção adversativa é relevante para a construção do 

sentido textual. Entre as moças e os soldados nada aconteceu, obviamente; já com 

a cabeleireira que tirou uns quatro dias de folga, os acontecimentos são levados ao 

plano do devir, o que é denotado pela conjunção adversativa. Creditamos esta 

diferença temática à subtração do Tema textual. Ainda, a porção topical do Tema 

configura uma diferença devida à tipologia lingüística, com o espelhamento da 

estrutura. Igual espelhamento pode ser visto na oração (18). 

É interessante, ainda, observar que no Rema da oração (12) do texto original 

aparece o morfema wa ligado a yokkakan. Esse wa configura um morfema de 

efeito modalizador, cuja função não é considerada na tradução, resultando em uma 

oração assertiva. O processo mental do original “omou/pensar, achar, supor” 

corrobora essa asserção ao ser traduzido por „resolver‟, como pode ser observado 

a seguir: 

 
<K>(12) Shikashi, guttari tsukareta kamiyui wa, kore de 
 mas,      totalmente cançar Pass cabeleireira WA,  isso DE 
 yokkakan wa marude himadato omotta. 
 quatro dias WA total folga Fin TO pensar Pass. 

 (Mas, a cabeleireira, completamente exausta, pensou que com isso poderia ter 
uns quatro dias de folga.) 
 

 
<K> (12) A cabeleireira, completamente exausta, resolveu tirar quatro dias de folga. 

 

Como se pode observar, a subtração de palavras funcionais compromete a 

expressividade do texto.  

                                                             
26 Mori e Nakagawa (1993) citam como exemplo de contraste indireto: (a) o uso no qual alguns itens 
do contraste não se apresentam [e.g. (1) Jiko ga atta. Shikashi keganin wa denakatta./Houve um 
acidente. Mas não houve vítimas.]; (b) uso no qual a oração encabeçada por shikashi pode ter ambas 
as polaridades [e.g. (2) Kare wa kawa de oboreta./Ele se afogava no rio.]; (2a) Shikashi tamatama 
hito ga tôrikakatta /Mas, acidentalmente, alguém passou; (2b) Shikashi daremo tôrikakaranakatta/. 
Mas ninguém passou.  
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Em (14), há um Tema implícito, a cabeleireira. Na tradução, em (14), o 

acréscimo do Tema textual, realizado pela locução conjuntiva “assim que” imprime 

à oração o sentido de extensão de tempo não coincidente, ou seja, o chegar e o 

dizer não se configuram como simultâneos. O acréscimo do elemento textual e a 

inversão da estrutura temática acarretam uma nova perspectiva para a 

interpretação da mensagem. O acréscimo de Tema textual é também encontrado 

em (23) e (29).  

Em (19), o Tema topical no original é configurado por “koko ni mo”, uma 

circunstância de lugar, marcada pelos morfemas de lugar e de foco “ni mo”, 

expressando o foco da informação (nessa aldeia também acontece a mesma coisa). 

A tradução desenvolve de maneira diferente o fluxo da informação, pois o Tema 

configura a interpretação do locativo “aqui”, do original, como “o salão dessa aldeia”. 

O processo existencial “atsumaru/reunir-se” que tem como participante o existente 

“musume tachi/ as moças”; na tradução é retextualizado por um diferente processo 

existencial – estar cheio – cujo participante existente é “o salão dessa aldeia”. Esse 

tipo de diferença pode ser creditado à mudança semântica. Ainda em (19), percebo 

a realização apenas da porção temática relativa à circunstância do Processo. 

Observei, ainda, algumas ocorrências de acréscimos de Temas na tradução, 

como em [(20), (22), (31) e (32)]. Em (20), o Tema é realizado pelo pronome 

relativo “que” substituindo “as moças montanhesas”, elemento do Rema de (19) no 

original. O que no original fica apenas sugerido com o fato de as moças estarem 

reunidas – e a sugestão é um traço característico e caro ao autor do conto – fica 

explicitado pelo acréscimo da oração subordinada adjetiva “que aguardavam a sua 

vez para pentear os cabelos”, que não consta do original.  

A oração (20), do original, é desdobrada, na tradução, em (21) e (22). Em (20), 

Tema implícito dos dois processos é a cabeleireira [Ela fez os penteados até o 

entardecer e foi à pequena mina de prata onde trabalhava seu homem]. Essas 

ações vêm ligadas por -te (koshiraete). Martin (2004) aponta que há vários 

significados na forma gerundiva -te, na língua japonesa. Dentre eles, e que me 

interessa particularmente aqui, é o sentido de seqüência temporal (e então, e 

depois...) e de simples conectivo (e). A oração (20) pode ser considerada como 

uma seqüência de ações ligadas pelo adjunto conjuntivo aditivo “e” pois, interpretá-

la como uma subcategoria da seqüência temporal (MARTIN, 2003) – entendendo 

que os dois verbos (koshiraeru/preparar, fazer, arranjar e iku/ir) indicam movimento 
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com propósito – não seria possível, já que não há relação de dependência entre 

essas ações [cf.Toshokan e itte hon o karita./ Hon o kari ni toshokan e itta (MARTIN, 

2004, p. 480)].  

Como dito, a tradução de (20) gera duas orações: o original traz um Tema 

textual, “soko de mata” e um topical “yûgata made”. Na tradução, em (21), também, 

temos um Tema textual, “E assim” e um Tema topical, “até o entardecer”. Os 

Temas textuais são configurados por adjuntos conjuntivos que expõem resumindo 

a repetição de uma ação [refazer os penteados já desfeitos das moças]. Na 

tradução, em (22) há o acréscimo do Tema textual “depois”, configurado por um 

adjunto conjuntivo temporal que expressa a sucessão do acontecimento 

temporalmente, o que no original é configurado pela forma gerundiva te, 

expressando apenas uma seqüência de ações como pode ser observado: 

 
<K>(20) Soko de mata yûgata made momoware o koshiraete, otoko ga 
 então novamente entardecer MADE momoware O preparar SUSP., homem GA 

 hataraite iru sono mura no chiisai ginkô e itta. 
 trabalhar SUSP ASP essa aldeia NO pequena mina E ir Pass. 
 (Então, novamente até o entardecer, [ela] fez os penteados estilo momoware e foi 

para a pequena mina da aldeia, onde estava trabalhando o [seu] homem.)  
 

<K> (21) E assim, até o entardecer, ela fez os momoware.  
 
<K> (22) Depois, foi para a pequena mina de prata da aldeia, onde trabalhava seu 
               homem.  

 

Em (21), no original, o advérbio “sugu/logo, imediatamente” vem modificando 

o processo verbal “dizer” e faz parte do Rema, mas na tradução, oração (23), vem 

como Tema, em forma de locução conjuntiva “logo que”, com o sentido de „assim 

que o viu‟, modificando, pois, o processo mental perceptivo “ver”. “Otoko o miru to”, 

configura uma circunstância de tempo cuja imediatez não corresponde à 

configurada por “logo que”, produzindo uma modificação sintático-estilística em 

relação ao original:  

 
<K>(21) Otoko o miru to kamiyui wa sugu ni itta. 
 homem O ver Cond TO cabeleireira WA  logo NI dizer Pass Inf. 
 (Ao ver o homem, a cabeleireira logo disse (:)) 

 
<K> (23) Logo que o viu, a cabeleireira foi dizendo: 
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Em (24), o Tema é topical, no original, configurado pelo pronome de primeira 

pessoa e na tradução pelo processo. É interessante notar que no Rema do original 

o processo é mental configurando uma suposição [Acho que ficarei rica], enquanto 

na tradução, o processo é o Tema configurado por um processo comportamental 

na forma assertiva [Tenho certeza]. A diferença se configura em uma modificação 

semântica e leva à construção de uma imagem diferente da cabeleireira que, no 

original se mostra sugerindo uma possibilidade e, na tradução, como certa de que 

„ficará rica‟.  

Observando o par (24)/(26), o original configura o Tema na forma do 

imperativo negativo, “fuzakeru nai/Não brinque!”, enquanto que a tradução tem o 

padrão estrutural de uma interrogativa “Tá me gozando?”. A ordem original é 

modalizada por uma interrogativa na tradução, atenuando a raiva do mineiro 

provocada pelo ciúme em relação à fala da cabeleireira. Essa diferença sintático- 

semântica interfere na interpretação da mensagem, por modular a ordem original 

em ironia. 

A oração (25), do original, tem como Tema topical “kiiroi fuku no aonisai ga/os 

fedelhos de farda amarela”. Em (27), o Tema é “você” (cabeleireira) e os 

“frangotes” fazem parte do Rema. A tradução efetiva uma comparação entre os 

“frangotes” e o mineiro, enquanto no original a configuração é de uma interrogativa 

sobre os fedelhos, mudando significativamente o sentido. As diferenças na 

estrutura temática de (26) e (27) são de ordem sintático-semântica e interferem 

significativamente na interpretação da mensagem. 

Em (24), o Tema na tradução é um participante processo marcado pela 

primeira pessoa do singular [Tenho certeza] não diferindo do original quanto ao 

conteúdo topical do participante. Em japonês, (22) tem a modalização expressa por 

“to omou/acho que” e o negociador, expresso pelo morfema de insistência “yo”, no 

final da frase. Já a tipologia da língua portuguesa, como vemos em (24), faz com 

que a frase se inicie com o processo. Contudo, conforme aponta Kuno (1973), na 

estrutura de citação, a oração seguida do morfema de citação “to”, “Watashi heitai 

ni kutsuite ikeba ôganemochi ni naru to/Se eu for atrás dos soldados ficarei rica”, 

não pressupõe factualidade, daí a combinação com verbos dicendi tais como 

“omou/pensar, achar”, reforçar o sentido de “não factual” da oração projetada. 

Podemos observar, então, que nesta seqüência de fala entre a cabeleireira e o 

mineiro, a tradução desenvolve de maneira diferente a informação. A suposição 
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transformada em certeza na fala da cabeleireira leva a supor uma mulher forte. Já 

as falas do mineiro, modalizadas na tradução, conferem ironia a uma fala 

originalmente rude.  

No par (27) e (28), do texto original, os Temas participantes são: “otoko wa/ o 

homem”, que demonstra o seu ciúme, e “on‟na wa/ mulher” que o saboreia, um ator 

e um comportante, portanto. Na tradução, o fluxo da informação se desenvolve de 

maneira diversa. Em (29), há o Tema textual conjuntivo “e” e o participante 

processo “deu” – remetendo ao homem; e em (30) o Tema é configurado por uma 

circunstância de modo “com uma doce sensação de entorpecimento no corpo 

extenuado pelo cansaço”, que faz parte do Rema do original. O contraste oferecido 

pelo texto original entre o comportamento do mineiro e o da cabeleireira, 

tematizando os dois com o morfema wa, não é levado em consideração na 

tradução e faz perder o efeito de fechamento do conto, seu acento final.  

O Tema do original (29) é topical, configurado pelo grupo nominal “heitai no 

(...) rappa ga/ corneta (...) dos soldados”. “Corneta” vem modificada pelos adjuntos 

“forte” e “límpida”, e soldados pela oração adjetiva “que pareciam vir marchando 

montanha abaixo”. O Rema tem um núcleo Novo, “yûyami ni hibiite kita”. 

Metaforicamente traz ao leitor a sensação de continuidade das situações vividas 

nas aldeias, em relação à presença dos soldados e abre possibilidades de um 

desfecho para o conto. O que “ecoa na escuridão da noite”, pode ser tanto a 

consumação do reencontro da cabeleireira com o seu homem, como o acatar das 

insinuações do mineiro. Na tradução, a oração (29) se desdobra em duas: (31) tem 

um Tema topical configurado por uma circunstância temporal “nesse momento”, 

inexistente no original, e o processo passa a ser mental “ouviu-se”. A corneta passa 

a ser parte do Rema como alcance; (32) tematiza o som da corneta: “um som 

límpido e cheio de vigor”, que complementa parte do Rema da oração original, 

anterior. Configura-se, pois, uma diferença por adição e troca de parte do Rema 

pelo Tema. O efeito dessa diferença pode ser assim entendido: o original tematiza 

„corneta‟ o que faz com que o foco se distancie dos participantes „homem‟ e 

„mulher‟; na tradução, o foco permanece nesses participantes, embora de forma 

indeterminada, “ouviu-se”, e surge o adjunto circunstancial “nesse instante”, cuja 

função parece a de estabelecer um elo coesivo com o texto. É interessante notar 

que no original não há transitividade, como não há busca por elos coesivos. A 

oração (29) é introduzida por um travessão, iniciando o parágrafo, o que parece 
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reforçar o sentido de epílogo, e tematiza a corneta, deixando a narrativa no plano 

da ambigüidade, traço típico da literatura de Kawabata. Acréscimos temáticos 

interferem na interpretação da mensagem por explicitarem algo que se apreende 

nas entrelinhas do original. 

Conforme observado nas análises, as diferenças temáticas indicam alguns 

padrões. Podem-se observar as diferenças da tipologia lingüística no espelhamento 

das estruturas, [como em (12) e (18)]; da realização de apenas um dos elementos 

do Tema ideacional duplo, [como em (05) e (19)]; da inversão da estrutura temática, 

[como em (02), (03), (10), (14), (23), (24), (30) e (31)]. Observa-se, também, a 

ocorrência de mudanças semânticas [como em (04), (05), (06), (07), (10), (19), (23), 

(24) e (29)], e de mudanças sintático-semânticas [como em (26) e (27). Diferenças 

relativas ao acréscimo de Tema textual [como em (14), (23) e (29)] e de sua 

omissão [(12)] também foram encontradas, bem como o acréscimo de Tema, 

[como em (20), (22), (31) e (32).  

Diferenças na realização da estrutura temática da tradução em relação ao 

original, conforme observado nas análises e na discussão, acarretam, em maior ou 

menor grau, interferências na interpretação da mensagem. À guisa de 

sistematização dos dados obtidos, segue a Tabela 4, sintetizadora das diferenças 

na realização da estrutura temática encontradas no conto O cabelo: 

 
Tabela 4 – Diferenças temáticas na tradução do conto Kami/O cabelo 

KAMI/O CABELO 
Tipos de diferenças enconcontradas Ocorrências % 

(i) mudança semântica e ou sintático-semântica 11 35,48 
(ii) inversão Tema/Rema 08 25,80 
(iii) acréscimo de Temas 04 12,90 
(iv) omissão/ acréscimo de Tema textual 04 12,90 
(v) tipologia linguística 02 06,45 
(vi) ideacional duplo realizado por uma circunstância 02 06,45 
Total 31 100 

 

Como se pode observar pela Tabela 4 a mudança semântica e ou sintático-

semântica é uma das diferenças mais encontradas na retextualização de Kami (11 

ocorrências, correspondendo a 35,48%), seguida da realização da inversão da 

estrutura temática na tradução, que corresponde a 25,80 % das ocorrências. 

Observam-se quatro ocorrências de desdobramento do Rema de uma oração em 

nova oração, acrescendo Temas não configurados no original, que responde por 

12,90% das ocorrências. Neste conto, há três ocorrências de acréscimo de Tema 
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textual e apenas uma de redução de Tema textual [oração (12)] e que se revelou 

importante no contexto. Essa diferença responde por 12,90% das ocorrências na 

tradução. Ocorrências geradas por diferenças na tipologia linguística e na 

realização apenas do elemento circunstancial do Tema ideacional duplo da língua 

japonesa correspondem a 6,45% das ocorrências, respectivamente. Pode-se dizer, 

então, que mudanças semânticas e ou sintático-semânticas, juntamente com as 

creditadas à inversão da estrutura temática e ao acréscimo de Temas, são as mais 

significativas para a mudança de foco ou para a criação de uma nova perspectiva 

para a interpretação da mensagem. 

Em termos de tipos de Tema, as realizações são as apresentadas na Tabela 

5. 

 
Tabela 5 – Tipos de Tema em Kami/O cabelo 

Tipos de Tema 
 

Kami O cabelo 

(i) Tema topical, não marcado 11 13 
(ii) Tema topical, marcado 00 09 
(iii) Tema múltiplo, marcado 05 07 
(iv) Tema ideacional duplo, não marcado 03 00 
(v) Tema implícito 05 00 
(vi) Tema circunstancial 01 00 
(vii) Tema imperativo 02 01 

 

Conforme se observa, original e tradução apresentam mais Temas topicais 

não marcados, seguidos de Temas topicais marcados na tradução e Temas 

múltiplos. Esses tipos de Tema são responsáveis pela introdução dos protagonistas 

e pela tessitura do ambiente da narrativa (LIROLA; SMITH 2006, PAGANO 2005; 

RAVELLI 2003; BAKER 1992). Os Temas múltiplos são igualmente presentes no 

original e na tradução, contribuindo para a organização coerente do texto enquanto 

mensagem. Essas realizações temáticas são coerentes ao gênero analisado, o 

conto. 

A seguir, passo à análise e à discussão do terceiro conto. 

 

 

4.3 Estrutura temática do conto Butôkai/O baile 

 

 O conto em pauta fala de uma jovem que participa oficialmente de seu 

primeiro baile. Sua figura encantadora atrai um oficial francês, que a acompanha 
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durante toda a noite. A inocência da jovem a impede de perceber as reais intenções 

do oficial, mas lhe permite desfrutar de sua atenção. Cerca de quinze anos depois, a 

protagonista, já casada, encontra-se com um jornalista conhecido e ao contar-lhe 

sobre o seu primeiro baile, o leva a concluir algo sobre o oficial, mas ela não 

acompanha o seu raciocínio, demonstrando ainda viver em estado de inocência. 

 

 

4.3.1 Contos na íntegra: original e tradução 

 
BUTÔKAI 

 

O BAILE 

Meiji jûkyû nen jûichi gatsu mikka no yoru de 
atta. Tôji jûnana sai datta – ke no reijô akiko 
wa, atama no hageta chichioya to issho ni, 
kon ya no butôkai ga moyôsareru beki 
rokumeikan no kaidan o nobotte itta. 
 
 
 
Akarui gasu no hikari ni terasareta, haba no 
hiroi kaidan no ryôgawa ni wa, hotondo jinkô 
ni chikai tairin no kiku no hana ga, sanjû no 
magaki o tukutte ita. Kiku wa ichiban oku no 
ga usubeni, naka hodo no ga koi kiiro, ichiban 
mae no ga masshiro na hanabira o fusa no 
gotoku midashite iru node atta. 
 

Foi na noite de três de novembro do décimo nono 
ano da era Meiji (1886). Tendo então dezessete 
anos de idade, Akiko, a jovem senhorita de uma 
família eminente, subia a escadaria do 
Rokumeikan, onde naquela noite se oferecia um 
baile, em companhia de seu pai, um senhor calvo. 
 
 
De cada lado da ampla escadaria inundada pela 
luz brilhante das lâmpadas a gás, enormes 
crisântemos, que quase pareciam artificiais, 
compunham um arranjo em três camadas. As 
flores misturavam em profusão tufos de pétalas 
carmesins na parte posterior, amarelo-ouro no 
centro e branco puríssimo no primeiro nível. 
 

Sôshite sono kiku no magaki no tsukiru atari, 
kaidan no ue no butôshitsu kara wa mô yôki 
na kangengaku no ne ga, osaegatai kôfuku 
no toiki no yô ni, yasuminaku afurete kuru no 
de atta. 
 

E, do alto da escadaria, diante do salão de baile 
onde terminavam os arranjos de flores, os sons 
festivos da orquestra desaguavam 
incessantemente, como os suspiros de uma 
felicidade demasiado grande, de uma incontida 
felicidade.  
 

Akiko wa tsutoni furansugo to butô to no 
kyôiku o ukete ita. 

Akiko já se adiantara no estudo do francês e da 
dança. 
 

Ga, seishiki no butôkai ni nozomu no wa, kon 
ya ga mada umarete hajimete de atta. 
 

Mas aquela noite, pela primeira vez na vida, iria 
participar de um baile oficial. 
 

Dakara kanojo wa basha no naka demo, 
oriori hanashikakeru chichioya ni, uwanosora 
no henji bakari ataete ita. 
 

Daí por que, dentro da carruagem, respondesse 
apenas por meio de evasivas a seu pai quando, de 
tempos em tempos, ele lhe dirigia a palavra. 
 

Sore hodo kanojo no mune no naka ni wa, 
yukai naru fuan to demo keiyô subeki, isshu 
no ochitsukanai kokoromochi ga ne o hatte 
ita node atta. 
 

Tal era o nervosismo que se enraizava em sua 
alma, que se expressava em vaga inquietude, mas 
também em deliciosa ansiedade. 

Kanojo wa basha ga rokumeikan no mae ni 
tomaru made, nando iradatashii me o agete, 
mado no soto ni nagarete iku tôkyô no machi 
no toboshii tomoshibi o, mitsumeta koto daka 

Quando a carruagem finalmente se de teve em 
frente ao Rokumeikan, ela nem lembrava mais 
quantas vezes havia lançado o olhar nervoso em 
direção às luzes escassas da cidade de Tóquio, 
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shirenakatta. 
 

que iam desaparecendo pela janela. 

Ga, rokumeikan no naka e hairu to, 
mamonaku kanojo wa sono fuan o wasureru 
yôna jiken ni sôgûshita. Toiu wa kaidan no 
chôdo naka hodo made kikakatta toki, futari 
wa hitoashi saki ni nobotte iku shina no taikan 
ni oitsuita. 
 

Entretanto, ao entrar no Rokumeikan, ela se 
confrontou com um incidente que a fez esquecer-
se de toda a inquietação. Isso se deu quando ela e 
o pai já estavam no meio da escadaria e 
alcançavam um alto funcionário chinês que subia 
alguns passos à sua frente. 

Suruto taikan wa himanshita karada o hiraite, 
futari o saki e tôrase nagara, akireta yô na 
shisen o akiko e nageta. 
 

Naquele momento, quando ele desviou o corpo 
forte e obeso para deixá-los passar, lançou sobre 
Akiko um olhar perplexo. 

Uiuishii barairo no butôfuku, hinyoku kubi e 
kaketa mizuiro no ribon, sorekara koi kami ni 
niotte iru tatta ichirin no bara no hana – jissai 
sono yo no akiko no sugata wa, kono nagai 
benpatsu o tareta shina no taikan no me o 
odokasu beku, kaika no nihon no shôjo no bi 
o ikan naku sonaete ita no de atta. 
 

Seu singelo vestido de baile rosa-claro, a fita azul-
clara elegantemente atada em torno do pescoço e, 
em seus cabelos escuros, uma rosa de suave 
perfume - de fato, a silhueta de Akiko naquela noite 
devia desconcertar os olhos do alto funcionário 
chinês de rabicho comprido, pois ela encarnava a 
beleza das moças de um Japão que se abria para 
o Ocidente. 
 

To omou to mata kaidan o isogi ashi ni orite 
kita, wakai enbifuku no nihonjin mo tochû de 
futari ni surechigai nagara, hanshateki ni 
choito furikaette, yahari akireta youna 
ichibetsu o akiko no ushiro sugata ni abise 
kaketa. 
 

Quase ao mesmo tempo, um jovem japonês de 
fraque, que descia a escadaria com um passo 
precipitado, cruzou com eles no meio do caminho 
e, virando-se levemente numa ação reflexa, 
derramou seu olhar também perplexo sobre a 
silhueta de Akiko. 

Sorekara nazeka omoitsuita yôni, shiroi 
nekutai e te o yatte mite, mata kiku no naka o 
isogawashiku genkan no hô e orite itta. 
 
 
Futari ga kaidan o nobori kiru to, nikai no 
butôshitsu no iriguchi ni wa, hanpaku no 
hôhige o takuwaeta shujinyaku no hakushaku 
ga, kyôkan ni ikutsuka no kunshô o obite, rui 
jûgosei shiki no yosôi o korashita toshiue no 
hakushakufujin to issho ni, ôyou ni kyaku o 
mukaete ita. Akiko wa kono hakushaku de 
sae, kanojo no sugata o mita toki ni wa, sono 
rôkai rashii kao no dokoka ni, isshunkan 
mujakina kyôtan no iro ga kyoraishita no o 
minogasanakatta. 
 

Depois, como se uma idéia lhe ocorresse 
subitamente ao espírito, verificou sua gravata 
branca e retomou seu ritmo apressado, descendo 
por entre os crisântemos até o saguão de entrada. 
 
Quando pai e filha terminaram de subir a 
escadaria, na entrada do salão de baile do 
primeiro andar, depararam com o anfitrião - um 
conde com magníficas suíças grisalhas e que 
portava no peito inúmeras condecorações - 
recebendo os convidados com grande pompa, em 
companhia de sua esposa, mais velha que ele, 
que se esmerava num vestido à moda Luís xv. 
Akiko não deixou de perceber a ingênua 
admiração que por um momento tingiu o rosto 
astuto do conde quando ele notou sua silhueta. 
 

Hito no ii akiko no chichi wa, ureshisôna 
hohoemi o ukabe nagara, hakushaku to sono 
fujin to e temijika ni musume o shôkaishita. 
 

Sorrindo alegremente, seu afável pai a apresentou 
com breves palavras ao conde e à condessa. 

Kanojo wa shûchi to tokui to o kawarugawaru 
ajiwatta. 
 

Akiko se achava dividida entre o pudor e o orgulho,  
 

Ga, sono itoma ni mo kendaka na 
hakushakufujin no kaodachi ni, itten gehin na 
ki ga aru no o kanzuku dake no yoyû ga atta. 
 

Mas assim mesmo pôde perceber nos traços 
altivos da condessa como que uma ponta de 
vulgaridade. 

Butôshitsu no naka ni mo itarutokoro ni, kiku 
no hana ga utsukushiku saki midarete ita. 
 

Também o salão de baile estava esplendidamente 
decorado com uma profusão de crisântemos. 
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Sôshite mata itarutokoro ni, aite o matte iru 
fujintachi no rêsu ya hana ya zôge no ougi 
ga, sawayakana kôsui no nioi no naka ni, oto 
no nai nami no gotoku ugoite ita. 
 
 

As rendas, as flores e os leques de marfim das 
damas, que aguardavam os cavalheiros que viriam 
tirá-las para dançar, se moviam em vagas 
silenciosas em meio ao aroma fresco dos 
perfumes. 

Akiko wa sugu ni chichioya to wakarete, sono 
chirabiyakana fujintachi no aru ichidan to 
issho ni natta. 
 

Afastando-se logo de seu pai, Akiko se juntou a um 
grupo dessas damas. 
 

Sore wa mina onaji yôna mizuiro ya barairo 
no butôfuku o kita, dônenpai rashii shôjo de 
atta. Karera wa kanojo o mukaeru to, kotori 
no youni sazamekitatte, kuchiguchi ni kon ya 
no kanojo no sugata ga utsukushii koto o 
hometatetari shita. 
 

Eram moças aparentemente da mesma idade, 
todas elegantes em seus vestidos de baile, rosa ou 
azul-claro. Recebendo-a em seu grupo, elas se 
puseram a gorjear como passarinhos, elogiando 
em uníssono a beleza ofuscante que ela transmitia 
naquela noite. 
 

Ga, kanojo ga sono nakama e hairu ya inaya, 
mishiranai furansu no kaigunshôkô ga, doko 
kara ka shizukani ayumi yotta. 
 

Mal Akiko se juntara a suas colegas, já um 
desconhecido - um oficial da Marinha Francesa - 
se aproximou dela com bastante calma. 
 

Sôshite [ø] ryôude o tareta mama, teinei ni 
nihonfû no eshaku o shita. 
 

Os braços ao longo do corpo, ele polidamente se 
inclinou à maneira japonesa. 
 

Akiko wa kasuka nagara chi no iro ga, hoho 
ni nobotte kuru no o ishikishita. Shikashi sono 
eshaku ga nani o imisuru ka wa, tou made 
mo naku akiraka datta. 
 

Akiko sentiu um rubor imperceptível subir-lhe à 
face. 
 
No entanto, aquele cumprimento fora eloqüente o 
bastante. 
 

Dakara kanojo wa te ni shite ita ougi o 
azukatte morau beku, tonari ni tatte iru 
mizuiro no butôfuku no reijô o furikaetta. 
 

Ela se voltou então para a moça do lado, de 
vestido de baile azul-claro, para pedir que lhe 
segurasse o leque. 
 

To dôji ni igai ni mo, sono furansu no 
kaigunshôkô wa, chirari to hoho ni hohoemi 
no kage o ukabe nagara, iyôna akusan o 
obita nihongo de, hakkiri to kanojo ni kô itta. 
“Issho ni odotte wa kudasaimasen ka” 
 

Mas qual não foi sua surpresa ao ouvir o oficial da 
Marinha lhe dizer com voz clara, um fino sorriso 
nos lábios, num japonês colorido por um estranho 
sotaque:  – A senhorita poderia conceder-me a 
honra desta dança? 
 

Mamonaku akiko wa, sono furansu no 
kaigunshôkô to, “Utsukushiku aoki daniubu” 
no varusu o odotte ita 
 

Um instante depois, ela valsava nos braços do 
oficial da Marinha Francesa aos acordes do 
Danúbio azul. 
 

Aite no shôkô wa, hoho no hi ni yaketa, 
mehanadachi no azayakana, koi kuchihige no 
aru otoko de atta. Kanojo wa sono aite no 
gunpuku no hidari no kata ni, nagai tebukuro 
o hameta te o azuku beku, amari ni sei ga 
hikukatta. 
 

Seu par tinha o rosto bronzeado, os olhos e o nariz 
bem desenhados, e portava um farto bigode. A 
moça era pequena demais para pousar a mão 
coberta por uma longa luva no ombro esquerdo do 
uniforme militar. 
 

Ga, banarete iru kaigunshôkô wa, takumi ni 
kanojo o ashiratte, karugaru to gunshû no 
naka o mai aruita. 
 

Mas, experiente, ele a guiava com firmeza, 
fazendo-a virar-se ligeiramente em meio à 
multidão. 
 

Sôshite tokidoki kanojo no mimi ni, aiso no 
yoi furansugo no oseiji sae mo sasayaita. 
 
 

De tempos em tempos, o oficial murmurava em seu 
ouvido cumprimentos em francês. 
 

Kanojo wa sono yasashii kotoba ni, Sempre respondendo a essas palavras amáveis 
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hazukashisôna hohoemi o mukui nagara, 
tokidoki karera ga odotte iru butôshitsu no 
shûi e me o nageta. 
 

com um tímido sorriso, a jovem lançava olhares ao 
redor do salão de baile. 
 

Kôshitsu no gomonshô o somenuita 
murasakichirimen no man‟maku ya, tsume o 
hatta sôryûga mi o unerasete iru shina no 
kokki no shita ni wa, kabin kabin no kiku no 
hana ga, arui wa keikaina gin‟iro o, arui a 
in‟utsuna kin‟iro o, hitonami no ainda ni 
chiratsukasete ita. 
 

Sob o cortinado de crepe roxo estampado com o 
brasão imperial, e sob a bandeira da China, na 
qual se retorciam dragões azuis de longas garras, 
os crisântemos faziam luzir, entre as vagas de 
dançarinos, ora um prateado leve, ora um dourado 
sombrio. 

Shikamo sono hitonami wa, shanpânyu no 
youni wakitatte kuru, hanabanashii doitsu 
kangengaku no senritsu no kaze ni aorarete, 
shibaraku mo memagurushii dôyô o 
yamenakatta. 
 

E a multidão, enlevada pelas ondas melódicas, 
emitidas pela esfuziante orquestra alemã, que 
jorravam como champanhe, não se furtava um 
único instante ao turbilhão vertiginoso da valsa. 

Akiko wa yahari odotte iru tomodachi no hitori 
to me o awasu to, tagai ni yukaisôna unazuki 
o sewashii naka ni okuri atta. 
 

Quando os olhos de Akiko cruzavam os de uma 
amiga que também dançava, as duas trocavam um 
alegre sinal de cabeça em meio à agitação febril 
que tomava conta do salão. 

Ga, sono shunkan ni wa, mô chigatta odorite 
ga, marude ôkina ga ga kurû youni, doko 
kara ka soko e arawarete ita. 
 

Mas, já no momento seguinte, outra moça 
dançando irrompia bruscamente em seu lugar, 
como uma enorme mariposa enlouquecida. 

Shikashi akiko wa sono ainda ni mo, aite no 
furansu no kaigunshôkô no me ga, kanojo no 
ikkyo‟ichidô ni chûishiteiru no o shitteita. 
 

Akiko tinha plena consciência de que o oficial da 
Marinha Francesa não perdia, por um segundo 
sequer, o menor de seus gestos. 
 

Sore wa mattaku kono nihon ni narenai 
gaikokujin ga, ikani kanojo no kaikatsuna 
butôburi ni, kyômi ga atta ka o kataru mono 
de atta. 
 

Aquele gesto constituía um sinal evidente do 
interesse que seu gracioso modo de dançar 
despertava naquele estrangeiro, que ainda não se 
familiarizara com o Japão. 
 

Konna utsukushii reijô mo, yahari kami to 
take to no ie no naka ni, ningyô no gotoku 
sunde iru node arô ka. 
 

"Esta linda senhorita, será que também mora como 
uma boneca, numa casa de papel e bambu? 
 

Sôshite hosoi kinzoku no hashi de aoi hana 
no kaite aru te no hira hodo no chawan kara, 
kome tsubu o hasande tabete iru no de arô 
ka. 
 

Será que come arroz pegando os grãos com 
palitos finos de metal, numa tigela do tamanho da 
palma da mão, decorada de flores azuis?" 
 

Kare no me no naka ni wa kôiu gimon ga, 
nando mo hitonatsukashii hohoemi to tomo ni 
ôraisuru yô de atta. 
 

Em seus olhos, que lhe sorriam gentilmente, 
parecia-lhe aflorar seguidas vezes esse tipo de 
pergunta. 
 

Akiko ni wa sore ga okashiku mo areba, dôji 
ni mata hokorashiku mo atta. 
 

Ela se divertia mas também se sentia lisonjeada. 
 

Dakara kanojo no kyashana barairo no 
odorigutsu wa, monomezurashisôna aite no 
shisen ga oriori ashimoto e ochiru tabi ni, issô 
migaruku namerakana yuka no ue o subette 
iku no de atta. 
 

Assim, cada vez que seu parceiro dirigia para o 
chão o olhar curioso, seus delicados sapatos de 
baile cor-de-rosa se punham a deslizar sobre o 
assoalho liso ainda com mais leveza. 
 

Ga, yagate aite no shôkô wa, kono koneko no 
yôna reijô no tsukareta rashii no ni kigatsuita 
to miete, itawaru yôni kao o nozokikomi 

Mas, sem dúvida adivinhando a fadiga daquela 
jovem, graciosa como um gatinho, o oficial se 
inclinou para ela, solícito, e perguntou: 
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nagara, 
 

 

 “Motto tuzukete odorimashô ka.” “Non, 
meruci.” Akiko wa iki o hazumase nagara, 
kondo wa hakkiri to kô kotaeta. 
 

 – A senhorita deseja ainda dançar? 
– Non, merci - arfando, Akiko então recusou com 
toda a franqueza. 
 

Suruto sono furansu no kaigunshôkô wa, 
mada varusu no ayumi o tsuzuke nagara, 
zengosayû ni ugoite iru rêsuya hana no nami 
o nutte, kabegiwa no kabin no kiku no hô e, 
yûyûto kanojo o tsurete itta. 
 

Sem interromper o ritmo da dança, ele a 
acompanhou com elegância até os buquês de 
crisântemos arranjados ao longo da parede, 
atravessando vagas de rendas e flores. 
 

Sôshite saigo no ikkaiten no nochi, soko ni 
atta isu no ue e, azayakani kanojo o 
kakesaseru to, jibun wa ittan gunpuku no 
mune o hatte, sore kara mata mae no yôni 
uyauyashiku nihonfû no eshaku o shita. 
 

Depois de um último passo de valsa, ele 
graciosamente a fez sentar-se numa cadeira e, 
inflando uma vez o peito sob o uniforme, de novo 
se inclinou diante dela, segundo a cortesia 
japonesa. 
 

Sono go mata poruka ya mazyuruka o odotte 
kara, akiko wa kono furansu no kaigunshôkô 
to ude o kunde, shiro to ki to usubeni to sanjû 
no kiku no magaki no aida wo, kaika no hiroi 
heya e orite itta. 
 

Depois de dançar polcas e mazurcas, Akiko 
desceu a escadaria ao braço do oficial da Marinha 
Francesa, entre os arranjos em três camadas de 
crisântemos brancos, amarelos e carmesins, em 
direção à ampla sala do pavimento térreo. 
 

Koko ni wa enbifuku ya shiroi kata ga 
shikkirinaku kyoraisuru naka ni, gin ya garasu 
no shokkirui ni oowareta ikutsuka no 
shokutaku ga, arui wa niku to shôro to no 
yama o moriagetari, arui wa sandôicchi to 
aisukuriimu to no tô o sobadatetari, arui wa 
mata zakuro to ichijuku to no sankakutô o 
kizuitari shite ita. 
 

Lá, no contínuo vaivém dos fraques e dos ombros 
brancos, algumas mesas cobertas de prataria e 
cristais suportavam brancas montanhas de carne 
e cogumelos, outras concentravam torres de 
sanduíches e sorvetes, outras ainda sustinham 
pirâmides de romãs e figos. 

 

Koto ni kiku no hana ga uzume nokoshita, 
heya no ippô no hekijô ni wa, takumina jinkô 
no budôzuru ga aoao to karami tsuite iru, 
utsukushii kin‟iro no kôshi ga atta. 
 

Uma das paredes do salão que não fora decorada 
com crisântemos estava adornada com uma grade 
dourada na qual se entrelaçavam parreiras verdes 
artificiais que pareciam de verdade. 
 

Sôshite sono budô no ha no ainda ni wa, 
hachi no su no yôna budô no fusa ga, ruirui to 
murasaki ni sagatte ita. Akiko wa sono kin‟iro 
no kôshi no mae ni, atama no hageta kanojo 
no chichioya ga, dônenpai no shinshi to 
narande, hamaki o kuwaete iru no ni atta. 
 

E, entre as folhas de videira, copiosos cachos de 
uva, semelhantes a colméias, pendiam 
rubramente.  
 
Akiko deparou com a cabeça calva de seu pai, que 
fumava um charuto diante da grade dourada, em 
companhia de um cavalheiro de mesma idade. 
 

Chichioya wa akiko no sugata o miru to, 
manzokusô ni choito unazuita ga, sore giri 
tsure no hô o muite, mata hamaki o kuyurase 
hajimeta. 
 
 

Ele lhe dirigiu um ligeiro aceno de satisfação, mas 
logo, virando-se para seu interlocutor, voltou a tirar 
baforadas de seu charuto, sem mais se importar 
com ela. 
 

Furansu no kaigunshôkô wa, akiko to 
shokutaku no hitotsu e itte, issho ni 
aisukuriimu no saji o totta. 
 

O oficial da Marinha Francesa e Akiko se 
aproximaram de uma mesa e se serviram de uma 
taça de sorvete. 

 
Kanojo wa sono aida mo aite no me ga, oriori 
kanojo no te ya kami ya mizuiro no ribon o 
kaketa kubi e sosogareteiru no ni ki ga tsuita. 
 

A jovem sentia de vez em quando o olhar de seu 
cavalheiro pousar-lhe sobre as mãos, os cabelos, o 
pescoço envolto pela fita azul. 
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Sore wa mochiron kanojo ni totte, fukaina 
koto de mo nan de mo nakatta. 
 

Para ela, nada havia de desagradável naqueles 
gestos. 
 

Ga, aru setsuna ni wa on‟na rashii utagai mo 
hiramekazu ni wa irarenakatta. 
 

Em alguns momentos, entretanto, uma 
desconfiança bem feminina a assaltava. 
 

Soko de kuroi birôdo no mune ni akai tsubaki 
no hana o tsuketa, doitsujin rashii wakai 
on‟na ga futari no katawara o tôtta toki, 
kanojo wa kono utagai o honomekaseru tame 
ni, kôiu kantan no kotoba o hatsumeishita. 
 

Por isso, para insinuar aquela desconfiança, 
quando passaram duas jovens, que pareciam 
alemãs, vestidas de veludo negro realçado por 
camélias vermelhas, teve a idéia de mostrar sua 
admiração: 
 

“Seiyô no on‟na no kata wa hontô ni 
outsukushû gozaimasu koto” 
 

- Como são lindas as européias! 
 

Kaigunshôkô wa kono kotoba o kiku to, omoi 
no hoka majime ni kubi o futta. 
 

Ao ouvir aquelas palavras, o oficial da Marinha se 
opôs com inesperada seriedade, meneando a 
cabeça: 
 

 “Nihon no on‟na no kata mo utsukushii desu. 
Koto ni anata nazo wa - ” 
 

- As damas japonesas também são lindas. E a 
senhorita, em especial... 
 

 “Sonna koto wa gozaimasen wa” 
 

- Quem me dera! 
 

 “Ie, oseji de wa arimasen. Sono mama sugu 
ni pari no butôkai e mo deraremasu. Sô 
shitara min‟na ga odoroku deshô. Wattô no e 
no naka no ohimesama no yô desu kara” 
 
 

- Não, não estou querendo somente lisonjeá-la. A 
senhorita poderia perfeitamente participar de um 
baile parisiense. Todos ficariam embevecidos! Pois 
a senhorita se assemelha a uma princesinha dos 
quadros de Watteau! 
 

Akiko wa wattô o shiranakatta. 
 

Akiko não conhecia Watteau. 

Dakara kaigunshôkô no kotoba ga 
yobiokoshita, utsukushii kako no maboroshi 
mo –  honogurai mori no funsui to sugarete 
iku bara to no maboroshi mo, isshun no nochi 
ni wa nagorinaku kieusete shimawanakereba 
naranakatta. 
 

Por isso, a magnífica visão do passado, a imagem 
de rosas lânguidas e fontes na penumbra das 
florestas, evocada nas palavras do oficial francês, 
perdeu-se num instante, sem deixar vestígios. 
 

Ga, hitoichibai kanji no surudoi kanojo wa, 
aisukuriimu no saji o ugokashi nagara, 
wazuka ni mô hitotsu nokotte iru wadai ni 
sugaru koto o wasurenakatta. 
 

Mas, enquanto movia sua colher, Akiko, que tinha 
a sensibilidade bem aguçada, não perdeu a 
ocasião de atacar o único tema de conversação 
ainda disponível: 
 

 “Watashi mo pari no butôkai e maitte mitou 
gozaimasu wa” 
 

- Eu também adoraria participar de um baile 
parisiense! 
 

 “Ie, pari no butôkai mo mattaku kore to onaji 
koto desu” 
 

– Não vale a pena. Os bailes parisienses são 
exatamente como este. 

Kaigun shôkô wa kô iinagara, futari no 
shokutaku o megutte iru hitonami to kiku no 
hana to o mimawashita ga, tachimachi hiniku 
na hohoemi no nami ga hitomi no soko ni 
ugoita to omou to, aisukuriimu no saji o 
yamete 
 

Enquanto falava, o oficial da Marinha deixou vagar 
o olhar sobre a multidão e os crisântemos que os 
cercavam; com um sorriso irônico a lhe assomar ao 
fundo das pupilas, largou subitamente a taça, 
acrescentando, como que para si mesmo: 
 

“Pari bakari de wa arimasen. (085) Butôkai 
wa doko de mo onaji koto desu” to (086) [ø] 
nakaba hitorigoto no yô ni tsukekuwaeta. 

Não somente os de Paris. Os bailes são sempre  
iguais, em todos os lugares. 
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Ichijikan no nochi, akiko to furansu no 
kaigunshôkô to wa, yahari ude o kunda 
mama, ôzei no nihonjin ya gaikokujin to issho 
ni, butôshitsu no soto ni aru hoshizukiyo no 
rodai ni tatazunde ita. 
 

Uma hora mais tarde, Akiko se achava, sempre de 
braço dado ao oficial da Marinha Francesa, no 
meio de uma multidão de japoneses e estrangeiros 
que haviam ido ao terraço contíguo ao salão de 
baile contemplar a noite estrelada. 
 

Rankan hitotsu hedateta rodai no mukô ni 
wa, hiroi teien o uzumeta shinyôju ga,hissori 
to eda o kawashiatte, sono kozue ni tenten to 
hôzukichôchin no hi o sukashite ita. 
 

Do outro lado da balaustrada, as coníferas se 
comprimiam no parque espaçoso, entrelaçando 
silenciosamente seus galhos e deixando entrever 
em suas copas pequenos pontos da luz das 
lanternas vermelhas. 
 

Shikamo hiyayakana kûki no soko ni wa, 
shita no teien kara nobotte kuru koke no nioi 
ya ochiba no nioi ga, kasuka ni sabishii aki no 
kokyu o tadayowasete iru yô de atta. 

Além disso, na profundeza do ar gelado, um aroma 
de musgos e de folhas secas que subia do jardim 
fazia pairar uma leve atmosfera melancólica de 
outono. 
 

Ga, sugu ushiro no butôshitsu de wa, yahari 
rêsu ya hana no nami ga, jûrokugiku o 
somenuita murasakichirimen no maku no 
shita ni, yasuminai dôyô o tsuzukete ita. 

Mas logo atrás deles, no salão de baile, as vagas 
de rendas e flores continuavam seu tumulto 
incessante sob os cortinados de crepe roxo 
decorados de crisântemos de dezesseis pétalas. 
 

Sôshite mata chôshi no takai kangakki no 
tsumujikaze ga, aikawarazu sono ningen no 
umi no ue e, yôsha mo naku muchi o 
kuwaete ita. 
 

E também o remoinho da orquestra, com sua 
tonalidade aguda, açoitava sem parar o mar 
humano. 
 

Mochiron kono rodai no ue kara mo, taezu 
nigiyakana hanashigoe ya waraigoe ga yaki o 
yusutte ita. 
 

Também no terraço, vozes e risos alegres faziam 
fremir o ar noturno. 
 

Mashite kurai shinyôju no sora ni utsukushii 
hanabi ga agaru toki ni wa, hotondo 
hitodoyomeki ni mo chikai oto ga, ichidô no 
kuchi kara moreta koto mo atta. 
 

E mais, quando um magnífico fogo de artifício foi 
lançado no céu escuro das coníferas, um som 
surdo reverberou em uníssono na multidão. 
 

Sono naka ni majitte tatteita akiko mo, soko 
ni ita kon‟i no reijotachi to wa, sakki kara 
kigaruna zatsudan o kôkanshite ita. 
 

Em meio àquelas pessoas todas, Akiko tagarelava 
despreocupada com as amigas que encontrava. 
 

Ga, yagate ki ga tsuite miru to, ano furansu 
no kaigunshôkô wa, akiko ni ude o kashita 
mama, teien no ue no hoshizukiyo e 
mokunen to me o sosoide ita. 
 

Mas não demorou a notar que o oficial da Marinha 
Francesa, que ainda lhe dava o braço, 
contemplava em silêncio o céu estrelado sobre o 
jardim. 
 

Kanojo ni wa sore ga nantonaku, kyôshû 
demo kanjite iru yô ni mieta. 
 

Pareceu à moça que talvez ele sentisse certa 
nostalgia de sua pátria. 
 

Sokode akiko wa kare no kao o sotto shita 
kara nozokikonde, “okuni no koto o omotte 
irassharu no deshô” to nakaba amaeru yô ni 
tazunete mita. 
 

Dirigindo-lhe um olhar furtivo, ela perguntou, com 
certa meiguice: 
- O senhor está pensando em seu país, não é? 
 

Suruto kaigunshôkô wa aikawarazu hohoemi 
o fukunda me de, shizukani akiko no hô e 
furikaetta. 
 

O oficial da Marinha se voltou lentamente para ela 
com os olhos sempre sorridentes. 
 

Sôshite “Non” to kotaeru kawari ni, kodomo 
no yô ni kubi o futte miseta. 

Depois, em vez de responder "non", sacudiu a 
cabeça como um garoto. 
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 “Demo nanika kangaete irassharuyô de 
gozaimasu wa” “Nandaka atete goran‟nasai. 
 

- Mas o senhor estava pensando em algo, não? 
- Tente adivinhar no quê. 
 

Sono toki rodai ni atsumatte ita hitobito no 
aida ni wa, mata hitoshikiri kaze no yôna 
zawameku oto ga okoridashita. 
 

Naquele instante, um som agitado como o do vento 
começou a vibrar por entre as pessoas reunidas no 
terraço. 
 

Akiko to kaigunshôkô to wa iiawaseta yô ni 
hanashi o yamete, teien no shinyôju o asshite 
iru yozora no hô e me o yatta. 
 

Interrompendo a conversação, Akiko e o oficial 
ergueram o olhar para a noite que pesava sobre as 
coníferas do parque. 
 

Chôdo aka to ao to no hanabi ga, kumode ni 
yami o hajiki nagara, masani  kieyô to suru 
tokoro de atta.  
 

Os fogos de artifício vermelhos e azuis já estavam 
a ponto de se apagar, salpicando suas luzes 
excêntricas na escuridão. 

Akiko ni wa nazeka sono hanabi ga, hotondo 
kanashii ki o okosaseru hodo sore hodo 
utsukushiku omowareta. 
 

Akiko não sabia por que, mas aqueles fogos de 
artifício eram tão belos que chegavam a entristecê-
la. 

 “Watashi wa hanabi no koto o kangaete ita 
no desu. Wareware no vii no yô na hanabi no 
koto o.” Shibarakushite furansu no 
kaigunshôkô wa, yasashiku akiko no kao o 
mioroshi nagara, oshieru yô na chôshi de kô 
itta. 
 

 “Eu pensava nos fogos de artifício, nos fogos de 
artifício que se assemelham tanto à nossa vida – 
disse, finalmente, o oficial da Marinha Francesa, 
num tom algo professoral, inclinando com muita 
doçura os olhos sobre o rosto de Akiko. 
 

Taishô nana nen no aki de atta. 
 

Foi no outono do sétimo ano da era Taishô (1918). 
 

Tônen no akiko wa kamakura no bessô e 
omomuku tochû, ichimenshiki no aru seinen 
no shôsetsuka to, gûzen kisha no naka de 
issho ni natta. 
 

Quando se dirigia à sua casa de veraneio em 
Kamakura, Akiko por acaso encontrou no trem um 
jovem escritor seu conhecido. 
 

Seinen wa sono toki amidana no ue ni, 
kamakura no chijin e okuru beki kiku no 
hanataba o nosete oita. 
 

O rapaz colocou no bagageiro um buquê de 
crisântemos destinados a uma amiga. 

Suruto tônen no akiko – ima no H roufujin wa, 
kiku no hana o miru tabi ni omoidasu hanashi 
ga aru to itte, kuwashiku kare ni rokumeikan 
no butôkai no omoide o hanashite kikaseta. 
 

Akiko – agora a idosa senhora H. – contou-lhe 
então que os crisântemos sempre lhe evocavam 
certa noite e lhe narrou em pormenores o baile do 
Rokumeikan. 
 

Seinen wa kono hito jishin no kuchi kara kô iu 
omoide o kiku koto ni, tadai no kyômi o 
kanzezu ni wa irarenakatta. 
 

O moço não pôde deixar de se impressionar com 
essa história contada pela própria pessoa que a 
vivera. 

Sono hanashi ga owatta toki, seinen wa H 
roufujin ni nanigenaku kô iu shitsumon o 
shita. 
 

Terminada a narrativa, o jovem perguntou à idosa 
senhora H., como que casualmente: 

 “Okusama wa sono furansu no kaigunshôkô 
no na o gozonji de wa gozaimasen ka” 
 

- A senhora não saberia o nome desse oficial da 
Marinha Francesa? 

Suruto H roufujin wa omoigakenai henji o 
shita. 
 

Ao que a senhora H. respondeu inesperadamente: 
 

Julien Viaud to ossharu kata de 
gozaimashita” 
 

- Mas claro. Ele se chamava Julien Viaud.¹ 
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 “Dewa Loti datta node gozaimasu ne. Ano 
“Okikufujin” o kaita pieru-roti datta node 
gozaimasu ne” 
 

- Oh! Trata-se então de Loti, Pierre Loti, o autor de 
Madame Crisântemo! 

Seinen wa yukaina kôfun o kanjita. 
 

O jovem sentiu uma agradável excitação. 

Ga, H roufujin wa fushigi sô ni seinen no kao 
o mi nagara nando mo kô tsubuyaku bakari 
de atta. 
 

Mas, fitando nele um olhar de completo 
estranhamento, a idosa senhora H. não cessava de 
murmurar entre dentes: 
 

 “Ie, roti to ossharu kata de wa gozaimasen 
yo. Julien Viaud to ossharu kata de 
gozaimasu yo.” 
 

- Não, não, ele não se chamava Loti. Já lhe disse 
que seu nome era Viaud, Julien Viaud! 
 

 

 

4.3.2 Análise 

 

Há, no conto Butôkai, 127 orações e sua tradução, O baile, apresenta 125 

orações, sendo que destas, 3 são orações menores. A primeira etapa da análise, 

com a identificação dos Temas do conto, mostra que, na tradução, há 122 Temas, 

dos quais 29 Temas são idênticos e 93 Temas são díspares. 

Esses 93 Temas díspares apresentam 102 diferenças em sua estrutura. Vale 

reforçar que o número entre diferenças e Temas díspares não confere, pois mais de 

uma diferença incide sobre o mesmo Tema. 

 

Original 
 

Tradução 

 
<BK> (001) Meiji jûkyû nen jûichi gatsu 
mikka no yoru de atta. 

 
<BK> (001) Foi na noite de três de 
novembro do décimo nono ano da era Meiji 
(1886).  
 

 
<BK> (002) Tôji jûnana sai datta – ke no reijô akiko wa, atama no hageta chichioya  
                      Tema ideacional duplo [circunstancial+topical] 
 
to issho ni, kon ya no butôkai ga moyôsareru beki rokumeikan no kaidan o nobotte itta. 
 
 
BK> (002) Tendo então dezessete anos de idade, Akiko, a jovem senhorita de uma  
                    Tema topical, marcado 
 
família eminente, subia a escadaria do Rokumeikan, onde naquela noite se oferecia um 
baile, em companhia de seu pai, um senhor calvo. 
 
 
Análise: a tradução tematiza apenas a porção circunstancial do ideacional duplo do japonês, deixando no 
Rema a porção topical deste. O Tema é configurado por uma oração hipotática circunstancial reduzida de 
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gerúndio. 
 
 
 
<BK> (003) Akarui gasu no hikari ni terasareta, haba no hiroi kaidan no ryôgawa ni wa,  
                        Tema circunstancial 
 
hotondo jinkô ni chikai tairin no kiku no hana ga, sanjû no magaki o tukutte ita. 
 
<BK> (003) De cada lado da ampla escadaria inundada pela luz brilhante das lâmpadas a  
                   Tema topical, marcado 
 
gás, enormes crisântemos, que quase pareciam artificiais, compunham um arranjo em três 
camadas.  
 
 
Análise: ambos os Temas são constituídos por uma circunstância que, na tradução, espelha a estrutura 
temática do original. Isto é, na tradução, o modificador configurado pela oração hipotática circunstancial 
reduzida de particípio vem depois do GN modificado. Esse espelhamento, típico da tipologia das línguas, não 
interfere no conteúdo semântico do Tema.  
 
 
 
<BK> (004) Kiku wa ichiban oku no ga 
usubeni, naka hodo no ga koi kiiro, ichiban 
mae no ga masshiro na hanabira o fusa no 
gotoku midashite iru node atta. 
 

 
<BK> (004) As flores misturavam em 
profusão tufos de pétalas carmesins na 
parte posterior, amarelo-ouro no centro e 
branco puríssimo no primeiro nível. 

 
 
 
<BK> (019) Hito no ii akiko no chichi wa, 
ureshisôna hohoemi o ukabe nagara, 
hakushaku to sono fujin to e temijika ni 
musume o shôkaishita. 
 

 
<BK> (019) Sorrindo alegremente, seu 
afável pai a apresentou com breves 
palavras ao conde e à condessa. 

 
<BK> (020) Kanojo wa shûchi to tokui to o kawarugawaru ajiwatta. 
                    Tema topical 
 
<BK> (020) Akiko se achava dividida entre o pudor e o orgulho,  
                   Tema topical  
 
 
Análise: em (20), ambos os Temas topicais são configurados por um GN, que tem o mesmo referente, porém 
as escolhas lexicais de sua realização são diferentes: “ela” no original e “Akiko” na tradução. 
 
 
(021) Ga, sono itoma ni mo kendaka na 
hakushakufujin no kaodachi ni, itten gehin 
na ki ga aru no o kanzuku dake no yoyû ga 
atta. 

 
(021) mas assim mesmo pôde perceber nos 
traços altivos da condessa como que uma 
ponta de vulgaridade. 

 
 
 
<BK> (022) Butôshitsu no naka ni mo 
itarutokoro ni, kiku no hana ga utsukushiku 

 

<BK> (022) Também o salão de baile 
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saki midarete ita. estava esplendidamente decorado com 
uma profusão de crisântemos. 

 
<BK> (23) Sôshite mata itaru tokoro ni, aite o matte iru fujintachi no rêsu ya hana ya zôge 
no ougi ga,  
Tema múltiplo [textual+ideacional duplo (circunstancial+topical)] 

 
sawayakana kôsui no nioi no naka ni, oto no nai nami no gotoku ugoite ita. 

 
 
 

 <BK> (23) As rendas, as flores e os leques de marfim das damas, que aguardavam os 
cavalheiros que viriam tirá-las para dançar, se moviam em vagas silenciosas em meio ao  
Tema topical  
 
aroma fresco dos perfumes. 
Análise: a tradução não contempla o Tema textual do original, nem a porção circunstancial – “itaru tokoro 
ni/por toda a parte” – do Tema ideacional duplo do original. Na tradução está configurada a porção topical do 
ideacional duplo, que modificada por uma oração hipotática explicativa, configura um acréscimo temático. 
 

se m    
 
<BK> (024) Akiko wa sugu ni chichioya to 
wakarete, sono chirabiyakana fujintachi no 
aru ichidan to issho ni natta 
 

 
<BK> (024) Afastando-se logo de seu pai, 
Akiko se juntou a um grupo dessas damas. 

 
 

 

 
<BK> (026) Karera wa kanojo o mukaeru to, 
kotori no youni sazamekitatte, kuchiguchi ni 
kon ya no kanojo no sugata ga utsukushii 
koto o hometatetari shita. 
 

 
<BK> (026) Recebendo-a em seu grupo, 
elas se puseram a gorjear como 
passarinhos, elogiando em uníssono a 
beleza ofuscante que ela transmitia naquela 
noite. 

 
<BK> (027) Ga, kanojo ga sono nakama e hairu ya inaya, (028) mishiranai furansu no 
                    Tema múltiplo [textual+topical]                                                   Tema topical 
 
 kaigunshôkô ga, doko kara ka shizukani ayumi yotta. 
 
 
 
<BK> (027) Mal Akiko se juntara a suas colegas, (028) já um desconhecido - um oficial da 
         Tema múltiplo [textual+topical]                                                            Tema múltiplo [textual+topical] 
 
Marinha Francesa - se aproximou dela com bastante calma. 
 
 
Análise: em (27), a tradução configura um Tema textual diverso do original: “mal”, que é um adjunto 
conjuntivo temporal indicativo de um tempo posterior imediato à realização do Processo, imprimindo à oração 
o sentido de “logo que/assim que Akiko se juntara a suas colegas”. Em (28), há o acréscimo do Tema textual 
“já”, um conjuntivo temporal, que denota, também, um tempo posterior imediato à realização do Processo. 
 
 
 
<BK> (029) Sôshite ryôude o tareta mama, 
teinei ni nihonfû no eshaku o shita. 

 
<BK> (029) Os braços ao longo do corpo, 
ele polidamente se inclinou à maneira 
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japonesa. 
 
 

 

<BK> (032) Dakara kanojo wa te ni shite ita 
ougi o azukatte morau beku, tonari ni tatte 
iru mizuiro no butôfuku no reijô o furikaetta. 

<BK> (032) Ela se voltou então para a 
moça do lado, de vestido de baile azul-
claro, para pedir que lhe segurasse o leque. 

 
<BK> (033) To dôji ni igai ni mo, sono furansu no kaigunshôkô wa, chirari to hoho ni  
                     Tema múltiplo [textual+interpessoal+topical]  
 
hohoemi no kage o ukabe nagara, iyôna akusan o obita nihongo de, hakkiri to kanojo ni kô 
itta. 
 
<BK> (033) Mas qual não foi sua surpresa ao ouvir o oficial da Marinha lhe dizer com voz  
                       Tema múltiplo [textual+tinterpessoal+opical] 
clara, um fino sorriso nos lábios, num japonês colorido por um estranho sotaque: 
 
 
Análise: ambos os textos têm o mesmo tipo de Tema, mas o conteúdo semântico das porções temáticas é 
diverso. O Tema textual, que no original é configurado por um adjunto conjuntivo temporal de imediatez, na 
tradução é configurado por um continuativo adversativo. A tradução contempla a porção interpessoal do 
Tema: “igai ni mo/contra todas as expectativas” com o conjuntivo interpessoal de valor intensivo “qual”. A 
porção topical do Tema, no original é um Participante Dizente: “kaigun shôkô wa/o oficial da Marinha”. Na 
tradução, a porção topical é realizada por Processo Mental, cujo Experienciador é Akiko.  
 
 
<BK> (034) “Issho ni odotte wa 
kudasaimasen ka” 

 
<BK> (034) A senhorita poderia conceder-
me a honra desta dança? 

 
 

 

 
<BK> (035) Mamonaku akiko wa, sono 
furansu no kaigunshôkô to, “Utsukushiku 
aoki daniubu” no varusu o odotte ita 
 

 
<BK> (035) Um instante depois, ela valsava 
nos braços do oficial da Marinha Francesa 
aos acordes do Danúbio azul. 

 
<BK> (036) Aite no shôkô wa, hoho no hi ni yaketa, mehanadachi no azayakana, koi  
                    Tema topical 
 
kuchihige no aru otoko de atta. 
 
 
<BK> (036) Seu par tinha o rosto bronzeado, os olhos e o nariz bem desenhados, e  
                    Tema topical 
 
portava um farto bigode. 
 
 
Análise: o original tem como Tema o GN “shôkô wa/o oficial”, modificado por “aite no/seu par”. A tradução 
configura o termo modificador como Tema, resultando na redução lexical de “o oficial”. 
 
 
<BK> (037) Kanojo wa sono aite no 
gunpuku no hidari no kata ni, nagai 
tebukuro o hameta te o azuku beku, amari 
ni sei ga hikukatta. 

 
<BK> (037) A moça era pequena demais 
para pousar a mão coberta por uma longa 
luva no ombro esquerdo do uniforme militar 
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<BK> (042) Shikamo sono hitonami wa, 
shanpânyu no youni wakitatte kuru, 
hanabanashii doitsu kangengaku no 
senritsu no kaze ni aorarete, shibaraku mo 
memagurushii dôyô o yamenakatta. 

 
<BK> (042) E a multidão, enlevada pelas 
ondas melódicas, emitidas pela esfuziante 
orquestra alemã, que jorravam como 
champanhe, não se furtava um único 
instante ao turbilhão vertiginoso da valsa. 

 
<BK> (043) Akiko wa yahari odotte iru tomodachi no hitori to me o awasu to, tagai ni  
                    Tema topical 
 
yukaisôna unazuki o sewashii naka ni okuri atta. 
 
<BK> (043) Quando os olhos de Akiko cruzavam os de uma amiga que também dançava,  
                    Tema topical, marcado 
 
as duas trocavam um alegre sinal de cabeça em meio à agitação febril que tomava conta 
do salão. 
 
 
Análise: o Participante Comportante Akiko, tematizado no original, na tradução ganha um acréscimo lexical 
que faz parte do Rema original. 
 
 
<BK> (044) Ga, sono shunkan ni wa, mô 
chigatta odorite ga, marude ôkina ga ga 
kurû youni, doko kara ka soko e arawarete 
ita. 
 

 
<BK> (044) Mas, já no momento seguinte, 
outra moça dançando irrompia bruscamente 
em seu lugar, como uma enorme mariposa 
enlouquecida. 
 

 
 

 

 
<BK> (049) Kare no me no naka ni wa kôiu 
gimon ga, nando mo hitonatsukashii 
hohoemi to tomo ni ôraisuru yô de atta. 
 

 
<BK> (049) Em seus olhos, que lhe sorriam 
gentilmente, parecia-lhe aflorar seguidas 
vezes esse tipo de pergunta. 

 
<BK> (050) Akiko ni wa sore ga okashiku mo areba, dôji ni mata hokorashiku mo atta. 
                   Tema experiencial duplo [circunstancial+topical]  
 
<BK> (050) Ela se divertia, mas também se sentia lisonjeada. 
                    Tema topical 
 
 
Análise: o Participante Beneficiário “Akiko ni wa” é traduzido como Comportante “ela”, passando o Processo 
Comportamental a incidir sobre o Sujeito Akiko. No original, o Processo diz respeito ao Sujeito “sore ga/isso”, 
Participante Identificador do Processo relacional ”ser”. 
 
 
<BK> (051) Dakara kanojo no kyashana 
barairo no odorigutsu wa, 
monomezurashisôna aite no shisen ga oriori 
ashimoto e ochiru tabi ni, issô migaruku 
namerakana yuka no ue o subette iku no de 
atta. 

 
<BK> (051) Assim, cada vez que seu 
parceiro dirigia para o chão o olhar curioso, 
seus delicados sapatos de baile cor-de-rosa 
se punham a deslizar sobre o assoalho liso 
ainda com mais leveza. 
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<BK> (067) Ga, aru setsuna ni wa on‟na 
rashii utagai mo hiramekazu ni wa 
irarenakatta. 

 
<BK> (066) Em alguns momentos, 
entretanto, uma desconfiança bem feminina 
a assaltava. 

 
<BK> (068) Soko de kuroi birôdo no mune ni akai tsubaki no hana o tsuketa, doitsujin 
rashii wakai on‟na ga futari no katawara o tôtta toki, kanojo wa kono utagai o  
Tema múltiplo [textual+experiencial duplo] 
 
honomekaseru tame ni, kôiu kantan no kotoba o hatsumeishita. 
 
 
BK> (067) Por isso, para insinuar aquela desconfiança, quando passaram duas jovens,  
                  Tema múltiplo [textual+topical] 
 
que pareciam alemãs, vestidas de veludo negro realçado por camélias vermelhas, teve a 
idéia de mostrar sua admiração: 
 
 
Análise: em ambos os textos há o Tema textual; a seguir, a tradução tematiza parte do Rema original, 
invertendo o conteúdo da estrutura temática que no original é realizada por um Tema circunstancial, seguido 
de topical. 
 
 
<BK> (068) Soko de kuroi birôdo no mune 
ni akai tsubaki no hana o tsuketa, doitsujin 
rashii wakai on‟na ga futari no katawara o 
tôtta toki, kanojo wa kono utagai o 
honomekaseru tame ni, kôiu kantan no 
kotoba o hatsumeishita. 

 
<BK> (067) Por isso, para insinuar aquela 
desconfiança, quando passaram duas 
jovens, que pareciam alemãs, vestidas de 
veludo negro realçado por camélias 
vermelhas, teve a idéia de mostrar sua 
admiração: 
 

 
 

 

 
<BK> (089) Shikamo hiyayakana kûki no 
soko ni wa, shita no teien kara nobotte kuru 
koke no nioi ya ochiba no nioi ga, kasuka ni 
sabishii aki no kokyu o tadayowasete iru yô 
de atta. 

 
<BK> (089) Além disso, na profundeza do 
ar gelado, um aroma de musgos e de folhas 
secas que subia do jardim fazia pairar uma 
leve atmosfera melancólica de outono. 

 
<BK> (090) Ga, sugu ushiro no butôshitsu de wa, yahari rêsu ya hana no nami ga, 
                        Tema múltiplo [textual+topical]                     
 
jûrokugiku o somenuita murasaki chirimen no maku no shita ni, yasuminai dôyô o                 
tsuzukete ita. 
 
<BK> (090) Mas logo atrás deles, no salão de baile, as vagas de rendas e flores  
                         Tema múltiplo [textual+topical]  
 
continuavam seu tumulto incessante sob os cortinados de crepe roxo decorados de 
crisântemos de dezesseis pétalas. 
Análise: o Tema textual é o mesmo em ambos os textos. A porção topical configura, na tradução, um 
acréscimo lexical “deles”, no lugar do GN “salão de baile”, que consta no Rema. 
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<BK> (091) Sôshite mata chôshi no takai 
kangakki no tsumujikaze ga, aikawarazu 
sono ningen no umi no ue e, yôsha mo 
naku muchi o kuwaete ita. 

 
<BK> (091) E também o remoinho da 
orquestra, com sua tonalidade aguda, 
açoitava sem parar o mar humano. 

QUADRO 14 – EXEMPLOS DAS DIFERENÇAS NA ESTRUTURA TEMÁTICA DE BUTÔKAI/O BAILE 

 

 

4.3.3  Discussão 

 

O conto Butôkai é composto de duas partes, claramente delimitadas como 

Parte I e Parte II. Ambas as partes são protagonizadas por Akiko, com um lapso de 

tempo de 15 anos. Na primeira parte, Akiko é apresentada pelo narrador como uma 

jovem dotada de uma beleza representativa da beleza feminina daquele Japão que 

se modernizava, “kaika no nihon no shôjo no bi”. E o conto se inicia com a 

caracterização temporal (001) e física (003 a 005) da narrativa, sendo Akiko 

introduzida como Tema na oração (002).  

A tradução de (002) contempla apenas parte do Tema original. Assim, no 

original, o Tema da oração (002), configurado por um Tema topical cujo Participante 

Comportante [Akiko] é modificado por duas circunstâncias: “filha de conceituada 

família” e “à época com 17 anos”. A tradução configura como Tema uma dessas 

circunstâncias, como o primeiro elemento da transitividade: “tendo então dezessete 

anos de idade”. Contudo, não se observa restrições na língua portuguesa para a 

tematização do Participante Comportante como no original: “Akiko, filha de 

conceituada família, à época com 17 anos de idade”. Esse tipo de diferença acarreta 

mudança de foco na interpretação da mensagem, pois a mensagem que no original 

é sobre Akiko, na tradução passa a ser sobre a circunstância de sua idade, o que 

sugere que o que se dirá em seguida se deve ao fato da protagonista ter dezessete 

anos. A realização de apenas um elemento do Tema ideacional duplo do japonês, 

em geral da circunstância, foi observado, também, nas orações [(011), (035), (041), 

(050), (057), (058), (078), (086), (094) e (115)]. 

Outra diferença observada na estrutura temática da tradução está relacionada 

à tipologia lingüística. No exemplo do corpus que selecionamos para comentar, no 

quadro acima, obseva-se que em (003), a oração hipotática circunstancial reduzida 

de particípio: “akarui gasu no hikari ni terasareta/inundada pela luz clara do gás” que 

modifica o GN: “haba no hiroi kaidan no ryôgawa ni wa/de ambos os lados da ampla 
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escadaria” o antecede, conforme a estrutura sintática da língua japonesa. A tradução 

apresenta os mesmos elementos do Tema original enquanto conteúdo semântico, 

mas sintaticamente invertidos. 

 A diferença advinda da tipologia das línguas em pauta pode ser observada, 

também, em [(001), (025), (027), (034), (041) (048), (053), (110), (123), (124) e 

(125)]. 

Neste conto, também, algumas orações configuram a realização temática com 

escolhas lexicais diversas para um mesmo referente: os Temas das orações (004), 

(020), (037), (062) e (064) são ou generalizados, ou especificados ou anaforizados 

na tradução, conforme podemos observar no Quadro 15: 

 
Butôkai O baile 

 

(004) Kiku wa (Os crisântemos) (004) As flores (generalização) 
(020) Kanojo wa (Ela) (020) Akiko (especificação) 
(037) Kanojo wa (Ela) (037) A moça (generalização) 
(062) Chichioya wa (O pai) (062) Ele (anaforização) 
(064) Kanojo wa (Ela) (064) A jovem (generalização) 

 
          QUADRO 15 - TEMAS IGUAIS COM REALIZAÇÃO SEMÂNTICA DIVERSA 

 

Como exemplo, analiso aqui a oração (020), cujo Tema topical não marcado 

“Kanojo wa” é realizado por uma escolha lexical diversa na tradução, que especifica 

o pronome “ela”: “Akiko”. Tal procedimento, contudo, não acarreta comprometimento 

na apreensão do texto nem no fluxo informacional, já que o termo tematizado 

constitui o Rema da oração anterior, conforme pode ser observado nos quadros de 

análise. Este tipo de diferença apenas acomoda estilisticamente uma referência 

anafórica do Participante Experienciador no texto.  

Outro tipo de diferença temática encontrada neste conto e que interfere na 

interpretação da mensagem é a da falta do Tema textual. Embora não esgote o 

potencial temático, o Tema textual integra elementos ideacionais ao fluxo da 

mensagem, assim é que adjuntos conjuntivos, continuativos e relativos são 

importantes elementos para compor o tecido textual. Há 16 casos em que o Tema 

textual não é realizado na tradução do conto em pauta, quais sejam: [(023), (027), 

(029), (032), (039), (045), (048), (055), (056), (057), (066), (075), (098), (100), (113) 

e (120)]. Em (023), por exemplo, o continuativo “sôshite/e” não é realizado, mas é 

importante, pois o Tema da oração anterior (022): “Butôshitsu no naka ni mo itaru 

tokoro ni, kiku no hana ga/No salão de baile, também, por toda parte, os 
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crisântemos” gera um hipertema: “Butôshitsu no naka ni mo/Também dentro do 

salão”, que se estende à oração seguinte (023), configurando um todo coeso pelo 

continuativo “e”, como ilustrado a seguir:  

 
 

Butôshitsu no naka ni mo//Também no salão de baile 
 

(hipertema de 022 e 023) 

 

 

 
<BK> (022) Itaru tokoro ni, kiku 
no hana ga utsukushiku sakimi 
darete ita. 

 
Soshite mata 
(adj.continuativo) 

(E ainda) 

<BK> (023) Itaru tokoro ni, aite o 
matte iru fujintachi no rêsu ya hana 
ya zôge no ougi ga, sawayakana 
kôsui no nioi no naka ni, oto no nai 
nami no gotoku ugoite ita. 
 

 

Em (023), além da redução temática pela falta do Tema textual, observa-se 

também o acréscimo na estrutura temática de oração hipotática adjetiva explicativa 

(hankshifted): “que viriam tirá-las para dançar”. Esses acréscimos oracionais ou de 

porções temáticas, puderam ser verificados, também, nas orações (081), (087) e 

(124), resultando na explicitação do conteúdo temático ou na sua interpretação. 

Em (027), observa-se duas diferenças na estrutura temática. A falta do Tema 

textual realizado pelo conjuntivo “ga/mas” e a interferência da tipologia:  

 
<BK>(026) Karera wa kanojo o mukaeru to, kotori no yô ni sazameikitatte, kuchiguchi ni  

kon ya no kanojo no sugata ga utsukushii koto o hometatetari shita. 
 (Elas, recebendo-a [no grupo], se puseram a gorjear como pássaros, louvando a beleza de sua 

aparência nessa noite.) 
 

<BK>(026) Recebendo-a em seu grupo, elas se puseram a gorjear como passarinhos,  
elogiando em uníssono a beleza ofuscante que ela transmitia naquela noite. 

 
<BK>(027) Ga, kanojo ga sono nakama e hairu ya inaya, (028) mishiranai furansu no 
 kaigunshôkô ga, doko kara ka shizukani ayumi yotta. 
 (Mas, assim que ela entrou no grupo, um oficial da Marinha Francesa, desconhecido, aproximou-

se, não se sabe [vindo] de onde, calmamente.) 
 

 
<BK>(027) Mal Akiko se juntara a suas colegas, (028) já um desconhecido – um oficial da  

Marinha Francesa – se aproximou dela com bastante calma. 
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 A expectativa criada em (026) é a de que Akiko, que acabara de se juntar às 

amigas, ficasse algum tempo conversando no grupo; contudo, em (027) há um 

acontecimento inesperado (contrariamente às expectativas, ela logo sai do grupo) 

projetado pelo adjunto conjuntivo “ga/mas, contudo” expressando contrastividade. A 

oposição sinalizada pelo conjuntivo de valor adversativo é relevante para a 

construção do sentido textual, ou seja, Akiko entrou no grupo de amigas, mas logo 

foi dele tirada pelo oficial francês. Esta marcação clara da contrastividade não ocorre 

na tradução, deixando a falha de um conteúdo semântico importante na projeção da 

expectativa. Na sequência, em (028), observa-se o acréscimo de Tema textual, 

configurado pelo adjunto conjuntivo de valor temporal “já”. Credito esse acréscimo 

de Tema textual como sendo um reflexo da diferença tipológica entre o português e 

o japonês. Ou seja, pode ser interpretado como um reflexo da temporalidade 

expressa no original (027) pelo adjunto conjuntivo temporal “ya inaya/ assim que, 

logo que”. A posição desse adjunto é depois do Processo: “hairu ya inaya/assim que 

entrou” e motivou a escolha dos Temas textuais em (027) e (028).  

Já na oração (033), original e tradução têm o mesmo tipo de Tema, mas o 

conteúdo semântico das porções temáticas difere. O Tema textual, que no original é 

configurado por um adjunto conjuntivo temporal de imediatez: “to dôji ni/ao mesmo 

tempo”, na tradução é configurado por um continuativo adversativo: “mas”. A 

tradução contempla a porção interpessoal do Tema: “igai ni mo/contra todas as 

expectativas” com o conjuntivo interpessoal de valor intensivo “qual”. Quanto à 

porção topical do Tema, o Participante Dizente: “kaigun shôkô wa/o oficial da 

Marinha”, do original é realizado na tradução, por Processo Mental, cujo 

Experienciador é Akiko.  

 
<BK> (033) To dôji ni igai ni mo, sono furansu no kaigunshôkô wa, chirari to hoho ni  

hohoemi o ukabe nagara iyôna akusan no obita nihongo de, hakkiri to kanojo ni 
itta. 
(Ao mesmo tempo, contra todas as expectativas, o oficial da Marinha Francesa esboçando 
um leve sorriso na face, disse-lhe claramente em japonês, com um estranho sotaque.) 

 
<BK> (033) Mas qual não foi sua surpresa ao ouvir o oficial da Marinha lhe dizer com voz 

clara, um fino sorriso nos lábios, num japonês colorido por um estranho sotaque: 
(...) 

 

 A “surpresa” na tradução passa a ser de Akiko e desvia, de certa maneira, o 

sentido do texto. Observa-se que na oração (029) há a narração do momento em 
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que o oficial aproxima-se e faz uma reverência para Akiko, que na sequência [(030) 

e (031)] entende-se que percebe o significado daquele gesto como um convite para 

dançar. Então, ela vira-se para a moça que estava ao lado para entregar-lhe o leque 

[(032)]. Nesse momento, para a surpresa de todos, o oficial verbalizou-lhe o convite 

em japonês. Na tradução de (033) a indicação de simultaneidade da ação se perde 

com o novo conteúdo semântico do Tema e a surpresa fica circunscrita apenas a 

Akiko: “mas qual não foi sua surpresa”; contudo, “igai ni mo” significa “contra todas 

as expectativas”, o que me leva a pensar que todos da roda de Akiko ficaram 

surpresos, afinal se tratava de um estrangeiro agindo como um japonês diante de 

todos. Observei nesse conto a configuração do Tema interpessoal com conteúdo 

semântico diverso ou a sua não realização nas orações [(059), (071), (082) e (92)]. 

 A análise mostrou que há, também, diferenças na estrutura temática 

decorrentes de redução ou acréscimo lexicais. Como exemplo dessa diferença, 

analiso a oração (036), onde ocorre redução lexical. O original tem como Tema 

topical o GN “shôkô wa/o oficial”, modificado por “aite no/seu par”. A tradução 

configura apenas o termo modificador como Tema topical, mostrando uma redução 

lexical do Tema. A redução lexical foi observada, também, em (088).  

Acréscimo lexical na estrutura temática foi verificado em [(043) e (063)]. São 

diferenças cuja interferência na mensagem é pequena, mas, por exemplo, em (063), 

o foco da mensagem muda do “oficial” para o “oficial e Akiko”: 

 
<BK> (064) Furansu no kaigun shôkô wa, akiko to shokutaku no hitotsu e itte, issho ni 

aisukurimu no saji o totta. 
(O oficial da Marinha Francesa foi, junto com Akiko, a uma das mesas e juntos se serviram de 
sorvete.) 

 
<BK> (063) O oficial da Marinha Francesa e Akiko se aproximaram de uma mesa e se 

serviram de uma taça de sorvete. 
 

Conforme se observa no exemplo acima, o Tema topical do original é 

realizado por um Participante comportante, “o oficial da marinha francesa”, do 

Processo comportamental “ir”. Já na tradução, não apenas o oficial figura como 

comportamte, mas também Akiko.  

A porcentagem de ocorrência desse tipo de diferença mostrou-se baixa, 

porém contribui para ora generalizar, ora explicitar a estrutura temática original, ora 

interpretá-la. 
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Verifiquei, ainda, que na tradução há diferenças semânticas e ou sintático- 

semânticas para a interpretação da mensagem. As ocorrências são baixas – [(005), 

(044), (046), (050) e (093)] com diferenças semânticas; e [(013), (072), (073), (074), 

e (090)] com diferenças sintático-semânticas – mas importantes para a criação de 

outro mundo textual. Nos exemplos selecionados da análise, comento a seguir as 

orações (050) e (090). 

 Em (050), no original, a metafunção ideacional é realizada por um processo 

relacional atributivo, “aru/ser, ter”, que tem como atributo “divertido” e “motivo de 

orgulho”, enquanto que o portador é realizado pelo Sujeito gramatical, “sore ga/isso”. 

O portador “sore” se refere anaforicamente ao comportamento do oficial que 

observava Akiko com deleite, imaginando como seria ela em seu ambiente familiar. 

Esse comportamento do oficial era para Akiko fonte de diversão e de lisonja. Assim, 

em (50), “Akiko ni wa” é uma circunstância (metafunção ideacional) realizada por 

uma frase preposicionada que funciona como Tema topical da oração. Na tradução, 

os processos são: comportamental (divertir-se) e mental (sentir), fazendo de 

“Akiko/Ela” o Sujeito gramatical da oração, cuja função é de participante 

comportante de “divertir-se” e de participante experienciador de “sentir-se”.  

 
<BK>(050) Akiko ni wa sore ga okashiku mo areba, dôji ni mata hokorashiku mo atta. 
 (Para Akiko, isso era divertido e ao mesmo tempo motivo de orgulho.) 

 
<BK> (050) Ela se divertia mas também se sentia lisonjeada. 

 

Assim, embora no original o Tema seja topical, realizado por uma 

circunstância, na tradução esse Tema topical é realizado por um Participante 

comportante na primeira oração e experienciador na segunda oração. Assim, o foco 

que estava sobre o comportamento do oficial passa a incidir sobre Akiko. 

Em (090), a mudança é de ordem sintático-semântico. Percebo a relação de 

contraste estabelecida entre (089) e (090) no original não se configura na tradução. 

Ou seja, se no jardim a atmosfera era melancólica, de outono, no salão de baile, era 

de pura alegria, com a música, as danças, os risos. Espacialmente, o salão se abria 

para o terraço que, por sua vez, abria-se para o jardim, que constitui o Rema da 

oração (089). Daí, o Tema de (090), no original, ser realizado por “Mas, no salão de 

baile logo atrás,” implicando um contraste espacial com jardim. Em (090) a tradução 
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quebra a progressão temática inserindo “logo atrás deles”, e “eles (Akiko e o oficial)” 

são Rema da oração (086), quatro orações atrás, portanto. 

 O tipo de diferença temática que teve o maior índice de ocorrências foi o da 

inversão da estrutura temática. Tematizar na tradução parte do Rema original e 

colocar no Rema parte da porção temática original configura uma diferença temática 

importante, pois muda o foco sobre o que será a mensagem. No conto O baile, a 

inversão temática pode ser observada em [(007), (008), (009), (010), (012), (019), 

(021), (024), (026), (029), (038), (039), (040), (049), (051), (052), (054), (055), (056), 

(065), (067), (068), (069), (079), (083), (095), (096), (097), (098), (105), (106), (109), 

(111), (120) e (122)], totalizando trinta e cinco ocorrências. 

 Como exemplo de inversão da estrutura temática, apresento a oração (067) 

de O baile, contextualizada a seguir: 

 
<BK>(067) Ga, aru setsuna ni wa on‟na rashii utagai mo hiremekazu ni wa irarenakatta. 
 (Mas, em certos momentos, não deixava de dar mostras de uma dúvida bem 

feminina.) 
  

<BK>(068) Soko de kuroi birôdo no mune ni akai tsubaki no hana o tsuketa, doitsujin 
 rashii wakai on‟na ga futari no katawara no tôtta toki, kanojo wa kono utagai o  
 honomekaseru tame ni, kôiu kantan no kotoba o hatsumeishita. 
 (Por isso, quando uma jovem, que parecia alemã, com uma camélia vermelha presa no peito do 

vestido de veludo negro, passou ao lado dos dois, ela, para insinuar essa dúvida, exclamou:)  
 

 
<BK> (066) Em alguns momentos, entretanto, uma desconfiança bem feminina a assaltava. 

<BK> (067) Por isso, para insinuar aquela desconfiança, quando passaram duas jovens, que 
pareciam alemãs, vestidas de veludo negro realçado por camélias vermelhas, 
teve a idéia de mostrar sua admiração: 

 

 Em (066), não realiza o Tema textual “ga/mas” Parece-me que o conjuntivo 

adversativo iniciando a oração como Tema textual, além de imprimir coesão ao texto, 

abre a perspectiva para o sentido de contraste construído na interpretação da 

mensagem, que traz as atitudes insinuantes do Capitão da Marinha Francesa como 

lisonjeiras a Akiko. Ela se sentia a altura de tais lisonjas, porém havia momentos em 

que esse sentimento fraquejava, daí Akiko lançar mão de alguns artifícios femininos 

para lidar com sua insegurança. O conjuntivo adversativo como Tema textual 

ressalta essa “flutuação” de sentimentos. Além disso, o Participante Comportante 

(Akiko) do processo comportamental, “hiramekazu ni wa irarenakatta/não deixava de 

dar mostras”, está implícito e o alcance do processo é a desconfiança tipicamente 
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feminina, que Akiko não deixava de demonstrar. Na tradução, o Processo é 

Existencial e “uma desconfiança bem feminina” é o Existente. Em (068), o original 

traz um Tema múltiplo, realizado por elemento textual “soko de/por isso” e pelo 

ideacional duplo: a circunstância configurando a oportunidade escolhida por Akiko 

para demonstrar sua insegurança, e o Participante Experienciador “Akiko”. Na 

tradução, o Tema múltiplo é mantido pelo elemento textual “por isso” e por um 

elemento ideacional circunstancial diverso, que faz parte do Rema no original – kono 

utagai o honomekaseru tame ni/para insinuar aquela desconfiança. O Processo no 

original é Verbal [hatsumeishita/emitiu] e na tradução é Mental, pois ela “teve a idéia 

de mostrar sua admiração”. No original, o Tema envolve a circunstância que leva 

Akiko a receber novas lisonjas: “kuroi birôdo no mune ni akai tsubaki no hana o 

tsuketa, doitsujin rashii wakai on‟na ga futari no katawara o tôtta toki/quando passou 

ao lado dos dois uma jovem, que parecia alemã, com uma camélia vermelha no 

peito de veludo negro”, o que não se mantém na tradução, já que o Tema é uma 

oração hipotática circunstancial reduzida de infinitivo indicativa de finalidade, “para 

insinuar aquela desconfiança”. 

Por vezes, a inversão estrutural é apenas de parte do Tema, como, por 

exemplo, em (049) cujo Tema original é um Tema ideacional duplo, realizado por 

uma circunstância: “kare no me no naka ni wa/Em seus olhos”, e uma porção topical: 

“kôiu gimon ga/dúvidas assim”. A tradução tem como Tema uma circunstância de 

lugar, modificada por uma oração hipotática explicativa: “Em seus olhos, que lhe 

sorriam gentilmente”. O conteúdo desta oração rankshifted aparece, em parte, no 

Rema do original: “hitonatsukashii hohoemi to tomo ni/juntamente com um sorriso 

terno”, mas o sorriso não era para Akiko, senão para as dúvidas que ela lhe 

suscitava, ou seja, o Participante comportante do processo comportamental “sorrir”, 

na verdade, sorria para expressar as dúvidas que iam e vinham em seu 

pensamento: “kôiu gimon ga/dúvidas assim”, “ôraisuru/ir e vir”:  

 
<BK>(049) Kare no me no naka ni wa kôiu gimon ga, nando mo hitonatsukashii hohoemi to  
 tomo ni ôraisuru yô de atta. 
 (Em seus olhos, perguntas assim pareciam ir e vir, juntamente com um terno  

sorriso.) 
 

 
<BK> (049) Em seus olhos, que lhe sorriam gentilmente, parecia-lhe aflorar seguidas vezes 

esse tipo de pergunta. 
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Esse tipo de realização temática, que implica a inversão de parte ou de toda a 

estrutura temática do original na tradução, confere ao texto traduzido uma mudança 

de foco na narração, delineando uma nova perspectiva para a interpretação da 

mensagem. Esses casos, por se relacionarem à estruturação dos elementos da 

oração em termos de ordem e ênfase, configuram uma mudança sintática 

significativa na mensagem. 

Em O baile, podemos observar os mesmos padrões de diferenças detectados 

nas análises dos textos anteriores e, por vezes, mais de uma diferença incidindo 

sobre a mesma oração. Confirmamos a baixa incidência de diferenças creditadas à 

tipologia linguística. As diferenças observadas se referem, por vezes, a mudanças 

aparentemente aleatórias, já que o tradutor contava com outras opções de tradução. 

O maior número de diferenças se refere à inversão Tema/Rema da estrutura e são 

as modificações que mais interferem na apreensão da mensagem, como já 

mostrado em outras análises. Na Tabela 6 apresentamos o resumo dessas 

diferenças: 

 
Tabela 6 - Diferenças Temáticas na tradução do conto Butôkai/O Baile 

BUTÔKAI/ O BAILE 
Tipos de diferenças encontradas Ocorrências % 

(i) inversão Tema/Rema 35 34,31% 
(ii) falta do Tema textual 16 15,68% 
(iii) experiencial duplo realizado por uma circunstância 11 10,78% 
(iv) tipologia 10 09,80% 
(v) mudança semântica 05 04,90% 
(vi) mudança sintático-semântica 05 04,90% 
(vii) escolhas lexicais diversas para um mesmo referente 05 04,90% 
(viii) falta do Tema interpessoal 05 04,90% 
(ix) acréscimo (2) e/ou redução (2) lexical no Tema 04 03,92% 
(x) acréscimo de porções temáticas 04 03,92% 
(xi) acréscimo de Tema textual 02 01,96% 
Total 102 100% 

 

Notamos que no conto Butôkai, a maioria das diferenças se refere à inversão 

da estrutura temática, ou seja, elementos constituintes do Tema original são 

configurados no Rema da tradução e elementos do Rema original são configurados 

no Tema da tradução. Esse tipo de diferença desencadeia a mudança de foco da 

mensagem e, geralmente, deriva de uma escolha aleatória do tradutor, já que o 

Tema original poderia ter sido conservado. A falta do Tema textual também se 

revelou uma diferença significativa, em termos numéricos e de interferência na 

apreensão da mensagem. Outra mudança temática que teve alta incidência foi a da 
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diferença creditada à redução de um dos elementos, geralmente o topical, do Tema 

ideacional duplo, conforme preconizado por Teruya (2007). Essa diferença, contudo, 

não acarreta mudanças significativas para a apreensão da mensagem, pois os 

dados mostraram que a tradução tende a manter em primeira posição a porção 

circunstancial do Tema. 

Em termos de tipos de Tema, as realizações são as apresentadas na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Tipos de Tema em Butôkai/O baile 

Tipos de Tema Butôkai O baile 

Tema topical 42 39 
(i) Tema topical, marcado 00 38 
(ii) Tema múltiplo  56 45 
(iii) Tema ideacional duplo (não marcado) 12 00 
(iv) Tema implícito 13 00 
(v) Tema circunstancial (não marcado) 02 00 
(vi) Total 125 122 

 

Conforme se observa, original e tradução apresentam mais Temas múltiplos, 

seguidos de Temas topicais, não marcados. Esses tipos de Tema são responsáveis 

pela introdução dos protagonistas e pela tessitura do ambiente da narrativa. A 

tradução apresenta, ainda, alta incidência de Temas topicais, marcados. Essas 

ocorrências se apresentam no original como Tema ideacional duplo, e Tema 

circunstancial, que na língua japonesa são considerados não marcados (TERUYA 

2007). Esses Temas são realizados por circunstâncias e ou por uma porção 

circunstancial e outra topical, o que contribui para o desenvolvimento da narrativa 

(LIROLA; SMITH 2006, PAGANO 2005; RAVELLI 2003; BAKER 1992). Essas 

realizações temáticas são coerentes com o gênero analisado, o conto. 

 

 

4.4  Resultados 

 

 Com o foco de análise nas diferenças de estrutura temática ocorridas na 

tradução, analisei três contos da literatura moderna japonesa e suas traduções para 

a língua portuguesa. O corpus de análise é constituído de 378 Temas, computando 

os originais e as traduções. As traduções somam 190 Temas, dos quais 49 são 

idênticos e 141 são diferentes. A análise desses Temas díspares apontou 160 
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diferenças de estruturação temática nas traduções, sendo que, por vezes, mais do 

que uma diferença incidiu sobre o mesmo Tema. A Tabela 8 sintetiza os dados: 

 
Tabela 8 – Temas e diferenças temáticas nas traduções dos contos 

Contos Traduzidos Total de 
Temas  

Temas  
díspares 

Número de 
Diferenças 

O guarda-chuva/Amagasa 38 26    31  
O cabelo/Kami 30 22    27 
O baile/Butôkai/ 122 93  102 
Total  190 141  160 

 

Cabe, agora, verificar a que tipos de diferenças são creditadas essas 160 

ocorrências, encaminhando respostas às minhas perguntas de pesquisa, quais 

sejam:  

 

(a) que diferenças na estrutura temática resultam das traduções em português de  

 contos originalmente escritos em japonês? 

(b) Qual é a influência dessas diferenças na interpretação da mensagem no texto  

 traduzido do japonês para o português?  

 

Observei que no corpus, ocorreram 13 tipos de diferenças na realização da 

estrutura temática na tradução. A Tabela 9 sintetiza essas diferenças:  

 
Tabela 9 – Tipos de diferenças temáticas na tradução 

Tipos De Diferenças Ocorrências % 

(I) Inversão da estrutura temática 54 33,75 
(ii) Realização de 1 porção do ideacional duplo 20 12,50 
(iii) Mudanças semânticas/sintático-semânticas 19 11,87 
(iv) Falta de Tema textual 18 11,25 
(v) Tipologia linguística 17 10,62 
(vi) Acréscimo de Temas  10 06,25 
(vii) Escolha lexicais diversas p/ o mesmo referente 08 05,00 
(viii) Acréscimo de Tema textual 05 03,10 
(ix) Falta de Tema interpessoal 05 03,10 
(x) Acréscimo/redução lexical 04 02,50 
Total 160 100% 

 

Como se observa, os maiores índices de tipos de diferenças ocorridas na 

estrutura temática são: a inversão da estrutura temática, que responde por 33,75% 

das ocorrências; a configuração temática de apenas um dos elementos do Tema 

ideacional duplo da língua japonesa, configuração que privilegia o elemento 

circunstancial, responsável por 12,50% das ocorrências; e mudanças semânticas e 
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ou sintático-semânticas, que respondem por 11,87% das ocorrências. A não 

realização do Tema textual corresponde ao quarto índice de ocorrências, com 

11,25%, seguido de diferenças devidas à tipologia linguística, com 10,62% das 

diferenças encontradas no corpus.  

A questão que motivou esta pesquisa foi a do entendimento da interferência 

da tipologia linguística na estruturação temática no contexto de tradução. Conforme 

observado no quadro dos resultados, a porcentagem de ocorrências de diferenças 

creditadas à tipologia linguística não é a mais alta, índice que, de certa forma 

surpreendeu-me, tendo em vista o entendimento de diferenças tipológicas A 

tipologia do português (SVO) e a do japonês (SOV) faz com que a cadeia 

sintagmática resulte espelhada. Esse espelhamento ocorre tanto no GN quanto na 

sintaxe, como se pode observar no Tema das orações que seguem: 

 
<BK> (003) Akarui gasu no hikari ni terasareta, haba no hiroi kaidan no ryôgawa ni wa (...)  

 

<BK> (003) De cada lado da ampla escadaria inundada pela luz brilhante das lâmpadas à gás,  
(...) 

 

O Tema da tradução tem os mesmos elementos do Tema original enquanto 

conteúdo semântico, mas sintaticamente difere do original por refletir a característica 

tipológica das línguas em pauta. Vejamos: o Tema próprio, “haba no hiroi kaidan no 

ryôgawa ni wa [largura NO ampla NO ambos lados] /em ambos os lados da ampla escada”, 

marcado pelos morfemas de lugar –ni e de tópico –wa, configura uma circunstância 

e vem modificado pela oração hipotática circunstancial, na tradução realizada por 

uma reduzida de particípio: “akarui gasu no hikari ni terasareta [claro gás NO brilho NI 

iluminada] /iluminada pela luz clara do gás”. Como se pode observar, a ordem na 

língua japonesa é a do modificador anteceder o termo modificado. Isto acontece no 

GN: [“akarui gasu/gás claro”, “hiroi kaidan/escada ampla”], bem como na sintaxe: [“akarui gasu 

no hikari ni terasareta/iluminada pela luz clara do gás” + “haba no hiroi kaidan no ryôgawa ni wa/em 

ambos os lados da ampla escada”]. Portanto, os Temas aqui mostrados são 

semanticamente correspondentes, mas sintaticamente invertidos. 

Assim, a distância tipológica, que se faz presente no espelhamento das 

estruturas, não significa que imponha prejuízo ao conteúdo semântico do Tema a 

ponto de interferir na interpretação da mensagem. A propósito, Matthiessen (2001, 

p.66-67) aponta que quando a tradução é feita entre duas línguas há mais pontos de 
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contato entre elas do que quando a tradução é feita entre uma língua e outro tipo de 

sistema semiótico. Para o autor, mesmo que o sistema léxico-gramatical das duas 

línguas envolvidas no processo tradutório apresente muitas diferenças, estas serão 

diminuídas pelo fato de que ambas as línguas têm um sistema léxico-gramatical e 

que o primordial é ter em mente o contexto de cultura. Matthiessen ressalta, ainda 

que tipologia linguística é tipologia de sistemas e não da língua como um todo. 

Mas, observei, também, que a tipologia pode interferir na configuração da 

estrutura temática de outra forma, nos casos em que o espelhamento da estrutura 

resulta em configurações semânticas diversas, com a inversão da estrutura temática. 

Esses foram os casos, em minha análise, que considerei como diferenças motivadas 

pela tipologia linguística. Retomo um exemplo: 
 

<A> (17) Issho kono shashin o miru tabi ni, shôjo no taion o omoidasu darô. 
 

<A> (19) Por toda sua vida, ele se recordaria desse calor sempre que olhasse aquela     
              fotografia. 

 
<A> (18) “Mô ichimai ikaga deshô.” 

 
<A> (20) – Gostariam de tirar mais uma foto? 

 
<A> (19) Ofutari de o narabi ni natta tokoro o, jôhanshin o ôkiku” 

 
<A> (21) Os dois lado a lado, da cintura para cima, bem de perto... 

 
<A> (20) Shônen wa tada unazuite, “kami wa?” to, shôjo ni kogoe de itta. 

 
<A> (22) O garoto apenas fez que sim. <A> (23) - E o cabelo? – (24) perguntou 
baixinho à menina. 

 

Em (18), no original, e (20), na tradução, a estrutura temática se configura 

invertida. Traço típico da estrutura da língua japonesa, o verbo vem no final da 

oração, enquanto que na tradução ocupa a posição temática. Em uma tradução 

literal, poder-se-ia ter: “Mais uma [foto], que tal?”, o que corresponderia a um 

enunciado aceitável na oralidade. Contudo, o original traz uma expressão formal, 

polida da oralidade: “Mô ichimai (mais uma) ikaga deshô (como lhes parece?), 

condizente com o papel do fotógrafo atendendo o cliente e com o papel do mais 

velho, que percebendo a timidez dos jovens, os acolhia como adultos que queriam 

parecer. Na tradução, há uma pergunta de estrutura canônica e formal, que soa 

polida pela escolha do tempo do processo verbal de “gostar”, o futuro do pretérito, 

cuja perspectiva atribui-lhe um valor modal (MIRA MATEUS et al. 2003, p.158), 
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perfeito na tradução. Neste caso, a naturalidade da leitura da tradução parece não 

interferir no fluxo da mensagem. 

Há outro tipo de diferença que se deve à metodologia de análise proposta por 

Teruya (2007), e adotada nesta pesquisa para analisar a língua japonesa. O teórico 

elaborou uma descrição sistêmico-funcional da língua japonesa, apoiado em 

exaustivo estudo de evidências coletadas em diversos corpora, oferecendo assim 

uma interpretação da gramática japonesa orientada para o estrato semântico da 

língua. Teruya reconhece como Tema a porção oracional até o elemento marcado 

por “wa”, preconizando, assim, para a língua japonesa a existência de Tema 

ideacional duplo, configurado por uma Circunstância e um Participante (TERUYA 

2007). Para a análise da tradução, seguimos a teoria de Halliday (1994), que 

entende como Tema topical o primeiro elemento da transitividade, complementada 

pelos achados de Barbara e Gouveia (2001, 2004) para a língua portuguesa. Assim 

sendo, há casos em que o Participante Ator, Comportante, Experienciador ou 

Existente do original faz parte do Rema e não do Tema da retextualização. Vê-se na 

Tabela 9 que ocorrências deste tipo correspondem a 12,50% do corpus. Não é um 

índice baixo, mas para efeitos práticos, não interfere efetivamente no fluxo da 

mensagem do texto, pois a tradução acompanha a ordem de Circunstância em 

primeira posição. Conforme vimos na Fundamentação Teórica, a língua japonesa 

tem como característica tematizar circunstâncias, fato que também pode ser 

apreendido de minhas análises. 

As análises mostram que quando a porção topical do Tema é modificada por 

uma circunstância (hipotática circunstancial temporal), no original, a tradução 

configura a mesma ordem. Mas, quando a porção temática é realizada por um 

elemento topical modificado por uma rankshifted (oração subordinada adjetiva 

explicativa), a tradução inverte a estrutura temática. Esse comportamento reflete, 

também, a tipologia dessas línguas. Retomo um exemplo do conto Amagasa/O 

guarda-chuva, que mostra o exposto: 

 
<A> (02) Omote ni kakedashita shôjo wa, shônen no kasa o mite (...). 
<A> (02) A garota, que saira correndo de casa, (...) 

 
<A> (28) Shashin‟ya o de yô to shite, shônen wa amagasa o sagashita. 
<A> (28) Quando ia saindo do estúdio fotográfico, o garoto procurou seu guarda-chuva. 
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Outro fato constatado é que a Circunstância em (28) marca temporalmente o 

Processo Relacional “sagasu/procurar” e pode, portanto, ser deslocada da primeira 

posição que a oração continuará gramatical. Talvez possamos arriscar dizer que (28) 

é a ordem marcada de (28a).  

 
(28a) Shônen wa shashin‟ya o de yô to shite amagasa o sagashita. 

 

Já na oração (02): 

 
(02a) ? Shôjo wa omote ni kakedashi(ta)te, shônen no kasa o mite (...) 

 

“omote ni kakedashita” é uma oração hankshifited que modifica “shôjo/menina”. Na 

língua japonesa a ordem é do modificador preceder imediatamente o termo 

modificado, portanto, (02a) tem um significado diferente do de (02). Em (2a), “Shôjo 

wa” não é mais o termo modificado, senão o Sujeito de duas ações que se sucedem 

na ordem. Assim, pode-se pensar que na língua japonesa o Tema da oração (02) é 

um Tema não marcado. E, também, observei que nesse caso, na tradução, o Tema 

topical Participante vem em primeira posição, o que não acontece com os demais 

casos de diferenças decorrentes da realização do Tema ideacional duplo, quando a 

Circunstância, colocada em primeira posição na oração da tradução, deixa o 

Participante no Rema. 

 Retomando a abordagem do conteúdo semântico da porção do discurso que 

é tematizada como Tema ideacional duplo (circunstancial + topical) preconizada por 

Teruya (2007), vemos que vai de encontro às propostas lançadas com as críticas à 

Halliday sobre a mistura de critérios semânticos e sintáticos no estabelecimento de 

Tema. Downing (1991) aponta que nem sempre os elementos iniciais estão ligados 

àquilo a que a oração diz respeito; e Fries (1983) já afirmava que “ponto de partida” 

deve significar mais do que a posição inicial da oração. Pude em minha análise 

verificar a atualidade dessas discussões na posição de Teruya ao tomar como Tema, 

o critério sintático – elemento em primeira posição da oração – mas dando como 

limite temático a complementação semântica desse início que é parte topical, 

denominada por Teruya – em termos sistêmicos, o papel projetado [Ator, Beneficário 

etc.]. A meu ver é, pois, o elemento topical – e não apenas qualquer participante da 

transitividade – que revela a plenitude daquilo a que a oração diz respeito. Isso fica 
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evidenciado pelo fato de que esse tipo de diferença temática, embora alto, não influir 

na interpretação da mensagem, pois a parte topical, na tradução, vem em seguida 

ao elemento circunstancial, embora fique configurada no Rema.  

O tipo de diferença que tem o mais alto índice de ocorrência é o de inversão 

da estrutura temática e corresponde a 33,75% das diferenças encontradas. 

Diferentemente dos casos nos quais há um Tema ideacional duplo realizado na 

tradução apenas pela parte ideacional da Circunstância, este caso se refere à 

inversão da posição entre Tema e Rema: 

 
<BK> (070) Kaigun shôkô wa kono kotoba o kiku to, omoi no hoka majime ni kubi o futta. 

(O oficial da Marinha, ouvindo essas palavras, fora de toda a expectativa, meneou a cabeça 
seriamente.) 

 
<BK> (069) Ao ouvir aquelas palavras, o oficial da Marinha se opôs com inesperada 

seriedade, meneando a cabeça. 
 

Percebo que nesses casos, a mesma porção tematizada no original poderia 

ser mantida também em português: “O oficial da Marinha, ouvindo essas palavras 

(...)”. É curioso destacar que esta estratégia de tradução, colocar, na língua 

portuguesa, o Participante Circunstância em posição temática é recorrente no meu 

corpus. Seria essa, também, uma característica da língua portuguesa? Seria uma 

idiossincrasia do tradutor? O fato é que o Tema do original poderia ter sido mantido 

sem prejuízo da aceitabilidade. Essas mudanças temáticas geram, portanto, a 

mudança de foco, direcionando a interpretação da mensagem de maneira diversa da 

do original. Figueredo (2011, p.161-3), discorrendo sobre o perfil metafuncional do 

português brasileiro, propõe o Tema Perspectiva, cujo papel semântico é o de 

oferecer uma perspectiva, seja temporal, causal, condicional, dentre outras, “ao 

quantum de mudança quando é Tema”. Segundo o autor, o Tema Perspectiva é um 

recurso muito frequente no corpus por ele analisado do português brasileiro. Talvez 

seja pertinente pensar essa questão para que possamos conceber uma gramática 

sistêmico-funcional aplicável à língua portuguesa, para subsidiar as análises 

discursivas que aqui faço e sanar algumas inquietações – ou até mesmo produzir 

mais – sobre a linguagem em funcionamento.  

Há, ainda, diferenças relativas ao Tema textual. Dessas diferenças, a que se 

refere à falta de sua realização corresponde a 18 casos, 11,25% das diferenças 

verificadas. A teoria diz e as análises confirmaram que Tema textual tem importância 

para compor o tecido textual. De fato, há casos em que a não realização do 
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elemento textual faz perder o sentido projetado pelo adjunto conjuntivo, como por 

exemplo, as orações (027), (032) e (101) do conto Butôkai/O baile, ou a oração (12) 

do conto Kami/O cabelo. Os adjuntos conjuntivos, principalmente os de sentido 

adversativo, como “shikashi” e “ga” comprometem o conteúdo semântico do Tema, 

delineando para a interpretação do texto uma perspectiva diversa da do original. 

Por outro lado, examinando com maior acuidade os tipos de adjuntos que 

compõem os Temas textuais não realizados na tradução, observamos que alguns 

deles, como os continuativos, soshite, sore kara, sore de, ato de e os conjuntivos, 

dakara, suruto, dentre outros, são os que menos interferem no fluxo da mensagem. 

Há, ainda, outros casos nos quais o Tema textual não é realizado na tradução e a 

posição temática é ocupada por um Tema topical, realizado por uma circunstância. 

Nesses casos, podemos notar que certo fluxo narrativo se configura, compondo a 

coerência textual, mesmo não havendo adjuntos conjuntivos para realizar o Tema 

textual. Não logrei êxito na busca de estudos que tratem desse questionamento. 

Mas, com base nas análises posso inferir que, no tocante à língua portuguesa, o 

Tema topical marcado realizado por uma Circunstância, por sua própria 

característica de não esgotar completamente o potencial temático, tal qual o faz o 

elemento topical Participante, parece se aproximar da semântica de certos 

elementos do Tema textual. A realização temática desse tipo não interfere, portanto, 

significativamente na interpretação da mensagem, pois parece que os frames 

permitem perfeitamente que se substitua e se preencha as lacunas por eles 

deixadas.  

Escolhas lexicais também foram responsáveis por diferenças temáticas no 

corpus. Escolhas lexicais diferentes para um mesmo referente não parecem interferir 

na interpretação da mensagem, conforme apontei na discussão das análises. 

Contudo, há casos de escolhas lexicais diferentes das do original que interferem no 

sentido da mensagem. Retomo a oração (05) do conto Kami/O cabelo, para 

exemplificar:  

 
 <K> (05) Kakkô no warui momoware ga atarashiku sorotta sono yo, heitai ga icchûtai kono 

               mura ni tsuita. 
 

<K> (05) Naquela noite, enquanto as cabeças das moças acabavam de ser enfeitadas por  
penteados momoware, um tanto mal feitos, uma companhia de soldados chegava à 
aldeia. 
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O original tem um Tema ideacional duplo, configurado por um Tema 

circunstancial: “na noite em que os penteados desalinhados, estilo momoware, 

foram refeitos” e um Tema topical: “uma companhia de soldados”. A tradução 

configura a porção circunstancial como Tema topical marcado. Contudo, no original 

não há a simultaneidade projetada pelo adjunto conjuntivo temporal “enquanto”, 

acrescentado na tradução. Segundo Moura Neves (2000, p.800), o significado deste 

conjuntivo é “ao mesmo tempo que”, ou “durante o tempo em que”. Isto implica um 

estado de coisas durativo e também sugere um valor de concomitância, 

materializado pelo pretérito imperfeito: “acabavam” e “chegava”, inexistente no 

original, cujas formas verbais são de pretérito perfeito: “sorotta/foram refeitos” e 

“tsuita/chegou”. Assim, o texto original diz que na noite em que os penteados foram 

refeitos, chegou à aldeia uma companhia de soldados, configurando telicidade, isto é, 

os dois eventos não têm duração, são antes pontuais e não sugerem simultaneidade 

no passado. Ainda em (05), encontrei, no original, o estilo do penteado e sua 

qualificação se referindo aos penteados pré existentes: “kakko no warui momoware 

ga atarashiku sorotta sono yo/na noite em que os penteados estilo momoware foram 

refeitos”. Na tradução, a qualificação se refere ao produto final dos penteados feitos 

naquela noite, sugerindo uma avaliação negativa da capacidade profissional da 

cabeleireira, informação inexistente no texto original: “penteados momoware, um 

tanto mal feitos”. Ou seja, outra perspectiva se delineia para a interpretação da 

mensagem, cuja diferença temática configura uma modificação semântico-estilística 

(van LEUVEN-ZWART 1990). 

Resumindo os achados desta pesquisa, verifiquei que no corpus, ocorrem 10 

tipos de diferenças na realização da estrutura temática na tradução: diferenças 

devidas à inversão da estrutura temática, à realização de apenas uma porção 

temática do Tema ideacional duplo, à mudanças semânticas e sintático-semânticas; 

à falta do Tema Textual, à tipologia linguística, ao acréscimo de Temas, pelo 

desdobramento de oração, à escolhas lexicais diferentes para um mesmo referente, 

à acréscimo de Temas textuais ou à falta de Tema interpessoal e à acréscimos e 

reduções lexicais no Tema. 

Essas diferenças acarretam para a interpretação da mensagem a quebra de 

expectativa que o leitor constrói na leitura do texto. Ao provocar a mudança de foco 

no discurso, delineia uma nova perspectiva de interpretação, além de induzir a um 

viés de leitura que corresponde à interpretação aleatória da mensagem original pelo 
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tradutor. O corpus mostra que as diferenças na estrutura temática na tradução do 

japonês para o português se devem mais a fatores extrínsecos ao texto do que à 

tipologia linguística. 

Nesse sentido, os dados também me levam a concordar com Halliday (2001) 

e Matthiessen (2001) quando afirmam que tradutores tendem a focar, 

primordialmente, no significado ideacional do texto, negligenciando a importância do 

significado textual para a construção do texto enquanto mensagem. Para 

Matthiessen (2001, p.104), onde quer que mudanças ocorram, o efeito 

metafuncional deve ser preservado o melhor possível, apesar de diferenças 

sistêmicas significativas entre as línguas envolvidas. Matthiessen (2001) aponta a 

importância de, no processo tradutório, o tradutor atingir o melhor possível a 

intenção comunicativa do escritor do texto original. No entanto, as diferenças 

observadas na tradução, que constituem o corpus desta pesquisa, não são apenas 

devidas à tipologia linguística, mas mudanças aparentemente aleatórias, já que o 

sistema linguístico dispunha de outras opções léxico-gramaticais de retextualização 

mais condizentes com o original. Nesse sentido, não se pode menosprezar os 

resultados de estudos anteriores que apontam para a falta de consciência de 

tradutores em relação ao significado da organização da mensagem de um texto 

(MURIEL VASCONCELLOS 1992; BAKER 1992; VENTOLA 1995; DOURADO; GIL; 

VASCONCELLOS 1995; VASCONCELLOS 1997; MUNDAY 1998; SIQUEIRA 2000; 

ARÚS HITA 2004; PAGANO 2005; PAQUILIN 2005; FIGUEREDO 2006). 

Neste capítulo, apresentei a análise dos dados, evidenciando as diferenças 

observadas na estrutura temática em contexto de tradução e discuti os resultados, 

apontando a influência dessas diferenças na apreensão da mensagem. A seguir, 

apresento as considerações finais sobre o estudo. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Motivada pela importância da compreensão da estrutura temática para a 

tradução, examinei 3 contos da literatura japonesa: Amagasa e Kami, de Yasunari 

Kawabata, e Butôkai, de Akutagawa Ryunosuke. Os contos foram escritos entre 

1919 e 1932, época em que o gênero introduzido do Ocidente já era de domínio dos 

escritores japoneses e foram traduzidos diretamente da língua japonesa e 

publicados pelo mercado editorial brasileiro no ano de 2008. 

O período de escritura dos contos foi um período fortemente marcado, tanto 

em termos históricos quanto culturais. Saindo de um longo período feudal, o Japão 

conhece com a Restauração Meiji (1868) um período fértil de ocidentalização, 

tornando-se rapidamente na potência que se envolve na Primeira Grande Guerra 

Mundial. De um país agrícola, conquista a industrialização, conhece grandes 

transformações sociais, com a formação de sindicatos e a conquista do direito ao 

voto. Na literatura, depois do sucesso da corrente realista e naturalista, uma nova 

vertente literária ganha pulso, voltando-se para uma escrita lírica e impressionista. 

As características dessa nova corrente literária denominada Neossensorialista 

(shinkankakuha), por expressar no Campo ideacional e interpessoal imagens táteis e 

visuais, tornam-se um desafio para serem traduzidas. Nesse sentido, o estudo da 

estrutura temática desses contos me possibilitou perceber o quanto dessas 

características do neo-sensorialismo se perderam na tradução. De forma geral, pude 

perceber que a tradução oferece uma retextualização mais explicativa e concreta do 

que pode ser inferido do texto original. 

A primeira consideração a ser feita é de natureza metodológica. Esta 

pesquisa mostrou a difícil tarefa de analisar a língua contextualizada, considerando 

todas as complexidades que a constituem e que, ao mesmo tempo, são 

fundamentais para uma análise que se pretende fiel. Analisar a tradução entre 

línguas, cuja descrição em termos sistêmico-funcionais ainda está no princípio 

(BÁRBARA; GOUVEIA, 2001, 2004; TERUYA, 2007; GOUVEIA, 2009; FIGUEREDO, 

2011) e cuja literatura é quase inexistente – há estudos sobre japonês-inglês e 

português-inglês, mas não sobre japonês-português – mostrou-se uma tarefa 

complexa e levantou questões interessantes. Por exemplo, as diferenças sintático-

pragmáticas não são todas da mesma ordem. Umas dizem respeito à inversão da 

estrutura temática [por exemplo <BK> (008)], outras à interpretação do tradutor [por 
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exemplo <BK> (005)]. É mister um refinamento analítico-interpretativo para dar conta 

dessas diferenças e, por extensão, de novas produções científicas em que essas 

questões sejam pertinentes e possam contribuir significativamente para outras 

análises.  

A segunda contribuição é basicamente teórico-metodológica e diz respeito à 

proposta de Halliday (1994) para o exame da estrutura temática. A confluência de 

critérios sintáticos e semânticos na análise de Tema, advindas da teoria de Halliday 

(1994), parece problemática, pois em termos de uma subordinada reduzida de 

gerúndio, por exemplo, haveria sintaticamente duas orações e semanticamente uma 

proposição. Daí, então, a dificuldade em analisar orações tais como <BK> (098) 

[Dirigindo-lhe um olhar furtivo, ela perguntou com certa meiguice] em que se pode 

perguntar: qual critério deverá prevalecer? O estrutural, que é mais relacionado à 

sintaxe ou o discursivo-pragmático, que é mais semântico? Esses questionamentos 

também se mostraram ao classificar a expressão “será que” em termos temáticos. 

Essa expressão, em termos discursivos pode ser interpretada como metáfora 

interpessoal, modalização de probabilidade, portanto um Tema interpessoal com o 

sentido de “por acaso”. Isso porque “será que” não é uma interrogativa que pede 

informação, mas uma pergunta retórica, com operador modal, um adjunto que 

expressa probabilidade. Isso mostra um problema semântico-discursivo e não 

sintático.  

Outra questão notada é derivada da ocorrência de Tema ideacional duplo na 

língua japonesa – no dizer de Teruya (2007), Tema circunstancial e Tema topical. 

Na tradução é recorrente a tematização apenas do “Tema circunstancial”, ficando a 

porção topical como parte do Rema. Nesse caso, me pergunto: a circunstância como 

ponto de partida também seria a tônica na língua portuguesa? Essa hipótese pode 

ser inferida de minhas análises e parece merecer um estudo mais pormenorizado de 

outros gêneros para melhor conhecer os fatos da língua portuguesa e compreender 

como se dá a sua realização temática. Outro fato curioso se mostrou na 

configuração temática da tradução: a substituição de um Tema textual por um Tema 

topical, marcado, realizado por uma circunstância. Observando essas ocorrências no 

texto traduzido, não posso dizer que não haja uma espécie de coesão. Na gramática 

normativa, circunstâncias são adjuntos, portanto um termo acessório. Por serem 

acessórios, semanticamente, acrescentam à mensagem informações que o 

escritor/falante julga pragmaticamente importantes. Contudo, conforme aponta 
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Bechara (2009, p. 437), seu comportamento sintático é diverso, pois pode ou se ligar 

diretamente ao sintagma verbal, ou fazer referência à oração como um todo, 

motivado por objetivos pragmáticos ou discursivos. Assim, o uso de um adjunto 

circunstancial em lugar de um Tema textual, pode estar funcionando como este na 

oração e não como um primeiro elemento ideacional. 

Retomando, Baker (1992) diz que a tradução não precisa espelhar a estrutura 

temática do original, mas deve apresentar uma estrutura para poder ser lido como 

um texto coeso. Isso é realmente possível e interessante de se levar em 

consideração pensando a tradução, mas para fins de ensino de literatura, de 

estudos de análise literária pode não ser suficiente. Conforme mostram as análises, 

mudanças aleatórias são configuradas e interferem na interpretação da mensagem, 

criando, por vezes, novos sentidos para o texto ou desfigurando as características 

literárias do texto original, pois, segundo Halliday (1994, p.67) é a estruturação 

temática que permite observar como o autor “explicita os propósitos subjacentes ao 

texto que produz”. 

Conforme visto, a tipologia linguística interfere por vezes nas escolhas para a 

realização de Tema, contudo, geralmente, o conteúdo semântico do Tema é 

conservado a despeito da posição dos elementos na cadeia sintagmática. Assim 

sendo, algumas diferenças são da especificidade de cada língua; outras, contudo, se 

mostraram aleatórias. A motivação para a variação de Tema não me pareceu 

apenas funcional, mas sim contextual e, sendo contextual, deve ser levada em conta 

na análise da tradução a ideologia do tradutor.  

Outra questão que não foi examinada a contento, foi a da progressão 

temática nos textos analisados. A metodologia seguida não permitiu que se  

buscasse em cada conto como se dava a progressão temática; contudo, no primeiro 

conto analisado – Amagasa/Oguarda-chuva – tentei uma aproximação dessa análise 

e os resultados mostraram que, enquanto no original o foco da mensagem era o 

jovem, na tradução, o foco incidia sobe a menina. 

As questões levantadas não foram esgotadas em minha análise, antes foram 

questões que percebidas ficam para serem investigadas. Este estudo, também, gera 

uma contribuição de natureza prática para o ensino de língua e de tradução. 

Acredito que pode contribuir para se pensar o ensino de literatura japonesa nas 

universidades brasileiras, na medida em que a tradução assinala modificações na 

realização da estrutura temática original, fazendo com que sejam criadas outras 
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perspectivas para a apreensão da mensagem. E, dependendo das escolhas léxico-

gramaticais realizadas, subverter as características literárias da obra em pauta. 

Esta pesquisa faz, também, uma contribuição para os projetos Recursos para 

a realização do ato de fala indireto: suas implicações no trabalho de face e na 

persuasão através da avaliação implícita; “DIRECT: em direção à linguagem dos 

negócios e Análise Crítica e Linguística Sistêmico-Funcional (ACLISF), somando a 

suas pesquisas e reflexões os resultados aqui encontrados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

      NOTAÇÕES 

 
ASP 
HAB 
APR 
caus 
CONJ 
COND.-ba  
            -mo 
            -nara 
            -tara 
            -to 
d/r 
Enf 
Excl 
EXP 
EXPCT 
fml 
fnl 
HON 
IMP 
IMPind 
NEG 
neg 
NOM 
PROB 
pss 
SUSP 
VOL 
 

 
aspecto (suspensivo: shite) + iru, aru, oku, ... 
habilidade (-eru, -rareru) 
aparência:rashii, sô da, mitai da, yô da 
causativo: -(s)aseru, -(s)asu 
conjectura: darô/deshô 
condicional com –ba (“se”) 
                    com –mo (“mesmo se‟) 
                    com –nara (se [subjuntivo]) 
                    com – tara [/-tewa] (“suponha que”) 
                    com – to (“se/quando”) 
verbos de dar/receber (kureru, morau...) 
enfático 
exclamação (koto) 
explicação: -noda 
expectativa 
formal: desu, -masu 
final: da, desu 
polido/honorífico (mairu, irassharu...) 
imperativo 
imperativo indireto (-te kudasai) 
negociador (partícula negociadora: ka, na, yo, zo...) 
negativo 
nominalizador (no, koto) 
probabilidade (kamo shirenai) 
passado  
forma suspensiva (shite, shi) 
forma volitiva (-shiyô, -mashô) 

 
 
Morfemas (joshi) 

 
WA 
NO 
GA 
O 
NI 
TO 
E 
DE 
MO 
KOSO 
SAE 
NADO 
KARA 
MADE 
YORI 
TAME 
 

 
tematização, limitação, contraste 
caso genitivo 
caso nominativo 
objeto direto, lugar por 
obj.indireto, locativo temporal e espacial 
companhia, citação, 
direção, ponto de chegada 
instrumento, lugar onde 
tematização, limitação (também) 
tematização, limitação 
tematização, limitação (até/nem mesmo) 
exemplificação 
ponto de partida 
ponto de chegada 
comparação, procedência 
finalidade 

 
 
Transcrição para o alfabeto latino 

A transcrição dos sons da língua japonesa em letras latinas obedeceu, basicamente, o sistema 
Hepburn. Algumas explicações se fazem necessárias para os utentes de língua portuguesa: (a) “sh” 

para o valor de “x”; (b) “s” não tem o valor de “z”; (c) “g” não tem o valor de “j”; (d) as unidades moraicas 
representadas pelas oclusivas são grafadas com a consoante dobrada, à exceção de “c”, grafada “tc”; 

(e) “n” antes de “p” e “b”; (f) vogais longas receberam um circunflexo para indicar o prolongamento da 
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emissão (exceção de “ii”). para simplificação de leitura por brasileiros; (g) a unidade moraica nasal é 
representada por “- n‟ “. 

 
ANEXO B 
 
 
1. Conto Amagasa/ O guarda-chuva 

 
Conto Amagasa: original 
 
 
P1 (01) Nure wa shinai ga, nanto wa nashi ni hada no shimeru, tsuyu no yôna harusame datta. (02) 
Omote ni kakedashita shôjo wa, shônen no kasa o mite hajimete, “Ara. Ame na no ne?” 
 
P2 (03) Shônen wa ame no tame yori mo, shôjo ga suwatteiru mise saki o tôru hazukashisa o 
kakusu tame ni, hiraita amagasa datta. 
 
P3 (04) Shikashi, shônen wa damatte shôjo no karada ni kasa o sashikakete yatta. 
(05) Shôjo wa kata ippô no kata dake o kasa ni ireta. (06) Shônen wa nurenagara ohairi to, shôjo ni 
mi o yoseru koto ga dekinakatta.(07) Shôjo wa jibun mo kata te o kasa no e ni mochisoe tai to omoi 
nagara, shikamo kasa no naka kara nigedashi sô ni bakari shiteita. 
 
P4 (08) Futari wa shashin‟ ya e haitta. (09) Shônen no chichi no kanshi ga tôku ten‟nin suru. (10) 
Wakare no shashin data.(11) “Dôzo o futari de koko e o narabi ni natte” to, (12) shashin‟ya wa 
nagaisu o sashita ga, (13) shônen wa shôjo to narande suwaru koto ga dekinakatta.(14) Shônen wa 
shôjo no ushiro ni tatte, futari no karada ga dokoka de musubareteiru to omoi tai tame ni, isu o 
nigitta yubi o karuku shôjo no haori ni furesaseta.(15) Shôjo no karada ni fureta hajime datta.(16) 
Sono yubi ni tsutawaru honoka na taion de, shônen wa shôjo o hadaka de dakishimeta yô na 
atatakasa o kanjita. 
 
P5 (17) Issho kono shashin o miru tabi ni, shôjo no taion o omoidasu darô. (18) “Mô ishi mai ikaga 
deshô.”(19) O futari de o narabi ni natta tokoro o, jôhanshin o ôkiku”. 
 
P6 (20) Shônen wa tada unazuite, “kami wa?” to, shôjo ni kogoe de itta.(21) Shôjo wa hyoi to 
shônen o miagete hô o someru to, akarui yorokobi ni me o kagayasete, kodomo no yô ni, sunao ni 
batabata to keshôshitsu e hashitte itta. 
 
P7 (22) Shôjo wa misesaki o tôru shônen o miru to, kami o naosu hima mo naku tobidashite kita no 
datta. (23) Kaisuibô o nuidabakari no yô ni midareta kami ga, shôjo wa taezu ki ni natte ita. (24) 
Shikashi, otoko no mae de wa hazukashikute, okurege o kakiageru keshô no mane mo dekinai 
shôjo datta. (25) Shônen wa mata kami o naose to iu koto wa shôjo o hazukashimeru to omotte ita 
no data. 
 
P8(26) Keshôshitsu e iku shôjo no akarusa wa, shônen o mo akaruku shita. (27) Sono akarusa no 
ato de, futari wa atarimae no koto no yô ni, mi o yosete nagaisu ni suwatta. 
 
P9 (28) Shashin‟ya o de yô to shite, shônen wa amagasa o sagashita. (29) Futo miru to, saki ni deta 
shôjo ga sono kasa o motte, omote ni tatte ita. (30) Shônen ni mirarete hajimete, shôjo wa jibun ga 
shônen no kasa o motte deta koto ni ki ga tsuita. (31) Soshite shôjo wa odoroita. (32) Nani gokoro 
nai shigusa no uchi ni, kanojo ga kare no mono da to kanjite iru koto o arawashita de wa nai ka. 
 
P10 (33) Shônen wa kasa o motô to ienakatta. (34) Shojo wa kasa o shônen ni tewatasu koto ga 
dekinakatta. (35) Keredomo shashin‟ya e kuru michi to wa chigatte, futari wa kyû ni otona ni nari, 
fûfu no yô na kimochi de kaette iku no datta. (36) Kasa ni tsuite no tada kore dake no koto de ―.  
 
 
KAWABATA, Y. Amagasa. Tenohira no Shosetsu.Tokyo, Obunsha, 1969. p. 157-159. 
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Conto Amagasa: tradução – O guarda-chuva 
 
P01 (01) Era uma chuva fina de primavera como uma névoa que não molhava, (02) mas dava a 
sensação de umedecer a pele. (03) A garota, que saíra correndo de casa, só se deu conta disso ao 
ver o guarda-chuva do garoto. 
 
P02 (04) – Oh! Está chovendo? 
 
P03 (05) Não foi propriamente por causa da chuva, mas o garoto abrira o guarda-chuva para 
disfarçar sua timidez, ao passar em frente à lojinha onde a garota estava sentada. 
 
P04 (06) No entanto, sem dizer nada, ele estendeu o guarda-chuva para cobri-la. (07) Ela apenas 
deixou um ombro ser coberto pelo guarda-chuva. (08) Molhado, o garoto não conseguia se 
aproximar e convidá-la a se proteger mais. (09) Ela queria segurar com ele o cabo e, no entanto, o 
tempo todo parecia estar prestes a fugir do guarda-chuva. 
 
P05 (10) Os dois entraram no estúdio fotográfico. (11) O pai do garoto, um funcionário do governo, 
fora transferido para uma terra distante. (12) Era a fotografia de despedida. 
 
P06 (13) – Por favor, sentem juntos aqui. (14) – O fotógrafo indicou o sofá, (15) mas eles não 
conseguiram sentar lado a lado. (16) O garoto se pôs de pé atrás da garota e, desejoso de sentir 
seu corpo ligado ao dela em algum ponto, encostou de leve os dedos, que seguravam o respaldo 
da cadeira, no casaco do quimono da garota.  (17) Era a primeira vez que tocava no corpo dela. 
(18) Por causa do tênue calor que subia pelos dedos, ele sentiu um calor agradável, como se a 
apertasse nua em seus braços. 
 
P07 (19) Por toda sua vida, ele se recordaria desse calor sempre que olhasse aquela fotografia. 
 
P08 (20) – Gostariam de tirar mais uma foto? (21) Os dois lado a lado, da cintura para cima, bem 
de perto... 
 
P09 (22) O garoto apenas fez que sim.  
 
P10 (23) - E o cabelo? – (24) perguntou baixinho à menina. (25) Por um instante, ela ergueu o olhar 
para ele, corando um pouco; então, com os olhos brilhando de felicidade como uma criança, correu 
docilmente para o toucador em passos leves. 
 
P11 (26) Quando vira o garoto passar na frente da lojinha, ela saíra voando, sem ter tempo de 
ajeitar o cabelo. (27) Como se acabasse de tirar a touca de banho do mar, seus cabelos estavam 
em desalinho, deixando-a ansiosa.(28) No entanto, na frente dele, ela era uma menina inibida que 
não conseguia arriscar um gesto para ajeitar os fios rebeldes de seus cabelos.(29) O garoto, por 
sua vez, temia que pudesse ofendê-la se lhe pedisse para ajeitá-los. 
 
P12 (30) A alegria da garota ao se dirigir ao toucador alegrou-o também.(31) Depois de sentirem 
essa alegria, os dois sentaram-se juntos no sofá com toda naturalidade. 
 
P13 (32) Quando ia saindo do estúdio fotográfico, o garoto procurou seu guarda-chuva. (33) E viu 
que a garota, que saíra antes dele, o aguardava na frente do estúdio com o guarda-chuva na mão. 
(34) Só quando sentiu o olhar do garoto, ela se deu conta de que estava com o guarda-chuva dele. 
(35) Ficou surpresa. (36) Com um gesto tão involuntário, ela lhe revelou os sentimentos de que 
pertencia a ele.  
 
P13 (37) O garoto não conseguia se oferecer para pegar o guarda-chuva. (38) A garota não 
conseguia lhe entregar o guarda-chuva. (39) Contudo, foi diferente do que fora no caminho de ida 
para o estúdio fotográfico. (40) De repente, eles se tornaram adultos e retornaram para suas casas 
sentindo-se marido e mulher. (41) Por causa desse pequeno episódio do guarda-chuva, só por 
isso... 
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KAWABATA, Y. O guarda-chuva. Tradução de Meiko Shimon. São Paulo: Estação Liberdade, 2008. 
p. 333-334. 

Conto Amagasa/O guarda-chuva – análise integral 

 
AMAGASA O GUARDA-CHUVA 

 
<A> (01) [ø] Nure wa shinai ga, nanto wa nashi 
ni hada no shimeru, tsuyu no yôna harusame 
datta. 
[molhar WA molha não GA de alguma forma NI pele 
NO umedecer sereno NO como chuva de primavera 
era] 
 
<A> (02) Omote ni kakedashita shôjo wa, 
shônen no kasa o mite hajimete, “Ara. Ame na 
no ne?” 
 
[frente NI correu para fora menina WA jovem NO 
guarda-chuva O vendo “nossa. chuva é não é?] 

<A> (01) Era uma chuva fina de primavera 
como uma névoa que não molhava, (02) 
mas dava a sensação de umedecer a pele. 
 
 
<A> (03) A garota, que saíra correndo de 
casa, só se deu conta disso ao ver o 
guarda-chuva do garoto. 
 
 
<A> (04) – Oh! Está chovendo? 
 

Tema implícito (ame/a chuva) 
Tema topical, não-marcado.. 
(A menina, que correra para fora) 

Tema topical, marcado 
Tema múltiplo, marcado (textual+topical) 
Tema topical, simples, não-marcado 
Tema múltiplo, marcado [interp.+topical] 

 
<A> (03) Shônen wa ame no tame yori mo, 
shôjo ga suwatteiru mise saki o tôru 
hazukashisa o kakusu tameni, hiraita kasa datta. 
[jovem WA chuva NO pela mais do que menina GA 
estar sentada loja frente O passar embaraço O 
esconder para aberto guarda-chuva era] 
 

<A> (05) Não foi propriamente por causa da 
chuva, mas o garoto abrira o guarda-chuva para 
disfarçar sua timidez, ao passar em frente à 
lojinha onde a garota estava sentada. 

Tema topical, não marcado (O jovem) 
 

Tema topical, marcado 

 
<A> (04) Shikashi, shônen wa damatte shôjo 
no karada ni kasa o sashikakete yatta. 
[mas, jovem WA em silêncio menina NO corpo NI 
guarda-chuva O estendendo sobre fez] 
 

<A> (06) No entanto, sem dizer nada, ele 
estendeu o guarda-chuva para cobri-la.  
 

Tema múltiplo, marcado [textual + topical] (Contudo, o jovem) Tema múltiplo, marcado [textual + topical] 
 
<A> (05) Shôjo wa kata ippô no kata dake o 
kasa ni ireta. 
[menina WA um dos NO ombro apenas O guarda-
chuva NI colocou] 
 

<A> (07) Ela apenas deixou um ombro ser 
coberto pelo guarda-chuva.  

Tema topica, não-marcado (A menina)  Tema topical, não-marcado 
 
<A> (06) Shônen wa nurenagara ohairi to, 
shôjo ni mi o yoseru koto ga dekinakatta. 
 
[jovem WA molhando-se entre TO menina NI corpo O 
aproximar KOTO GA conseguiu não] 
 

<A> (08) Molhado, o garoto não conseguia se 
aproximar e convidá-la a se proteger. 

Tema topical, não marcado (O jovem) 
 

Tema topical, marcado 

 
<A> (07) Shôjo wa jibun mo kata te o kasa no e 
ni mochisoe tai to omoi nagara, shikamo kasa no 
naka kara nigedashi sô ni bakari shite ita. 

<A> (09) Ela queria segurar com ele o cabo e, 
no entanto, o tempo todo parecia estar prestes 
a fugir do guarda-chuva. 
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[menina WA ela MO uma mão O guarda-chuva NO 
cabo NI levar junto querer TO pensar NAGARA 
apesar disso guarda-chuva NO debaixo KARA fugir 
parecia mesmo fazer estava] 

 

Tema topical, não-marcado (A menina) Tema topical, não-marcado 
 
<A> (08) Futari wa shashin‟ ya e haitta. 
<A> (09) Shônen no chichi no kanshi ga tôku 
ten‟nin suru. 
<A> (10) [ø] Wakare no shashin data. 
 

<A> (10) Os dois entraram no estúdio 
fotográfico.  
<A> (11) O pai do garoto, um funcionário do 
governo, fora transferido para uma terra 
distante.  
<A> (12) Era a fotografia de despedida. 

Tema topical, não marcado (Os dois) 
Tema topical, não marcado (O cargo do pai do menino) 
Tema implícito (kore wa/esta) 

Tema topical, não marcado 
Tema topical, não marcado 
Tema topical, marcado 

 
<A> (11) Dôzo o futari de koko e o narabi ni 
natte to, (12)shashin’ya wa nagaisu o sashita 
ga, (13) shônen wa shôjo to narande suwaru 
koto da dekinakatta. 
[(11) por favor dois DE aqui E ficar um ao lado do 
outro TO (12) fotógrafo WA sofá O apontou mas (13) 
jovem WA menina TO ficar ao lado sentar KOTO GA 
conseguiu não] 

<A> (13) Por favor, sentem juntos aqui. (14) O 
fotografo indicou o sofá, (15) mas eles não 
conseguiram sentar lado a lado. 

Tema múltiplo, marcado [textual+topical] (Por favor, os dois) 
Tema topical, não marcado (O fotógrafo) 
Tema topical, não marcado (O jovem) 
 

Tema mútiplo, marcado [interpessoal + topical] 
Tema topical, não marcado 
Tema múltiplo, marcado [textual + topical] 

 
<A> (14) Shônen wa shôjo no ushiro ni tatte, 
futari no karada ga dokoka de musubareteiru to 
omoi tai tame ni, isu o nigitta yubi o karuku shôjo 
no haori ni furesaseta. 
 
<A> (15) Shôjo no karada ni fureta hajime 
datta. 
 

<A> (16) O garoto se pôs de pé atrás da 
garota e, desejoso de sentir seu corpo ligado 
ao dela em algum ponto, encostou de leve os 
dedos, que seguravam o respaldo da cadeira, 
no casaco do quimono da garota.  
<A> (17) Era a primeira vez que tocava no 
corpo dela.  

Tema topical, não marcado (O jovem) 
Tema topical, não marcado (Tocar no corpo dela) 

Tema topical, não marcado 
Tema topical, marcado / Tema múltiplo [textual+topical] 

 
<A> (16) Sono yubi ni tsutawaru honoka na 
taion de, shônen wa shôjo o hadaka de 
dakishimeta yô na atatakasa o kanjita. 
[esse dedo NI transmitir tênue temperatura corporal 
DE jovem WA menina O nu DE abraçar apertado 
como calor O sentiu] 

<A> (18) Por causa do tênue calor que subia 
pelos dedos, ele sentiu um calor agradável, 
como se a apertasse nua em seus braços. 

Tema ideacional duplo [circunstancial + topical] 
(o jovem, com esse tênue calor transmitido aos dedos) 

Tema topical, marcado 

 
<A> (17) [ø]Issho kono shashin o miru tabi ni, 
shôjo no taion o omoidasu darô. 
 

<A> (19) Por toda sua vida, ele se recordaria 
desse calor sempre que olhasse aquela 
fotografia. 

Tema implícito ([O jovem]) Tema topical, marcado 
 
<A> (18) “Mô ichimai ikaga deshô.” 
[mais uma como parece] 

<A> (20) – Gostariam de tirar mais uma foto? 

Tema topical, não marcado (Mais uma foto) Tema topical, não marcado 
 
<A> (19) Ofutari de o narabi ni natta tokoro o, 
jôhanshin o ôkiku” 
<A> (20) Shônen wa tada unazuite, “kami wa?” 
to, shôjo ni kogoe de itta. 
 

<A> (21) Os dois lado a lado, da cintura para 
cima, bem de perto... 
<A> (22) O garoto apenas fez que sim.  
<A> (23) - E o cabelo? – (24) perguntou 
baixinho à menina.  



166 

 

 

Tema topical, não marcado (Os dois [juntos]) 
Tema topical, não marcado (O jovem) 
 

[elliptical clause] 
Tema topical, não marcado 
[minor] 
Tema topical, não marcado 
 

 
<A> (21) Shôjo wa, hyoi to shônen o miagete 
hoo o someru to, akarui yorokobi ni me o 
kagayasete, kodomo no yô ni, sunao ni batabata 
to keshôshitsu e hashitte itta. 
 
[menina WA de repente jovem O olhando bochechas 
O corando claro felicidade NI olhos O fazer brilhar 
criança como obediente NI tropel TO toucador E 
correndo foi] 
 
 

<A> (25) Por um instante, ela ergueu o olhar 
para ele, corando um pouco; então, com os 
olhos brilhando de felicidade como uma criança 
correu docilmente para o toucador em passos 
leves. 

Tema topical, não marcado (A menina) 
 

Tema topical, marcado 

 
<A> (22) Shôjo wa, misesaki o tooru shônen o 
miru to, kami o naosu hima mo naku tobidashite 
kita no datta. 
 
[menina WA loja frente O passar jovem O vendo 
cabelo O arrumar tempo MO sem saindo para fora 
veio]  

<A> (26) Quando vira o garoto passar na 
frente da lojinha, ela saíra voando, sem ter 
tempo de ajeitar o cabelo. 

Tema topical, não marcado (A menina) 
 

Tema topical, marcado 

 
<A> (23) Kaisuibô o nuida bakari no yô ni 
midareta kami ga, shôjo wa taezu ki ni natte ita. 
[touca de natação O tirado apenas NO como 
desgrenhado cabelo GA menina WA sempre 
preocupada estava] 
 

<A> (27) Como se acabasse de tirar a touca 
de banho de mar, seus cabelos estavam em 
desalinho, deixando-a ansiosa. 

Tema ideacional duplo [circunstancial + topical], não 
marcado. (A menina de cabelos desgrenhados como se 
acabasse de tirar touca de natação) 

Tema topical, marcado 

 
<A> (24) Shikashi, otoko no mae de wa 
hazukashikute, okurege o kakiageru keshô no 
mane mo dekinai shôjo datta. 
[mas homen NO frente DE WA envergonhada fios 
soltos O ajeitar toalete NO gesto MO consegue não 
menina era] 

<A> (28) No entanto, na frente dele, ela era 
uma menina inibida que não conseguia arriscar 
um gesto para ajeitar os fios rebeldes de seus 
cabelos. 
 

Tema múltiplo, marcado [textual + implícito] (Mas, [ela]) Tema múltiplo, marcado [textual + topical] 
 
<A> (25) Shônen wa mata kami o naose to iu 
koto wa shôjo o hazukashimeru to omotte ita no 
data. 

<A> (29) O garoto, por sua vez, temia que 
pudesse ofendê-la se lhe pedisse para ajeitá-
los. 

Tema topical, não marcado (O jovem) Tema topical, não marcado 
 
<A> (26) Keshôshitsu e iku shôjo no akarusa 
wa, shônen o mo akaruku shita. 
[toalete E ir Menina NO alegria WA jovem O MO 
alegre fez] 

<A> (30) A alegria da garota ao se dirigir ao 
toucador alegrou-o também. 
 

Tema topical, não marcado (A alegria da menina que ia ao 
toalete) 

Tema topical, não marcado 

 
<A> (27) Sono akarusa no ato de, futari wa 
atarimae no koto no yô ni, mi o yosete nagaisu ni 
suwatta. 
[essa alegria No depois DE dois WA natural NO coisa 
como corpo O aproximando sofá Ni sentaram] 

<A> (31) Depois de sentirem essa alegria, os 
dois sentaram-se juntos no sofá com toda 
naturalidade. 
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Tema ideacional duplo, não marcado [circunstancial+topical] 
(Depois dessa alegria, os dois) 

Tema topical, marcado  

 
<A> (28) Shashin’ya o de yô to shite, shônen 
wa amagasa o sagashita. 
[estúdio fotográfico O sair a ponto de jovem WA 
guarda-chuva O procurou] 

<A> (32) Quando ia saindo do estúdio 
fotográfico, o garoto procurou seu guarda-
chuva. 

Tema ideacional duplo, não marcado [circunstancial+topical] 
(O jovem, ao sair do estúdio fotográfico) 

Tema topical, marcado 

 
<A> (29) Futo miru to saki ni deta shôjo ga 
sono kasa o motte, omote ni tatte ita. 
 
[casualmente vendo antes NI saiu menina GA esse 
guarda-chuva O levando frente NI em pé estava] 
 

<A> (33) E viu que a garota, que saíra antes 
dele, o aguardava na frente do estúdio com o 
guarda-chuva dele. 

Tema multiplo [textual + topical], marcado (De repente a 
menina, que saira antes,) 

Tema múltiplo, marcado [textual + topical] 

 
<A> (30) Shônen ni mirarete hajimete, shôjo 
wa jibun ga shônen no kasa o motte deta koto ni 
ki ga tsuita. 
 
[menino NI ver psvSUSP primeira vez menina WA] 

<A> (34) Só quando sentiu o olhar do 
garoto, ela se deu conta de que estava com o 
guarda-chuva dele.  

Tema ideacional duplo, não marcado [circunstancial+topical] 
(A menina, ao sentir o olhar do jovem,) 

Tema múltiplo, marcado [interpessoal + topical] 

 
<A> (31) Soshite, shôjo wa odoroita. 
 
[Então menina WA surpreendeu-se] 
 
<A> (32) Nani gokoro nai shigusa no uchi ni, 
kanojo ga kare no mono da to kanjite iru koto o 
arawashita de wa nai ka. 
[nenhuma intenção gesto NO dentro NI ela GA ele 
NO coisa O demonstrou não é que] 
 

<A> (35) Ficou surpresa. 
 
<A> (36) Com um gesto tão involuntário, ela 
lhe revelou os sentimentos de que pertencia a 
ele.  
 

Tema múltiplo, marcado [textual+topical] (Então, a menina) 
Tema ideacional duplo, não marcado [circunstancial+topical] 
(Com um gesto nada intencional, ela) 

Tema topical, não marcado 
Tema topical, marcado 

 
<A> (33) Shônen wa kasa o motô to ienakatta. 
 
<A> (34) Shojo wa kasa o shônen ni tewatasu 
koto ga dekinakatta. 
 

<A> (37) O garoto não conseguia se oferecer 
para pegar o guarda-chuva.  
 
<A> (38) A garota não conseguia lhe entregar 
o guarda-chuva. 

Tema topical, não marcado (O jovem) 
Tema topical, não marcado (A menina) 

Tema topical, não marcado 
Tema topical, não marcado 

 
<A> (35) Keredomo shashin’ya e kuru michi 
to wa chigatte, futari wa kyû ni otona ni nari, 
fûfu no yô na kimochi de kaette iku no data. 
 
[contudo fotógrafo E vir caminho To WA diferente 
duas pessoas WA de repente adulto NI tornar-se 
casal como sentimento DE voltando foram] 
 

<A> (39) Contudo, foi diferente do que fora no 
caminho de ida para o estúdio fotográfico. 
(40) De repente, eles se tornaram adultos e 
retornaram para suas casas sentindo-se marido 
e mulher. 

Tema múltiplo, marcado [textual + experiencial duplo] 
(Contudo, diferentemente do caminho de ida ao fotógrafo, 
os dois) 

Tema múltiplo, marcado [textual + topical] 
Tema múltiplo, marcado [textual + topical] 

 
<A> (36) Kasa ni tsuite no tada kore dake no koto de 
―.  

<A> (41) Por causa desse pequeno episódio do 
guarda-chuva, só por isso... 

[elliptical clause] [elliptical clause] 
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Conto Kami/ O cabelo  

 
 
Conto Kami: original 
 
P1 (01) Hitori no musume ga kami o yuô to omotta. 
 
P2 (02) Yamaoku no chiisai mura de aru. 
 
P3 (03) Sono musume wa kamiyui no ie ni itte odoroita. (04) Mura no musume ga mina atsumatte 
iru. 
 
P4 (05) Kakkô no warui momoware (1) ga atarashiku sorotta sono yo, heitai ga icchûtai kono mura 
ni tsuita. (06) Murayakuba kara ieie ni wariaterarete tomaru no de 
aru. (07) Tonikaku, mura wa ikken nokosazu okyaku ga aru koto ni naru. (08) Okyaku nazo wa 
mattaku mezurashii koto da.(09) Sorede musumetachi wa nantonaku kami o yûki ni natta no darô. 
 
P5 (10) Mochiron, musumetachi to heitai to no ainda ni wa nanihitotsu okorazu, (11) chutai wa akuru 
asa mura o tatte yama o koete itta. 
 
P6 (12) Shikashi, guttari tsukareta kamiyui wa, kore de yokkakan wa marude hima da to omotta. 
(13) Hataraita ato no tanoshii kimochi de, heitai to onaji asa onaji yama o basha ni yurarete otoko ni 
ai ni itta. 
 
P7 (14) Yamamukô no sukoshi ôkii mura ni tsuku to, (15) sono mura no kamiyui ga itta. 
 
P8 (16) “Mâ, ureshii. (17) Honto ni ii tokoro e oide da. (18) Sukoshi tetsudatte okure yo.” 
 
P9 (19) Koko nimo yama no musumetachi ga ippai atsumatte iru. 
 
P10 (20 Sokode mata yûgata made momoware o koshiraete, otoko ga hataraite iru sono mura no 
chiisai ginkô e itta. (21) Otoko o miru to kamiyui wa sugu ni itta. 
 
P11 (22) “Watashi, heitai ni tsuite ikeba ôganemochi ni naru to omou yo.” 
 
P12 (23) “Kuttsuite ikû? (24) Fuzakeru nai. (25) Kiiroi fuku no aonisai ga ê no ka. (26) Baka.” 
 
P13 (27) Otoko wa pokari to kamiyui o nagutta. 
 
P14 (28) On‟na wa kutakuta ni tsukareta karada ga shibireru yô na amai kimochi de otoko o 
niramitsuketa. 
 
P15 (29) - Yama o orite kôgun shite kuru rashii heitai no, kiyorakana, chikara ni michita rappa ga, 
mura no yûyami ni hibiite kita. 
 
(Taishô jûsan nen) 
(1) Kami o sayû ni wake, wa ni shite koutoubu no eu de tomeru, jûroku, shichi sai no musume no yû 
nihongami. Momo o futatsu ni watta katachi o shite iru koto kara nazukerareta. 
 
KAWABATA, Y. Kami. Tenohira no Shosetsu. Tokyo: Obunsha, 1969. p. 35-36. 
 
 
 
Conto Kami: tradução – O cabelo 
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P01 (01) Uma moça decidiu fazer um penteado. 
 
P02 (02) Era uma pequena aldeia em meio às distantes montanhas. 
 
P03 (03) Quando chegou à casa da cabeleireira, ela se surpreendeu. (04) Moças 
de toda a aldeia encontravam-se ali reunidas. 
 
P04 (05) Naquela noite, enquanto as cabeças das moças acabavam de ser enfeitadas por 
penteados momoware, um tanto mal feitos, uma companhia de soldados chegava à aldeia. (06) Por 
decisão da prefeitura, a população hospedou em suas casas os soldados. (07) Assim, todas as 
famílias, sem exceção, tiveram hóspedes naquela noite. (08) Ter hóspedes era um acontecimento 
raríssimo. (09) Por isso, as moças foram fazer seus cabelos. 
 
P05 (10) É claro que nada aconteceu entre elas e os soldados. (11) A companhia partiu na manhã 
seguinte subindo o caminho da montanha. 
 
P06 (12) A cabeleireira, completamente exausta, resolveu tirar quatro dias de folga. (13) Satisfeita 
com o trabalho realizado, ela partiu na mesma manhã que os soldados, transpondo a mesma 
montanha, balançando-se na carruagem, para se encontrar com seu amante. 
 
P07 (14) Assim que chegou a uma aldeia um pouco maior que a dela, do outro lado da montanha, a 
cabeleireira local lhe disse: 
 
P08 (15) - Ah, que bom! (16) Chegou na hora certa. (17) Me ajuda aqui um pouco. 
 
P09 (18) O salão dessa aldeia também estava cheio de moças montanhesas que aguardavam a 
sua vez para pentear os cabelos. 
 
P10 (19) E assim, até o entardecer, ela fez os momoware. (20) Depois, foi para a pequena mina de 
prata da aldeia, onde trabalhava seu homem. (21) Logo que o viu, a cabeleireira foi dizendo: 
 
P11 (22) - Tenho certeza de que se eu for atrás dos soldados ficarei muito rica. 
 
P12 (23) - Vai atrás do... quê? (24) Tá me gozando?  (25) Você gosta mais dos frangotes vestidos 
de cáqui do que de mim? (26) Burra! 
 
P13 (27) E deu um safanão na cabeleireira. 
 
P14 (28) Com uma doce sensação de entorpecimento no corpo extenuado pelo cansaço, ela fitou 
desafiante o seu homem. 
 
P15 (29) Nesse instante, ouviu-se o som da corneta dos soldados que vinham descendo a encosta 
da montanha em marcha forçada. (30) Um som límpido e cheio de vigor, que ecoava na penumbra 
da aldeia. 
 
 
KAWABATA, Y. O Cabelo. Tenohira no Shosetsu .Tradução de Meiko Shimon. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2008. p. 49-50. 
 

 
 
 
Conto kami/ O cabelo – análise integral 
 
 

KAMI O CABELO 
 

<K> (01) Hitori no musume ga kami o yuou to 
omotta. 

<K> (01) Uma moça decidiu fazer um penteado. 
<K> (02) Era uma pequena aldeia em meio às distantes 
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<K> (02) Yamaoku no chiisai mura de aru. montanhas. 
Tema topical não marcado 
Tema implícito [mura wa] 

Tema topical, não marcado 
Tema topical, marcado 

 
<K> (03) Sono musume wa kamiyui no ie e 
itte odoroita.  
[essa moça WA cabeleireira NO casa E indo 
espantou-se] 
 

<K> (03) Quando chegou à casa da cabeleireira, 
ela se surpreendeu. 

Tema topical não marcado (Essa moça) Tema topical marcado 
 

 
<K> (04) Mura no musume ga mina 
atsumatte iru. 
 
[aldeia NO moças GA todas reunidas estão] 
 

<K> (04) Moças de toda a aldeia encontravam-se 
ali reunidas. 

Tema topical não marcado (As moças todas da 
aldeia) 

Tema topical não marcado 

 
<K> (05) Kakkô no warui momoware ga 
atarashiku sorotta sono yo, heitai ga 
icchûtai kono mura ni tsuita. 
 
[estilo NO ruim penteado GA novo ficar igual essa 
noite] 
 

<K> (05) Naquela noite, enquanto as cabeças 
das moças acabavam de ser enfeitadas por 
penteados momoware, um tanto mal feitos, uma 
companhia de soldados chegava à aldeia. 

Tema múltiplo, circunstancial+topical (Na noite 
em que os penteados desalinhados foram todos 
refeitos) 

Tema topical marcado 

 
<K> (06) Murayakuba kara ieie ni 
wariaterarete tomaru no de aru. 
 
[[soldados] administração da aldeia KARA casas 
NI distribuído pousar ] 
 

<K> (06) Por decisão da Prefeitura, a população 
hospedou em suas casas os soldados. 

Tema circunstancial (Distribuídos às casas pela 
Administração da Aldeia) 

Tema topical marcado (circunstância causal – por que a 
prefeitura assim decidiu...) 

 
<K> (07) Tonikaku, mura wa ikken 
nokosazu okyaku ga aru koto ni naru. 
 
[de qualquer forma, aldeia WA uma casa sem 
deixar de lado visita GA ter NI ficar] 
 

<K> (07) Assim, todas as famílias, sem exceção, 
tiveram hóspedes naquela noite. 

Tema múltiplo textual + topical (De qualquer 
forma, a aldeia) 

Tema múltiplo marcado, textual + topical 

 
<K> (08) Okyaku nazo wa mattaku 
mezurashii koto da. 
<K> (09) Sore de musumetachi wa 
nantonaku kami o yûki ni natta no darô. 

<K> (08) Ter hóspedes era um acontecimento 
raríssimo. 
<K> (09) Por isso, as moças foram fazer seus 
cabelos. 

Tema topical (Hóspedes) 
Tema múltiplo textual+topical, marcado (Assim, as 
moças) 

Tema topical, marcado 
Tema múltiplo, textual+topical, marcado 

 
<K> (10) Mochiron, musumetachi to heitai 
to no ainda ni wa nanihitotsu okorazu, (11) 
chutai wa akuru asa mura o tatte yama o 
koete itta. 
 

<K> (10) É claro que nada aconteceu entre elas e 
os soldados.  
<K> (11) A companhia partiu na manhã seguinte 
subindo o caminho da montanha. 
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[óbvio moças TO soldados NO entre NI WA nem 
uma coisa aconteceu não, companhia WA 
seguinte manhã aldeia O deixou montanha O 
transpondo foram] 
 
Tema múltiplo marcado, interpessoal + topical 
(Obviamente, entre as moças e os soldados) 
Tema topical não marcado (A companhia) 

Tema múltiplo marcado, interpessoal + topical 
Tema topical não marcado 

 
<K> (12) Shikashi, guttari tsukareta 
kamiyui wa, korede yokkakan wa marude 
hima da to omotta. 
 
[mas completamente cansada cabeleireira WA 
isso DE quatro dias WA totalmente folga é TO 
pensou] 
 

<K> (12) A cabeleireira, completamente exausta, 
resolveu tirar quatro dias de folga. 

Tema múltiplo, textual + topical, marcado (Mas, a 
cabeleireira, completamente exausta) 
 

Tema topical não marcado,  

 
<K> (13) Hataraita ato no tanoshii kimochi 
de, heitai to onaji asa onaji yama o basha ni 
yurarete otoko ni ai ni itta. 

<K> (13) Satisfeita com o trabalho realizado, ela 
partiu na mesma manhã que os soldados, 
transpondo a mesma montanha, balançando-se na 
carruagem, para se encontrar com seu amante. 

Tema circunstancial não marcado (Com a alegria 
de ter trabalhado) 

Tema topical, marcado 
 

 
<K> (14) [ø] Yama mukô no sukoshi ôkii 
mura ni tsuku to, (15) sono mura no 
kamiyui ga itta. 
 
[montanha outro lado NO pouco grande aldeia NI 
chegar TO essa aldeia NO cabeleireira GA disse] 
 

<K> (14) Assim que chegou a uma aldeia um 
pouco maior que a dela, do outro lado da 
montanha, (15) a cabeleireira local lhe disse: 

Tema implícito (A cabeleireira) 
Tema topical (A cabeleireira dessa aldeia) 
 

Tema múltiplo, textual +topical marcado 
Tema topical,  

 
<K> (16) “Mâ, ureshii. 
  (17) [ø] honto ni ii tokoro e oide da. 
(18) sukoshi tetsudatte okure yo.” 
 

<K> (16) - Ah, que bom! 
  (17) Chegou na hora certa.  
  (18) Me ajuda aqui um pouco. 

minor 
Tema implícito (Anata wa/você) 
Tema implícito (=) 

minor 
Tema topical não marcado 
Tema topical marcado 

 
<K> (19) Koko ni mo yama no 
musumetachi ga ippai atsumatte iru. 
 
[aqui NIMO montanha No moças GA muito 
reunidas estão] 
 

<K> (19) O salão dessa aldeia também estava 
cheio de moças montanhesas (20) que 
aguardavam a sua vez para pentear os cabelos. 

Tema ideacional duplo (circunstância + 
participante) 
(Aqui também as moças locais) 

Tema topical não marcado 
Tema topical não marcado 

 
<K> (20) Soko de mata yûgata made 
momoware o koshiraete, otoko ga hataraite 
iru sono mura no chiisai ginkô e itta.  
 
[então outra vez entardecer MADE momoware O 
preparou homem GA trabalhar está aquela aldeia 

<K> (21) E assim, até o entardecer, ela fez os 
momoware. 
<K> (22) Depois foi para a pequena mina de prata 
da aldeia, onde trabalhava seu homem. 
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NO pequena mina de prata e foi] 
 
Tema múltiplo, textual+circunstancial (Então, 
novamente, até o entardecer) 

Tema múltiplo, textual + topical 
Tema topical, marcado 

 
<K> (21) Otoko o miru to kamiyui wa sugu 
ni itta.  
 
[homem O ver TO cabeleireira WA logo NI disse] 
 

<K> (23) Logo que o viu, a cabeleireira foi dizendo: 

Tema ideacional duplo (circ.+topical) (Vendo o 
homem, a cabeleireira) 

Tema múltiplo, textual + topical 

 
<K> (22) “Watashi heitai ni tsuite ikeba 
ôganemochi ni naru to omou yo”. 
 
[eu soldados NI acompanhar se for muito rica NI 
tornar-se TO acho viu] 
 

<K> (24) – Tenho certeza de que se eu for atrás 
dos soldados ficarei muito rica. 

Tema topical, não marcado (Eu) Tema topical, não marcado,  
 
<K> (23) “[ø]kuttsuite ikû. 
<K> (24) Fuzakeru nai 
<K> (25) Kiiroi fuku no aonisai ga ê no ka. 
<K> (26) Baka.” 
 
[junto ir[?]] 
[brinque não] 
[“juntar ir/ brinque não/ amarelo roupa NO fedelho 
GA bom é?/ burra”] 

<K> (25) – Vai atrás do...quê? 
<K> (26) – Tá me gozando? 
<K> (27) – Você gosta mais dos frangotes vestidos 
de cáqui do que de mim? 
<K> (28) Burra! 
 

Tema topical implícito (você) 
Tema imperativo topical marcado(Não brinque) 
Tema topical, não-marcado (Os fedelhos de 
roupa amarela) 
Sentença menor 

Tema topical, não marcado 
Tema topical, não marcado 
Tema topical, não marcado 
Sentença menor 

 
<K> (27) Otoko wa pokari to kamiyui o 
nagutta. 
 
[homem WA „som de batida‟ TO cabeleireira O 
bateu] 
 

<K> (29) E deu um safanão na cabeleireira. 

Tema topical, não marcado (O homem) 
 

Tema múltiplo, textual + topical 

 
<K> (28) On’na wa kutakuta ni tsukareta 
karada ga shibireru yô na amai kimochi de 
otoko o niramitsuketa. 
 
[mulher wa profundamente cansado corpo GA 
entorpecido como doce sentimeno DE homem O 
olhou desafiante] 
 

<K> (30) Com uma doce sensação de 
entorpecimento no corpo extenuado pelo 
cansaço, ela fitou desafiante o seu homem. 

Tema topical, não marcado (A mulher) 
 

Tema topical, marcado 

 
<K> (29) Yama o orite kôgunshite kuru 
rashii heitai no, kyoraka na, chikara ni 
michita rappa ga, mura no yûyami ni hibiite 
kita. 
[montanha O descer marchar vir parece soldado 
NO límpida força NI repleta corneta GA aldeia NO 
escuridão NI ecoando veio] 

<K> (31) Nesse instante, ouviu-se o som da 
corneta dos soldados que vinham descendo a 
encosta da montanha em marcha forçada. 
<K> (32) Um som límpido e cheio de vigor, que 
ecoava na penumbra da aldeia. 
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Tema ideacional duplo (circuns +topical), não marcado 
(A corneta forte e límpida dos soldados que pareciam 
vir descendo a montanha em marcha) 
 

Tema topical, marcado 
Tema topical, não marcado 

Conto Butôkai 
 
 
Conto Butôkai: original 
 
1 
 
P1 (001) Meiji jûkyû nen jûichi gatsu mikka no yoru de atta. (002) Touji jûnana sai datta – ke no 
reijyô Akiko wa, atama no hageta chichioya to issho ni, kon ya no butôkai ga moyôsareru beki 
rokumeikan no kaidan o nobotte itta.(003) Akarui gasu no hikari ni terasareta, haba no hiroi kaidan 
no ryougawa ni wa, hotondo jinkô ni chikai tairin no kiku no hana ga, sanjû no magaki o tukutte ita. 
(004) Kiku wa ichiban mae no ga masshiro na hanabira o fusa no gotoku midashite iru node atta. 
(005) Sôshite sono kiku no magaki no tsukiru atari, kaidan no ue no butôshitsu kara wa, mô yôki na 
kangengaku no ne ga, osae gatai kôfuku no toi ki no youni, yasuminaku afurete kuru node atta. 
 
P2 (006) Akiko wa tsutoni furansugo to butô to no kyôiku o ukete ita. (007) Ga, seishiki no butôkai ni 
nozomu no wa, kon ya ga mada umarete hajimete de atta. (008) Dakara kanojo wa basha no naka 
demo, oriori hanashikakeru chichioya ni, uwanosora no henji bakari ataete ita.(009) Sore hodo 
kanojo no mune no nakani wa, yukai naru fuan to demo keijô subeki, isshu no ochitsukanai 
kokoromochi ga ne o hatte ita node atta.(010) Kanojo wa basha ga rokumeikan no mae ni tomaru 
made, nando iradatashii me o agete, mado no soto ni nagarete iku tôkyô no machi no toboshii 
tomoshibi o, mitsumeta koto daka shirenakatta. 
 
P3 (011) Ga, rokumeikan no naka e hairu to, mamonaku kanojo wa sono fuan o wasureru youna 
jiken ni sôgûshita. (012) Toiu wa kaidan no chôdo naka hodo made kikakatta toki, futari wa hitoashi 
saki ni nobotte iku shina no taikan ni oitsuita. (013) Suruto taikan wa himanshita karada o hiraite, 
futari o saki e tôrase nagara, akireta youna shisen o akiko e nageta. (014) Uiuishii barairo no 
butôfuku, hinyoku kubi e kaketa mizuiro no ribon, sorekara koi kami ni niotte iru tatta ichirin no bara 
no hana – jissai sono yo no akiko no sugata wa, kono nagai benpatsu o tareta shina no taikan no 
me o odokasu beku, kaika no nihon no shôjo no bi o ikan naku sonaete ita no de atta. (015) To 
omou to mata kaidan o isogi ashi ni orite kita, wakai enbifuku no nihonjin mo tochû de futari ni 
surechigai nagara, hanshateki ni choito furikaette, yahari akireta youna ichibetsu o akiko no ushiro 
sugata ni abise kaketa. (016) Sorekara nazeka omoitsuita youni, shiroi nekutai e te o yatte mite, 
mata kiku no naka o isogawashiku genkan no hô e orite itta. 
 
P4 (017) Futari ga kaidan o nobori kiru to, nikai no butôshitsu no iriguchi ni wa, hanpaku no hôhige o 
takuwaeta shujinyaku no hakushaku ga, kyôkan ni ikutsuka no kunshô o obite, rui jûgosei shiki no 
yosôi o korashita toshiue no hakushakufujin to issho ni, ôyou ni kyaku o mukaete ita. (018) Akiko wa 
kono hakushaku de sae, kanojo no sugata o mita toki ni wa, sono rôkai rashii kao no dokoka ni, 
isshunkan mujakina kyôtan no iro ga kyoraishita no o minogasanakatta.(019) Hito no ii akiko no 
chichi wa, ureshisôna hohoemi o ukabe nagara, hakushaku to sono fujin to e temijika ni musume o 
shôkaishita.(020) Kanojo wa shûchi to tokui to o kawarugawaru ajiwatta.(021) Ga, sono itoma nimo 
kendakana hakushakufujin no kaodachi ni, itten gehin‟na ki ga aru no o kanzuku dake no yoyû ga 
atta. 
 
P5 (022) Butôshitsu no naka ni mo itarutokoro ni, kiku no hana ga utsukushiku saki midarete ita. 
(023) Sôshite mata itarutokoro ni, aite o matte iru fujintachi no rêsu ya hana ya zôge no ougi ga, 
sawayakana kôsui no nioi no naka ni, oto no nai nami no gotoku ugoite ita.(024) Akiko wa sugu ni 
chichioya to wakarete, sono chirabiyakana fujintachi no aru ichidan to issho ni natta. (025) Sore wa 
mina onaji yôna mizuiro ya barairo no butôfuku o kita, dônenpai rashii shôjo de atta. (026) Karera 
wa kanojo o mukaeru to, kotori no youni sazamekitatte, kuchiguchi ni kon ya no kanojo no sugata ga 
utsukushii koto o hometatetari shita. 
 
P6 (027) Ga, kanojo ga sono nakama e hairu ya inaya, (028) mishiranai furansu no kaigunshôkô ga, 
doko kara ka shizukani ayumi yotta.(029) Sôshite ryôude o tareta mama, teinei ni nihonfû no eshaku 
o shita.(030) Akiko wa kasuka nagara chi no iro ga, hoho ni nobotte kuru no o ishikishita.(031) 
Shikashi sono eshaku ga nani o imisuru ka wa, tou made mo naku akiraka datta.(032) Dakara 
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kanojo wa te ni shite ita ougi o azukatte morau beku, tonari ni tatte iru mizuiro no butôfuku no reijô o 
furikaetta.(033) To dôji ni igai ni mo, sono furansu no kaigunshôkô wa, chirari to hoho ni hohoemi no 
kage o ukabe nagara, iyôna akusan o obita nihongo de, hakkiri to kanojo ni kô itta.(034) “Issho ni 
odotte wa kudasaimasen ka” 
 
P7 (035) Mamonaku akiko wa, sono furansu no kaigunshôkô to, “Utsukushiku aoki daniubu” no 
varusu o odotte ita. (036) Aite no shôkô wa, hoho no hi ni yaketa, mehanadachi no azayakana, koi 
kuchihige no aru otoko de atta. (037) Kanojo wa sono aite no gunpuku no hidari no kata ni, nagai 
tebukuro o hameta te o azuku beku, amari ni sei ga hikukatta. (038) Ga, banarete iru kaigunshôkô 
wa, takumi ni kanojo o ashiratte, karugaru to gunshû no naka o mai aruita. (039) Sôshite tokidoki 
kanojo no mimi ni, aiso no yoi furansugo no oseiji sae mo sasayaita. 
 
P8 (040) Kanojo wa sono yasashii kotoba ni, hazukashisôna hohoemi o mukui nagara, tokidoki 
karera ga odotte iru butôshitsu no shûi e me o nageta. (041 Kôshitsu no gomonshô o somenuita 
murasakichirimen no manmaku ya, tsume o hatta sôryûga mi o unerasete iru shina no kokki no shita 
ni wa, kabin kabin no kiku no hana ga, arui wa keikaina gin‟iro o, arui a in‟utsuna kin‟iro o, hitonami 
no ainda ni chiratsukasete ita. (042) Shikamo sono hitonami wa, shanpânyu no youni wakitatte kuru, 
hanabanashii doitsu kangengaku no senritsu no kaze ni aorarete, shibaraku mo memagurushii dôyô 
o yamenakatta.  (043) Akiko wa yahari odotte iru tomodachi no hitori to me o awasu to, tagai ni 
yukaisôna unazuki o sewashii naka ni okuri atta. (044)Ga, sono shunkan ni wa, mô chigatta odorite 
ga, marude ôkina ga ga kurû youni, doko kara ka soko e arawarete ita. 
 
P9 (045) Shikashi akiko wa sono ainda ni mo, aite no furansu no kaigunshôkô no me ga, kanojo no 
ikkyo‟ichidô ni chûishiteiru no o shitteita. (046) Sorewa mattaku kono nihon ni narenai gaikokujin ga, 
ikani kanojo no kaikatsuna butôburi ni, kyômi ga atta ka o kataru mono de atta. (047) Konna 
utsukushii reijô mo, yahari kami to take to no ie no naka ni, ningyô no gotoku sunde iru node arou 
ka. (048) Sôshite hosoi kinzoku no hashi de aoi hana no kaite aru te no hira hodo no chawan kara, 
kome tsubu o hasande tabete iru no de aro ka. (049) Kare no me no naka ni wa kôiu gimon ga, 
nando mo hitonatsukashii hohoemi to tomo ni ôraisuru yô de atta (050) Akiko ni wa sore ga 
okashiku mo areba, dôji ni mata hokorashiku mo atta. (051) Dakara kanojo no kyashana barairo no 
odorigutsu wa, monomezurashisôna aite noshisen ga oriori ashimoto e ochiru tabi ni, issô migaruku 
namerakana yuka no ue o subette iku no de atta. 
 
P10 (052) Ga, yagate aite no shôkô wa, kono koneko no yôna reijô no tsukareta rashii no ni 
kigatsuita to miete, itawaru yôni kao o nozokikomi nagara, (053) “Motto tuzukete odorimashô ka” 
(054) “Non, meruci” 
 
P11 (055) Akiko wa iki o hazumase nagara, kondo wa hakkiri to kô kotaeta. 
 
P12 (056) Suruto sono furansu no kaigunshôkô wa, mada varusu no ayumi o tuzuke nagara, 
zengosayû ni ugoite iru rêsuya hana no name o nutte, kabegiwa no kabin no kiku no hô e, yûyûto 
kanojo o tsurete itta. (057) Sôshite saigo no ikkaiten no nochi, soko ni atta isu no ue e, azayakani 
kanojo o kakesaseru to, jibun wa ittan gunpuku no mune o hatte, sore kara mata mae no yôni 
uyauyashiku nihonfû no eshaku o shita. 
 
P13 (058) Sono go mata poruka ya mazyuruka o odotte kara, akiko wa kono furansu no 
kaigunshôkô to ude o kunde, shiro to ki to usubeni to sanjûno kiku no magaki no aida wo, kaika no 
hiroi heya e orite itta. 
 
P14 (059) Kokoni wa enbifuku ya shiroi kata ga shikkirinaku kyoraisuru naka ni, gin ya garasu no 
shokkirui ni oowareta ikutsuka no shokutaku ga, arui wa niku to shôro to no yama o moriagetari, arui 
wa sandôicchi to aisukuriimu to no tô o sobadatetari, arui wa mata zakuro to ichijuku to no 
sankakutô o kizuitari shite ita. (060) Koto ni kiku no hana ga uzume nokoshita, heya no ippô no 
hekijô ni wa, takumina jinkô no budôzuru ga aoao to karami tsuite iru, utsukushii kin‟iro no kôshi ga 
atta. (061) Sôshite sono budô no ha no ainda ni wa, hachi no su no yôna budô no fusa ga, ruirui to 
murasaki ni sagatte ita. (062) Akiko wa sono kin‟iro no kôshi no mae ni, atama no hageta kanojo no 
chichioya ga, dônenpai no shinshi to narande, hamaki o kuwaete iru no ni atta. (063) Chichioya wa 
akiko no sugata o miru to, manzokusô ni choito unazuita ga, sore giri tsure no hô o muite, mata 
hamaki o kuyurase hajimeta. 
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P15 (064) Furansu no kaigunshôkô wa, akiko to shokutaku no hitotsu e itte, issho ni aisukuriimu no 
saji o totta. (065) Kanojo wa sono ainda mo aite no mega, oriori kanojo no te ya kami ya mizuiro no 
ribon o kaketa kubi e sosogareteiru no ni ki ga tsuita. (066) Sore wa mochiron kanojo ni totte, 
fukaina koto demo nan demo nakatta. (067) Ga, aru setsuna ni wa on‟na rashii utagai mo 
hiramekazu ni wa irarenakatta. (068) Sokode kuroi birôdo no mune ni akai tsubaki no hana o 
tsuketa, doitsujin rashii wakai on‟na ga futari no katawara o tôtta toki, kanojo wa kono utagai o 
honomekaseru tame ni, kôiu kantan no kotoba o hatsumeishita. (070) “Seiyô no on‟na‟no kata wa 
hontô ni outsukushû gozaimasu koto” 
P16 (071) Kaigunshôkô wa kono kotoba o kiku to, omoi no hoka majime ni kubi o futta. (072) “Nihon 
no on‟na no kata mo utsukushii desu. (073) Koto ni anata nazo wa - ” (074)“Sonna koto wa 
gozaimasen wa” (075) “Ie, oseji de wa arimasen. (076) Sono mama sugu ni pari no butôkai e mo 
deraremasu. (077) Sô shitara (78) min‟na ga odoroku deshô. (079) Wattô no e no naka no 
ohimesama no yô desu kara”. 
 
P17 (080) Akiko wa wattô o shiranakatta. (081) Dakara kaigunshôkô no kotoba ga yobiokoshita, 
utsukushii kako no maboroshi mo – honogurai mori no funsui to sugarete iku bara to no maboroshi 
mo, isshun no nochi ni wa nagorinaku kieusete shimawanakereba naranakatta. (082) Ga, hitoichibai 
kanji no surudoi kanojo wa, aisukuriimu no saji o ugokashi nagara, wazuka ni mô hitotsu nokotte iru 
wadai ni sugaru koto o wasurenakatta. (083) “Watashi mo pari no butôkai e maitte mitou gozaimasu 
wa” (084) “Ie, pari no butôkai mo mattaku kore to onaji koto desu” 
 
P18 (085) Kaigunshôkô wa kô iinagara, futari no shokutaku o megutte iru hitonami to kiku no hana 
to o mimawashita ga, tachimachi hinikuna hohoemi no nami ga hitomi no soko ni ugoita to omou to, 
aisukuriimu no saji o yamete, (086) “Pari bakari de wa arimasen. (087) Butôkai wa doko de mo onaji 
koto desu” (088) to nakaba hitorigoto no yô ni tsukekuwaeta. 
 
P19 (089) Ichijikan no nochi, akiko to furansu no kaigunshôkô to wa, yahari ude o kunda mama, ôzei 
no nihonjin ya gaikokujin to issho ni, butôshitsu no soto ni aru hoshizukiyo no rodai ni tatazunde ita. 
 
P20 (090) Rankan hitotsu hedateta rodai no mukô ni wa, hiroi teien o uzumeta shinyôju ga, hissori 
to eda o kawashiatte, sono kozue ni tenten to hôzukichôchin no hi o sukashite ita. (091) Shikamo 
hiyayakana kûki no soko ni wa, shita no teien kara nobotte kuru koke no nioi ya ochiba no nioi ga, 
kasuka ni sabishii aki no kokyu o tadayowasete iru yô de atta. (092) Ga, sugu ushiro no butôshitsu 
de wa, yahari rêsu ya hana no nami ga, jûrokugiku o somenuita murasakichirimen no maku no shita 
ni, yasuminai dôyô o tsuzukete ita. (093) Sôshite mata chôshi no takai kangakki no tsumujikaze ga, 
aikawarazu sono ningen no umi no ue e, yôsha mo naku muchi o kuwaete ita. 
 
P21 (094) Mochiron kono rodai no ue kara mo, taezu nigiyakana hanashigoe ya waraigoe ga yaki o 
yusutte ita. (095) Mashite kurai shinyôju no sora ni utsukushii hanabi ga agaru toki ni wa, hotondo 
hitodoyomeki ni mo chikai oto ga, ichidô no kuchikara moreta koto mo atta.(096) Sono naka ni 
majitte tatteita akiko mo, soko ni ita kon‟i no reijotachi to wa, sakki kara kigaruna zatsudan o 
kôkanshite ita. (097) Ga, yagate ki ga tsuite miru to, (098) ano furansu no kaigunshôkô wa, akiko ni 
ude o kashita mama, teien no ue no hoshizukiyo e mokunen to me o sosoide ita.(099) Kanojo ni wa 
sore ga nantonaku, kyôshû demo kanjite iru yô ni mieta.(100) Sokode akiko wa kare no kao o sotto 
shita kara nozokikonde, (101) “Okuni no koto o omotte irassharu no deshô” to nakaba amaeru yô ni 
tazunete mita.(102) Suruto kaigun shôkô wa aikawarazu hohoemi o fukunda me de, shizukani akiko 
no hô e furikaetta. (103) Sôshite “Non” to kotaeru kawari ni, kodomo no yô ni kubi o futte 
miseta.(104) “Demo nanika kangaete irassharuyô de gozaimasu wa”(105) “nandaka atete 
gorannasai” 
P22 (106) Sono toki rodai ni atsumatte ita hitobito no ainda ni ha, mata hitoshikir kaze no yôna 
zawameku oto ga okoridashita. (107) Akiko to kaigunshôkô to wa iiawaseta yô ni hanashi o yamete, 
teien no shinyôju o asshite iru yozora no hô e me o yatta. (108) Soko ni wa chôdo aka to ao to no 
hanabi ga, kumode ni yami o hajiki nagara, masani kieyô to suru tokoro de atta. (109) Akiko ni wa 
nazeka sono hanabi ga, hotondo kanashii ki o okosaseru hodo sore hodo utsukushiku omowareta. 
(110) “Watashi wa hanabi no koto o kangaete ita no desu. (111) Wareware no vii no yô na hanabi 
no koto o” 
 
P23 (112) Shibaraku shite furansu no kaigunshôkô wa, yasashiku akiko no kao o  mioroshi nagara, 
oshieru yô na chôshi de kô itta. 
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P1 (113) Taishô nananen no aki de atta. (114) Tônen no akiko wa kamakura no bessô e omomuku 
tochû, ichimenshiki no aru seinen no shôsetsuka to, gûzen kisha no naka de issho ni natta. (115) 
Seinen wa sono toki amidana no ue ni, kamakura no chijin e okuru beki kiku no hanataba o nosete 
oita. (116) Suruto tônen no akiko – ima no H roufujin wa, kiku no hana o miru tabi ni omoidasu 
hanashi ga aru to itte, kuwashiku kare ni rokumeikan no butôkai no omoide o hanashite kikaseta. 
(117) Seinen wa kono hito jishin no kuchi kara kô iu omoide o kiku koto ni, tadai no kyômi o kanzezu 
ni wa irarenakatta. 
 
P2 (118) Sono hanashi ga owatta toki, seinen wa H roufujin ni nanigenaku kô iu shitsumon o shita. 
(119) “Okusama wa sono furansu no kaigunshôkô no na o gozonji de wa gozaimasen ka” 
 
P3 (120) Suruto H roufujin wa omoigakenai henji o shita. (121) “Zonjite orimasu tomo. (122) Julien 
Viaud to ossharu kata de gozaimashita” (123) “De wa Loti datta node gozaimasu ne. (124) Ano 
“Okikufujin” o kaita pieru-roti datta node gozaimasu ne” 
 
P4 (125) Seinen wa yukaina kôfun o kanjita. (126) Ga, H roufujin wa fushigi sô ni seinen no kao o mi 
nagara nando mo kô tsubuyaku bakari de atta. (127) “Ie, roti to ossharu kata de wa gozaimasen yo. 
(128) Julien Viaud to ossharu kata de gozaimasu yo.” 
 
 
AKUTAGAWA, R. Butôkai. Akutagawa Ryunosuke Zenshu. Tokyo: Shueisha, 1966. p.117-122. 
 
 
 
 
Conto Butokai: tradução – O baile 
 
Parte I 
P1 (01) FOI NA NOITE de três de novembro do décimo nono ano da era Meiji (1886). (02) Tendo 
então dezessete anos de idade, Akiko, a jovem senhorita de uma família eminente, subia a 
escadaria do Rokumeikan, onde naquela noite se oferecia um baile, em companhia de seu pai, um 
senhor calvo. (03) De cada lado da ampla escadaria inundada pela luz brilhante das lâmpadas a 
gás, enormes crisântemos, que quase pareciam artificiais, compunham um arranjo em três 
camadas. (04) As flores misturavam em profusão tufos de pétalas carmesins na parte posterior, 
amarelo-ouro no centro e branco puríssimo no primeiro nível. (05) E, do alto da escadaria, diante do 
salão de baile onde terminavam os arranjos de flores, os sons festivos da orquestra desaguavam 
incessantemente, como os suspiros de uma felicidade demasiado grande, de uma incontida 
felicidade. (06) Akiko já se adiantara no estudo do francês e da dança. (07) Mas aquela noite, pela 
primeira vez na vida, iria participar de um baile oficial. (08) Daí por que, dentro da carruagem, 
respondesse apenas por meio de evasivas a seu pai quando, de tempos em tempos, ele lhe dirigia 
a palavra. (009) Tal era o nervosismo que se enraizava em sua alma, que se expressava em vaga 
inquietude, mas também em deliciosa ansiedade. (010) Quando a carruagem finalmente se de teve 
em frente ao Rokumeikan, ela nem lembrava mais quantas vezes havia lançado o olhar nervoso em 
direção às luzes escassas da cidade de Tóquio, que iam desaparecendo pela janela. (011) 
Entretanto, ao entrar no Rokumeikan, ela se confrontou com um incidente que a fez esquecer-se de 
toda a inquietação. (012) Isso se deu quando ela e o pai já estavam no meio da escadaria e 
alcançavam um alto funcionário chinês que subia alguns passos à sua frente. (013) Naquele 
momento, quando ele desviou o corpo forte e obeso para deixá-los passar, lançou sobre Akiko um 
olhar perplexo. (014) Seu singelo vestido de baile rosa-claro, a fita azul-clara elegantemente atada 
em torno do pescoço e, em seus cabelos escuros, uma rosa de suave perfume - de fato, a silhueta 
de Akiko naquela noite devia desconcertar os olhos do alto funcionário chinês de rabicho comprido, 
pois ela encarnava a beleza das moças de um Japão que se abria para o Ocidente. (015) Quase ao 
mesmo tempo, um jovem japonês de fraque, que descia a escadaria com um passo precipitado, 
cruzou com eles no meio do caminho e, virando-se levemente numa ação reflexa, derramou seu 
olhar também perplexo sobre a silhueta de Akiko. (016) Depois, como se uma idéia lhe ocorresse 
subitamente ao espírito, verificou sua gravata branca e retomou seu ritmo apressado, descendo por 
entre os crisântemos até o saguão de entrada. (017) Quando pai e filha terminaram de subir a 
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escadaria, na entrada do salão de baile do primeiro andar, depararam com o anfitrião - um conde 
com magníficas suíças grisalhas e que portava no peito inúmeras condecorações - recebendo os 
convidados com grande pompa, em companhia de sua esposa, mais velha que ele, que se 
esmerava num vestido à moda Luís xv. (018) Akiko não deixou de perceber a ingênua admiração 
que por um momento tingiu o rosto astuto do conde quando ele notou sua silhueta. (019) Sorrindo 
alegremente, seu afável pai a apresentou com breves palavras ao conde e à condessa. (020) Akiko 
se achava dividida entre o pudor e o orgulho, (21) mas assim mesmo pôde perceber nos traços 
altivos da condessa como que uma ponta de vulgaridade. (022) Também o salão de baile estava 
esplendidamente decorado com uma profusão de crisântemos. (023) As rendas, as flores e os 
leques de marfim das damas, que aguardavam os cavalheiros que viriam tirá-las para dançar, se 
moviam em vagas silenciosas em meio ao aroma fresco dos perfumes. (024) Afastando-se logo de 
seu pai, Akiko se juntou a um grupo dessas damas. (025) Eram moças aparentemente da mesma 
idade, todas elegantes em seus vestidos de baile, rosa ou azul-claro. (026) Recebendo-a em seu 
grupo, elas se puseram a gorjear como passarinhos, elogiando em uníssono a beleza ofuscante 
que ela transmitia naquela noite. (027) Mal Akiko se juntara a suas colegas, (028) já um 
desconhecido - um oficial da Marinha Francesa - se aproximou dela com bastante calma. (029) Os 
braços ao longo do corpo, ele polidamente se inclinou à maneira japonesa. (030) Akiko sentiu um 
rubor imperceptível subir-lhe à face. (031) No entanto, aquele cumprimento fora eloqüente o 
bastante. (032) Ela se voltou então para a moça do lado, de vestido de baile azul-claro, para pedir 
que lhe segurasse o leque. (033) Mas qual não foi sua surpresa ao ouvir o oficial da Marinha lhe 
dizer com voz clara, um fino sorriso nos lábios, num japonês colorido por um estranho sotaque: 
 
P2 (034) - A senhorita poderia conceder-me a honra desta dança? 
 
P3 (035) Um instante depois, ela valsava nos braços do oficial da Marinha Francesa aos acordes 
do Danúbio azul. (036) Seu par tinha o rosto bronzeado, os olhos e o nariz bem desenhados, e 
portava um farto bigode. (037) A moça era pequena demais para pousar a mão coberta por uma 
longa luva no ombro esquerdo do uniforme militar. (038) Mas, experiente, ele a guiava com firmeza, 
fazendo-a virar-se ligeiramente em meio à multidão. (039) De tempos em tempos, o oficial 
murmurava em seu ouvido cumprimentos em francês. 
 
P4 (040) Sempre respondendo a essas palavras amáveis com um tímido sorriso, a jovem lançava 
olhares ao redor do salão de baile. (041) Sob o cortinado de crepe roxo estampado com o brasão 
imperial, e sob a bandeira da China, na qual se retorciam dragões azuis de longas garras, os 
crisântemos faziam luzir, entre as vagas de dançarinos, ora um prateado leve, ora um dourado 
sombrio. (042) E a multidão, enlevada pelas ondas melódicas, emitidas pela esfuziante orquestra 
alemã, que jorravam como champanhe, não se furtava um único instante ao turbilhão vertiginoso da 
valsa. (043) Quando os olhos de Akiko cruzavam os de uma amiga que também dançava, as duas 
trocavam um alegre sinal de cabeça em meio à agitação febril que tomava conta do salão. (044) 
Mas, já no momento seguinte, outra moça dançando irrompia bruscamente em seu lugar, como 
uma enorme mariposa enlouquecida. 
 
P5 (045) Akiko tinha plena consciência de que o oficial da Marinha Francesa não perdia, por um 
segundo sequer, o menor de seus gestos (046) Aquele gesto constituía um sinal evidente do 
interesse que seu gracioso modo de dançar despertava naquele estrangeiro, que ainda não se 
familiarizara com o Japão (047) "Esta linda senhorita, será que também mora como uma boneca, 
numa casa de papel e bambu (048) Será que come arroz pegando os grãos com palitos finos de 
metal, numa tigela do tamanho da palma da mão, decorada de flores azuis?" (049) Em seus olhos, 
que lhe sorriam gentilmente, parecia-lhe aflorar seguidas vezes esse tipo de pergunta. (050) Ela se 
divertia mas também se sentia lisonjeada. (051) Assim, cada vez que seu parceiro dirigia para o 
chão o olhar curioso, seus delicados sapatos de baile cor-de-rosa se punham a deslizar sobre o 
assoalho liso ainda com mais leveza. (052) Mas, sem dúvida adivinhando a fadiga daquela jovem, 
graciosa como um gatinho, o oficial se inclinou para ela, solícito, e perguntou: 
 
P6 (053) - A senhorita deseja ainda dançar? 
 
P7 (054) - Non, merci - arfando, Akiko então recusou com toda a franqueza. (055) Sem interromper 
o ritmo da dança, ele a acompanhou com elegância até os buquês de crisântemos arranjados ao 
longo da parede, atravessando vagas de rendas e flores. (056) Depois de um último passo de 
valsa, ele graciosamente a fez sentar-se numa cadeira e, inflando uma vez o peito sob o uniforme, 
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de Novo se inclinou diante dela, segundo a cortesia japonesa. 
 
P8 (057) Depois de dançar polcas e mazurcas, Akiko desceu a escadaria ao braço do oficial da 
Marinha Francesa, entre os arranjos em três, camadas de crisântemos brancos, amarelos e 
carmesins, em direção à ampla sala do pavimento térreo. (058) Lá, no contínuo vaivém dos fraques 
e dos ombros brancos, algumas mesas cobertas de prataria e cristais suportavam brancas 
montanhas de carne e cogumelos, outras concentravam torres de sanduíches e sorvetes, outras 
ainda sustinham pirâmides de romãs e figos. (059) Uma das paredes do salão que não fora 
decorada com crisântemos estava adornada com uma grade dourada na qual se entrelaçavam 
parreiras verdes artificiais que pareciam de verdade. (060) E, entre as folhas de videira, copiosos 
cachos de uva, semelhantes a colméias, pendiam rubramente. (061) Akiko deparou com a cabeça 
calva de seu pai, que fumava um charuto diante da grade dourada, em companhia de um 
cavalheiro de mesma idade. (062) Ele lhe dirigiu um ligeiro aceno de satisfação, mas logo, virando-
se para seu interlocutor, voltou a tirar baforadas de seu charuto, sem mais se importar com ela. 
 
P9 (063) O oficial da Marinha Francesa e Akiko se aproximaram de uma mesa e se serviram de 
uma taça de sorvete. (064) A jovem sentia de vez em quando o olhar de seu cavalheiro pousar-lhe 
sobre as mãos, os cabelos, o pescoço envolto pela fita azul. (065) Para ela, nada havia de 
desagradável naqueles gestos. (066) Em alguns momentos, entretanto, uma desconfiança bem 
feminina a assaltava. (067) Por isso, para insinuar aquela desconfiança, quando passaram duas 
jovens, que pareciam alemãs, vestidas de veludo negro realçado por camélias vermelhas, teve a 
idéia de mostrar sua admiração: 
 
P10 (068)- Como são lindas as européias! 
 
P11 (069) Ao ouvir aquelas palavras, oficial da Marinha se opôs com inesperada seriedade, 
meneando a cabeça: 
 
P12 (070) - As damas japonesas também são lindas. (071) E a senhorita, em especial...  
 
P13 (072) - Quem me dera! 
P14 (073) - Não, não estou querendo somente lisonjeá-la. (074) A senhorita poderia perfeitamente 
participar de um baile parisiense. (075) Todos ficariam embevecidos! (076) Pois a senhorita se 
assemelha a uma princesinha dos quadros de Watteau! 
 
P15 (077) Akiko não conhecia Watteau. (078) Por isso, a magnífica visão do passado, a imagem de 
rosas lânguidas e fontes na penumbra das florestas, evocada nas palavras do oficial francês, 
perdeu-se num instante, sem deixar vestígios. (079) Mas, enquanto movia sua colher, Akiko, que 
tinha a sensibilidade bem aguçada, não perdeu a ocasião de atacar o único tema de conversação 
ainda disponível: 
 
P16 (080) - Eu também adoraria participar de um baile parisiense! 
 
P17 (081) - Não vale a pena. (082) Os bailes parisienses são exatamente como este. 
 
P18 (083) Enquanto falava, o oficial da Marinha deixou vagar o olhar sobre a multidão e os 
crisântemos que os cercavam; com um sorriso irônico a lhe assomar ao fundo das pupilas, largou 
subitamente a taça, acrescentando, como que para si mesmo: 
 
P19 (084) - Não somente os de Paris. (085) Os bailes são sempre iguais, em todos os lugares. 
 
P20 (086) Uma hora mais tarde, Akiko se achava, sempre de braço dado ao oficial da Marinha 
Francesa, no meio de uma multidão de japoneses e estrangeiros (087) que haviam ido ao terraço 
contíguo ao salão de baile contemplar a noite estrelada. 
 
P21 (088) Do outro lado da balaustrada, as coníferas se comprimiam no parque espaçoso, 
entrelaçando silenciosamente seus galhos e deixando entrever em suas copas pequenos pontos da 
luz das lanternas vermelhas. (089) Além disso, na profundeza do ar gelado, um aroma de musgos e 
de folhas secas que subia do jardim fazia pairar uma leve atmosfera melancólica de outono. (090) 
Mas logo atrás deles, no salão de baile, as vagas de rendas e flores continuavam seu tumulto 
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incessante sob os cortinados de crepe roxo decorados de crisântemos de dezesseis pétalas. (091) 
E também o remoinho da orquestra, com sua tonalidade aguda, açoitava sem parar o mar humano. 
(092) Também no terraço, vozes e risos alegres faziam fremir o ar noturno. (093) E mais, quando 
um magnífico fogo de artifício foi lançado no céu escuro das coníferas, um som surdo reverberou 
em uníssono na multidão. (094) Em meio àquelas pessoas todas, Akiko tagarelava despreocupada 
com as amigas que encontrava. (095) Mas não demorou a notar que o oficial da Marinha Francesa, 
que ainda lhe dava o braço, contemplava em silêncio o céu estrelado sobre o jardim. (096) Pareceu 
à moça que talvez ele sentisse certa nostalgia de sua pátria. (097) Dirigindo-lhe um olhar furtivo, ela 
perguntou, com certa meiguice: 
 
P22 (098) - O senhor está pensando em seu país, não é? 
 
P23 (099) O oficial da Marinha se voltou lentamente para ela com os olhos sempre sorridentes. 
(100) Depois, em vez de responder "non", sacudiu a cabeça como um garoto. 
P24 (101) - Mas o senhor estava pensando em algo, não? 
 
P25 (102) - Tente adivinhar no quê. 
 
P26 (103) Naquele instante, um som agitado como o do vento começou a vibrar por entre as 
pessoas reunidas no terraço. (104) Interrompendo a conversação, Akiko e o oficial ergueram o 
olhar para a noite que pesava sobre as coníferas do parque. (105) Os fogos de artifício vermelhos e 
azuis já estavam a ponto de se apagar, salpicando suas luzes excêntricas na escuridão. (106) 
Akiko não sabia por que, mas aqueles fogos de artifício eram tão belos que chegavam a entristecê-
la. 
 
P27 (107) - Eu pensava nos fogos de artifício, nos fogos de artifício que se assemelham tanto à 
nossa vida – (108) disse, finalmente, o oficial da Marinha Francesa, num tom algo professoral, 
inclinando com muita doçura os olhos sobre o rosto de Akiko. 
 
 
Parte II 
 
P28 (109) Foi no outono do sétimo ano da era Taishô (1918). (110) Quando se dirigia à sua casa de 
veraneio em Kamakura, Akiko por acaso encontrou no trem um jovem escritor seu conhecido. (111) 
O rapaz colocou no bagageiro um buquê de crisântemos destinados a uma amiga. (112) Akiko – 
agora a idosa senhora H. – contou-lhe então que os crisântemos sempre lhe evocavam certa noite 
e lhe narrou em pormenores o baile do Rokumeikan. 
 
P29 (113) O moço não pôde deixar de se impressionar com essa história contada pela própria 
pessoa que a vivera. (114) Terminada a narrativa, o jovem perguntou à idosa senhora H., como que 
casualmente: 
 
P30 (115) - A senhora não saberia o nome desse oficial da Marinha Francesa? 
 
P31 (116) Ao que a senhora H. respondeu inesperadamente: 
 
P32 (117) - Mas claro. (118) Ele se chamava Julien Viaud.¹ 
 
P33 (119) - Oh! Trata-se então de Loti, Pierre Loti, o autor de Madame Crisântemo! 
 
P34 (120) O jovem sentiu uma agradável excitação. (121) Mas, fitando nele um olhar de completo 
estranhamento, a idosa senhora H. não cessava de murmurar entre dentes: 
 
P35 (122) - Não, não, ele não se chamava Loti. (123) Já lhe disse (124) que seu nome era Viaud, 
Julien Viaud! 
 
Dezembro de 1919 
 
¹Julien Viaud (1850-1923), oficial da Marinha Francesa que escreveu vários romances sob o nome 
de Piérre Loti, entre eles Madame Crisântemo (na década de 1890), nos quais as impressões de 
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viagem e o exotismo dos países distantes ocupavam lugar de destaque. 
 
 
AKUTAGAWA, R. O Baile. Rashômon e Outros Contos. Tradução de Madalena H. Cordaro e Junko 
Ota. São Paulo: Hedra, 2008. p. 149-158. 
 

  
 
  Conto Butôkai/O baile – análise integral 
 

BUTÔKAI O BAILE 

 
<BK> (001) Meiji jûkyû nen jûichi gatsu mikka no 
yoru de atta. 
<BK> (002) Tôji jûnana sai datta – ke no 
reijô akiko wa, atama no hageta chichioya to 
issho ni, kon ya no butôkai ga moyôsareru 
beki rokumeikan no kaidan o nobotte itta. 
[época dezessete anos tinha – família NO filha 
Akiko WA] 
<BK> (003) Akarui gasu no hikari ni 
terasareta, haba no hiroi kaidan no 
ryôgawa ni wa, hotondo jinkô ni chikai tairin 
no kiku no hana ga, sanjû no magaki o 
tukutte ita. 
[claro gás NO brilho NI iluminada largura NO 
ampla escada NO ambos lados NI WA] 
<BK> (004) Kiku wa ichiban oku no ga 
usubeni, naka hodo no ga koi kiiro, ichiban 
mae no ga masshiro na hanabira o fusa no 
gotoku midashite iru node atta. 
[crisântemos WA] 

<BK> (001) Foi na noite de três de novembro do décimo 
nono ano da era Meiji (1886).  
<BK> (002) Tendo então dezessete anos de 
idade, Akiko, a jovem senhorita de uma família 
eminente, subia a escadaria do Rokumeikan, onde 
naquela noite se oferecia um baile, em companhia 
de seu pai, um senhor calvo. 
<BK> (003) De cada lado da ampla escadaria 
inundada pela luz brilhante das lâmpadas a 
gás, enormes crisântemos, que quase pareciam 
artificiais, compunham um arranjo em três 
camadas.  
 
 
<BK> (004) As flores misturavam em profusão 
tufos de pétalas carmesins na parte posterior, 
amarelo-ouro no centro e branco puríssimo no 
primeiro nível.  

Tema implícito (A noite) 
Tema ideacional duplo 
(circunstância+participante) (Akiko, filha de 
conceituada família, à época com 17 anos) 
 
Tema circunstancial (De ambos os lados da 
ampla escadaria, iluminada pela luz clara do gás) 
 
Tema topical não marcado (Os crisântemos) 

Tema topical marcado 
Tema topical marcado 
 
Tema topical marcado 
 
Tema topical não-marcado 

 
<BK> (005) Sôshite sono kiku no magaki 
no tsukiru atari, kaidan no ue no 
butôshitsu kara wa mô yôki na kangengaku 
no ne ga, osaegatai kôfuku no toiki no yô ni, 
yasuminaku afurete kuru no de atta. 
[e esses crisântemos No arranjo No termino 
lugar, escadaria NO em cima NO salão de bailes 
KARA WA] 

<BK> (005) E, do alto da escadaria, diante do 
salão de baile onde terminavam os arranjos de 
flores, os sons festivos da orquestra desaguavam 
incessantemente, como os suspiros de uma 
felicidade demasiado grande, de uma incontida 
felicidade.  

Tema múltiplo [textual+circunstancial] (E do salão 
de festas no alto da escadaria, onde terminava o 
arranjo de crisântemos) 

Tema múltiplo, textual+topical 

 
<BK> (006) Akiko wa tsutoni furansugo to butô to 
no kyôiku o ukete ita. 

<<BK> (006) Akiko já se adiantara no estudo do francês 
e da dança. 

Tema topical Tema topical 
 
<BK> (007) Ga, seishiki no butôkai ni 
nozomu no wa, kon ya ga mada umarete 

<BK> (007) Mas aquela noite, pela primeira vez na 
vida, iria participar de um baile oficial. 
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hajimete de atta. 
[mas, oficial No baile NI estar presente NO WA] 

 

Tema múltiplo [textual+circunstancial] (Mas, estar 
presente em um baile oficial) 

Tema múltiplo, textual+topical 

 
<BK> (008) Dakara kanojo wa basha no 
naka demo, oriori hanashikakeru chichioya 
ni, uwanosora no henji bakari ataete ita. 
[por isso ela WA] 

<BK> (008) Daí por que, dentro da carruagem, 
respondesse apenas por meio de evasivas a seu 
pai quando, de tempos em tempos, ele lhe dirigia a 
palavra. 

Tema múltiplo [textual+topical] (Por isso, ela) Tema múltiplo, textual+topical 
 
<BK> (009) Sore hodo kanojo no mune no 
naka ni wa, yukai naru fuan to demo keiyô 
subeki, isshu no ochitsukanai kokoromochi 
ga ne o hatte ita node atta. 
[tanto assim ela NO peito NO dentro NI WA] 

<BK> (009) Tal era o nervosismo que se 
enraizava em sua alma, que se expressava em 
vaga inquietude, mas também em deliciosa 
ansiedade. 

Tema múltiplo [interpessoal+circunstancial] (Tanto 
que em seu coração) 

Tema múltiplo, interpessoal+topical, marcado 

 
<BK> (010) Kanojo wa basha ga 
rokumeikan no mae ni tomaru made, nando 
iradatashii me o agete, mado no soto ni 
nagarete iku tôkyô no machi no toboshii 
tomoshibi o, mitsumeta koto daka 
shirenakatta. 
[ela WA] 

<BK> (010) Quando a carruagem finalmente se 
de teve em frente ao Rokumeikan, ela nem 
lembrava mais quantas vezes havia lançado o olhar 
nervoso em direção às luzes escassas da cidade de 
Tóquio, que iam desaparecendo pela janela. 

Tema não-marcado, topical (Ela) Tema marcado, topical (circunstância) 
 
<BK> (011) Ga, rokumeikan no naka e 
hairu to, mamonaku kanojo wa sono fuan o 
wasureru yôna jiken ni sôgûshita. 
<BK> (012) Toiu wa kaidan no chôdo naka 
hodo made kikakatta toki, futari wa 
hitoashi saki ni nobotte iku shina no taikan ni 
oitsuita. 
[mas, Rokumeikan NO dentro E entrar TO em 
pouco tempo ela WA] 
[a saber WA escada NO bem no meio MADE 
chegar PASS quando os dois] 

<BK> (011) Entretanto, ao entrar no 
Rokumeikan, ela se confrontou com um incidente 
que a fez esquecer-se de toda a inquietação. 
<BK> (012) Isso se deu quando ela e o pai já 
estavam no meio da escadaria e alcançavam um 
alto funcionário chinês que subia alguns passos à 
sua frente. 

Tema múltiplo [textual+circunstacial+topical] (Mas, 
entrando no Rokumeikan, logo, ela) 
Tema múltiplo [textual+circunstancial+topical] 
(Ou seja, quando chegaram ao meio da escada, 
os dois) 

Tema múltiplo [textual+topical] 
 
Tema topical  

 
<BK> (013) Suruto taikan wa himanshita 
karada o hiraite, futari o saki e tôrase 
nagara, akireta yô na shisen o akiko e 
nageta. 
[então alto funcionário WA] 

<BK> (013) Naquele momento, quando ele 
desviou o corpo forte e obeso para deixá-los 
passar, lançou sobre Akiko um olhar perplexo. 

Tema múltiplo [textual+topical] (Então, o alto 
funcionário) 

Tema topical marcado  

 
<BK> (014) Uiuishii barairo no butôfuku, 
hinyoku kubi e kaketa mizuiro no ribon, 
sorekara koi kami ni niotte iru tatta ichirin no 
bara no hana – jissai sono yo no akiko no 
sugata wa, kono nagai benpatsu o tareta shina no 
taikan no me o odokasu beku, kaika no nihon no 
shôjo no bi o ikan naku sonaete ita no de atta. 

<BK> (014) Seu singelo vestido de baile rosa-claro, a 
fita azul-clara elegantemente atada em torno do 
pescoço e, em seus cabelos escuros, uma rosa de 
suave perfume - de fato, a silhueta de Akiko naquela 
noite devia desconcertar os olhos do alto funcionário 
chinês de rabicho comprido, pois ela encarnava a beleza 
das moças de um Japão que se abria para o Ocidente. 

Tema múltiplo interpessoal+ideacional duplo 
([Seu singelo vestido de baile rosa, a fita azul 

Tema múltiplo, interpessoal+topical, marcado 



182 

 

 

clara presa elegantemente ao pescoço e nos 
cabelos negros apenas uma rosa perfumada] – na 
verdade,naquela noite a silhueta de Akiko)  

 
<BK> (015) To omou to mata kaidan o isogi 
ashi ni orite kita, wakai enbifuku no nihonjin 
mo tochû de futari ni surechigai nagara, 
hanshateki ni choito furikaette, yahari akireta 
youna ichibetsu o akiko no ushiro sugata ni abise 
kaketa. 

<BK> (015) Quase ao mesmo tempo, um jovem japonês 
de fraque, que descia a escadaria com um passo 
precipitado, cruzou com eles no meio do caminho e, 
virando-se levemente numa ação reflexa, derramou seu 
olhar também perplexo sobre a silhueta de Akiko. 

Tema múltiplo (textual+ideacional duplo) (Em 
seguida, novamente, um jovem japonês de 
fraque, descendo a escada apressadamente) 

Tema topical marcadao 

 
<BK> (016) Sorekara nazeka omoitsuita yôni, 
shiroi nekutai e te o yatte mite, mata kiku no naka 
o isogawashiku genkan no hô e orite itta. 
<BK> (017) Futari ga kaidan o nobori kiru to, nikai 
no butôshitsu no iriguchi ni wa, hanpaku no 
hôhige o takuwaeta shujinyaku no hakushaku ga, 
kyôkan ni ikutsuka no kunshô o obite, rui jûgosei 
shiki no yosôi o korashita toshiue no 
hakushakufujin to issho ni, ôyou ni kyaku o 
mukaete ita. 
<BK> (018) Akiko wa kono hakushaku de sae, 
kanojo no sugata o mita toki ni wa, sono rôkai 
rashii kao no dokoka ni, isshunkan mujakina 
kyôtan no iro ga kyoraishita no o 
minogasanakatta. 
 

<BK> (016) Depois, como se uma idéia lhe ocorresse 
subitamente ao espírito, verificou sua gravata branca e 
retomou seu ritmo apressado, descendo por entre os 
crisântemos até o saguão de entrada. 
<BK> (017) Quando pai e filha terminaram de subir a 
escadaria, na entrada do salão de baile do primeiro 
andar, depararam com o anfitrião - um conde com 
magníficas suíças grisalhas e que portava no peito 
inúmeras condecorações - recebendo os convidados 
com grande pompa, em companhia de sua esposa, mais 
velha que ele, que se esmerava num vestido à moda 
Luís xv. 
<BK> (018) Akiko não deixou de perceber a ingênua 
admiração que por um momento tingiu o rosto astuto do 
conde quando ele notou sua silhueta. 

Tema múltiplo, textual+circ.+implícito (E,por 
algum motivo, ele) 
Tema topical não marcado (os dois) 
Tema topical não marcado (Akiko) 

Tema múltiplo (textual+circunst.) 
Tema topical marcado 

 
<BK> (019) Hito no ii akiko no chichi wa, 
ureshisôna hohoemi o ukabe nagara, 
hakushaku to sono fujin to e temijika ni 
musume o shôkaishita. 
[pessoa NO boa Akiko No pai WA] 

<BK> (019) Sorrindo alegremente, seu afável pai 
a apresentou com breves palavras ao conde e à 
condessa. 

Tema topical (O bondoso pai de Akiko) Tema topical marcado  
 
<BK> (020) Kanojo wa shûchi to tokui to o 
kawarugawaru ajiwatta. 
 [ela WA] 

<BK> (020) Akiko se achava dividida entre o pudor 
e o orgulho,  
 

Tema topical não marcado (Ela) 
 

Tema topical não marcado 
 

 
(021) Ga, sono itoma ni mo kendaka na 
hakushakufujin no kaodachi ni, itten gehin na ki 
ga aru no o kanzuku dake no yoyû ga atta. 
 

(021) mas assim mesmo pôde perceber nos traços 
altivos da condessa como que uma ponta de vulgaridade. 

Tema múltiplo [ textual + ideacional duplo 
(circ.+implícito)] (Mas, nesse meio tempo ela) 

Tema múltiplo (textual+interpessoal+topical) 

 
<BK> (022) Butôshitsu no naka ni mo 
itarutokoro ni, kiku no hana ga utsukushiku saki 
midarete ita. 

<BK> (022) Também o salão de baile estava 
esplendidamente decorado com uma profusão de 
crisântemos. 

Hipertema + Tema múltiplo (circ.+topical) (No 
salão de baile, por toda parte, as flores de 
crisântemo) 

Tema múltiplo (textual+topical) 

 
<BK) (023) Sôshite mata itarutokoro ni, 
aite o matte iru fujintachi no rêsu ya hana 

<BK> (023) As rendas, as flores e os leques de 
marfim das damas, que aguardavam os 
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ya zôge no ougi ga, sawayakana kôsui no 
nioi no naka ni, oto no nai nami no gotoku 
ugoite ita. 
[e ainda por toda a parte NI par O estar 
esperando damas NO rendas, flores marfim NO 
leques WA] 

cavalheiros que viriam tirá-las para dançar, se 
moviam em vagas silenciosas em meio ao aroma 
fresco dos perfumes. 

Tema múltiplo [textual+ideacional duplo] (E ainda, 
por toda parte, os leques de marfim, as flores e 
as rendas das damas que esperavam seus 
pares) 

Tema topical não marcado 

 
<BK> (024) Akiko wa sugu ni chichioya to 
wakarete, sono chirabiyakana fujintachi no 
aru ichidan to issho ni natta. 
[Akiko WA] 

<BK> (024) Afastando-se logo de seu pai, Akiko 
se juntou a um grupo dessas damas. 
 

Tema topical não marcado (Akiko) Tema topical marcado  
 
<BK> (025) Sore wa mina onaji yôna 
mizuiro ya barairo no butôfuku o kita, 
dônenpai rashii shôjo de atta. 
[Esse (grupo)] 

<BK> (025) Eram moças aparentemente da mesma 
idade, todas elegantes em seus vestidos de baile, 
rosa ou azul-claro. 

Tema topical nãomarcado (Esse grupo) Tema topical marcado 
 
<BK> (026) Karera wa kanojo o mukaeru to, 
kotori no youni sazamekitatte, kuchiguchi ni 
kon ya no kanojo no sugata ga utsukushii 
koto o hometatetari shita. 
[elas WA] 

<BK> (026) Recebendo-a em seu grupo, elas se 
puseram a gorjear como passarinhos, elogiando em 
uníssono a beleza ofuscante que ela transmitia 
naquela noite. 
 

Tema topical simples, não marcado (Elas) Tema topical marcado  
 
<BK> (027) Ga, kanojo ga sono nakama e 
hairu ya inaya, (028) mishiranai furansu no 
kaigunshôkô ga, doko kara ka shizukani 
ayumi yotta. 
[mas, ela GA] 
[desconhecido França NO oficial da marinha GA] 

<BK> (027) Mal Akiko se juntara a suas colegas, 
(028) já um desconhecido - um oficial da 
Marinha Francesa - se aproximou dela com 
bastante calma. 
 
 

Tema múltiplo [textual+topical] (Mas, ela) 
Tema topical (Um oficial da Marinha Francesa, 
desconhecido) 

Tema múltiplo, textual + topical  
 
Tema múltiplo, textual+topical 

 
<BK> (029) Sôshite ryôude o tareta mama, 
teinei ni nihonfû no eshaku o shita. 
[então [ele]] 

<BK> (029) Os braços ao longo do corpo, ele 
polidamente se inclinou à maneira japonesa. 
 

Tema múltiplo [textual+topical implícito] (E ele) Tema topical  
 

<BK> (30) Akiko wa kasuka nagara chi no iro ga, 
hoho ni nobotte kuru no o ishikishita. 
<BK> (31) Shikashi sono eshaku ga nani o 
imisuru ka wa, tou made mo naku akiraka datta. 

<BK> (30) Akiko sentiu um rubor imperceptível subir-lhe 
à face. 
<BK> (31) No entanto, aquele cumprimento fora 
eloqüente o bastante. 

Tema topical 
Tema múltiplo (textual+topical) (Mas, aquele 
cumprimento) 

Tema topical 
Tema múltiplo (textual+topical) 

 
<BK> (032) Dakara kanojo wa te ni shite ita 
ougi o azukatte morau beku, tonari ni tatte 
iru mizuiro no butôfuku no reijô o furikaetta. 
[por isso ela WA] 

<BK> (032) Ela se voltou então para a moça do 
lado, de vestido de baile azul-claro, para pedir que 
lhe segurasse o leque. 
 

Tema múltiplo, textual+topical (Por isso, ela) Tema topical simples 
 
 
<BK> (033) To dôji ni igai ni mo, sono 
furansu no kaigunshôkô wa, chirari to 

<BK> (033) Mas qual não foi sua surpresa ao ouvir 
o oficial da Marinha lhe dizer com voz clara, um fino 
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hoho ni hohoemi no kage o ukabe nagara, 
iyôna akusan o obita nihongo de, hakkiri to 
kanojo ni kô itta. 
[simultaneamente inesperado NI MO esse França 
NO oficial da Marinha WA] 

sorriso nos lábios, num japonês colorido por um 
estranho sotaque: 
 

Tema múltiplo [textuall+interpessoal+topical] (Ao 
mesmo tempo, para a surpresa de todos, o oficial 
da Marinha Francesa)] 

Tema múltiplo [textual+interpessoal+topical] 

 
<BK> (034) “Issho ni odotte wa 
kudasaimasen ka” 

<BK> (034) A senhorita poderia conceder-me a 
honra desta dança? 

Tema implícito Tema topical, não-marcado 
 
<BK> (035) Mamonaku akiko wa, sono 
furansu no kaigunshôkô to, “Utsukushiku 
aoki daniubu” no varusu o odotte ita 
[em pouco tempo Akiko WA] 

<BK> (035) Um instante depois, ela valsava nos 
braços do oficial da Marinha Francesa aos acordes 
do Danúbio azul. 
 

Tema ideacional duplo (circunstancial+ topical) 
(logo depois, Akiko) 

tema topical marcado 

 
<BK> (036) Aite no shôkô wa, hoho no hi ni 
yaketa, mehanadachi no azayakana, koi 
kuchihige no aru otoko de atta. 
[par No oficial WA] 

<BK> (036) Seu par tinha o rosto bronzeado, os 
olhos e o nariz bem desenhados, e portava um farto 
bigode. 
 

Tema topical, não marcado (O oficial, seu par,) Tema topical, não marcado 
 
<BK> (037) Kanojo wa sono aite no 
gunpuku no hidari no kata ni, nagai tebukuro 
o hameta te o azuku beku, amari ni sei ga 
hikukatta. 
[ela WA] 

<BK> (037) A moça era pequena demais para 
pousar a mão coberta por uma longa luva no ombro 
esquerdo do uniforme militar. 
 

Tema topical não marcado (Ela) Tema topical, não marcado 
 
<BK> (038) Ga, banarete iru kaigunshôkô 
wa, takumi ni kanojo o ashiratte, karugaru to 
gunshû no naka o mai aruita. 
[Mas, experiente oficial da Marinha WA] 

<BK> (038) Mas, experiente, ele a guiava com 
firmeza, fazendo-a virar-se ligeiramente em meio à 
multidão. 
 

Tema múltiplo [textual+topical] (Mas, o experiente 
oficial da Marinha) 

Tema múltiplo, textual+topical 

 
<BK> (039) Sôshite tokidoki kanojo no mimi 
ni, aiso no yoi furansugo no oseiji sae mo 
sasayaita. 
[Então [o oficial da Marinha Francesa]] 

<BK> (039) De tempos em tempos, o oficial 
murmurava em seu ouvido cumprimentos em 
francês. 
 

Tema múltiplo [textual+topical implícito] (E [o 
oficial da Marina Francesa]) 

Tema topical marcado 

 
<BK> (040) Kanojo wa sono yasashii 
kotoba ni, hazukashisôna hohoemi o mukui 
nagara, tokidoki karera ga odotte iru 
butôshitsu no shûi e me o nageta. 
[ela Wa] 

<BK> (040) Sempre respondendo a essas 
palavras amáveis com um tímido sorriso, a 
jovem lançava olhares ao redor do salão de baile. 
 

Tema topical (Ela) Tema topical marcado 
 

<BK> (041) Kôshitsu no gomonshô o 
somenuita murasakichirimen no man’maku 
ya, tsume o hatta sôryûga mi o unerasete iru 
shina no kokki no shita ni wa, kabin kabin no 
kiku no hana ga, arui wa keikaina gin‟iro o, arui a 
in‟utsuna kin‟iro o, hitonami no ainda ni 
chiratsukasete ita. 

<BK> (041) Sob o cortinado de crepe roxo estampado 
com o brasão imperial, e sob a bandeira da China, na 
qual se retorciam dragões azuis de longas garras, os 
crisântemos faziam luzir, entre as vagas de dançarinos, 
ora um prateado leve, ora um dourado sombrio. 

Tema ideacional duplo, não marcado (Os Tema topical marcado 
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crisântemos, sob o cortinado de crepe roxo 
estampado com o brasão imperial e sob a 
bandeira da China na qual se retorcia um dragão 
de garras afiadas) 

 
<BK> (042) Shikamo sono hitonami wa, 
shanpânyu no youni wakitatte kuru, hanabanashii 
doitsu kangengaku no senritsu no kaze ni aorarete, 
shibaraku mo memagurushii dôyô o yamenakatta. 

<BK> (042) E a multidão, enlevada pelas ondas 
melódicas, emitidas pela esfuziante orquestra alemã, 
que jorravam como champanhe, não se furtava um 
único instante ao turbilhão vertiginoso da valsa. 

Tema múltiplo (textual+topical) Tema múltiplo (textual+topical) 
 
<BK> (043) Akiko wa yahari odotte iru 
tomodachi no hitori to me o awasu to, tagai ni 
yukaisôna unazuki o sewashii naka ni okuri 
atta. 
[Akiko WA] 

<BK> (043) Quando os olhos de Akiko 
cruzavam os de uma amiga que também 
dançava, as duas trocavam um alegre sinal de 
cabeça em meio à agitação febril que tomava 
conta do salão. 

Tema topical (Akiko) Tema topical marcado 
 
<BK> (044) Ga, sono shunkan ni wa, mô 
chigatta odorite ga, marude ôkina ga ga kurû 
youni, doko kara ka soko e arawarete ita. 
[mas, esse minuto NI WA] 

<BK> (044) Mas, já no momento seguinte, outra 
moça dançando irrompia bruscamente em seu 
lugar, como uma enorme mariposa enlouquecida. 

Tema múltiplo [textual+circunstancial] (Mas, nesse 
instante,) 

Tema múltiplo, textual+topical 

 
<BK> (045) Shikashi akiko wa sono ainda ni 
mo, aite no furansu no kaigunshôkô no me ga, 
kanojo no ikkyo‟ichidô ni chûishiteiru no o 
shitteita. 
[Mas Akiko WA] 

<BK> (045) Akiko tinha plena consciência de que 
o oficial da Marinha Francesa não perdia, por um 
segundo sequer, o menor de seus gestos. 
 

Tema múltiplo [textual+topical] (Mas, Akiko) Tema simples topical, não marcado 
 
<BK> (046) Sore wa mattaku kono nihon ni 
narenai gaikokujin ga, ikani kanojo no 
kaikatsuna butôburi ni, kyômi ga atta ka o 
kataru mono de atta. 
[Isso wa] 

<BK> (046) Aquele gesto constituía um sinal 
evidente do interesse que seu gracioso modo de 
dançar despertava naquele estrangeiro, que 
ainda não se familiarizara com o Japão. 
 

Tema topical (Isso) Tema topical, simples, não marcado 
 

<BK> (047) Konna utsukushii reijô mo, yahari 
kami to take to no ie no naka ni, ningyô no gotoku 
sunde iru node arô ka. 

<BK> (047) "Esta linda senhorita, será que também 
mora como uma boneca, numa casa de papel e 
bambu? 
 

Tema múltiplo (textual+interpessoal+topical) Essa 
linda senhorita  

Tema múltiplo (textual+interpessoal+topical) 

 
<BK> (048) Sôshite hosoi kinzoku no hashi de 
aoi hana no kaite aru te no hira hodo no 
chawan kara, kome tsubu o hasande tabete iru 
no de arô ka. 
[E [ela]]  

<BK> (048) Será que come arroz pegando os 
grãos com palitos finos de metal, numa tigela do 
tamanho da palma da mão, decorada de flores 
azuis?" 
 

Tema múltiplo [textual+topical implícito] (E [ela]) Tema múltiplo [interpessoal+topical] 
 
<BK> (049) Kare no me no naka ni wa kôiu 
gimon ga, nando mo hitonatsukashii hohoemi 
to tomo ni ôraisuru yô de atta. 
[ele NO olho NO dentro NI WA] 

<BK> (049) Em seus olhos, que lhe sorriam 
gentilmente, parecia-lhe aflorar seguidas vezes 
esse tipo de pergunta. 
 

Tema ideacional duplo (Em seu olhos,perguntas 
assim) 

Tema topical, marcado 

 
<BK> (050) Akiko ni wa sore ga okashiku mo 
areba, dôji ni mata hokorashiku mo atta. 

<BK> (050) Ela se divertia mas também se sentia 
lisonjeada. 
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[Akiko NI WA isso GA]   
Tema ideacional duplo (Para Akiko, isso) Tema topical não marcado 

 
<BK> (051) Dakara kanojo no kyashana 
barairo no odorigutsu wa, 
monomezurashisôna aite no shisen ga oriori 
ashimoto e ochiru tabi ni, issô migaruku 
namerakana yuka no ue o subette iku no de 
atta. 
[por isso ela NO delicado cor de rosa NO sapato de 
baile WA] 

<BK> (051) Assim, cada vez que seu parceiro 
dirigia para o chão o olhar curioso, seus 
delicados sapatos de baile cor-de-rosa se 
punham a deslizar sobre o assoalho liso ainda 
com mais leveza. 
 

Tema múltiplo [textual+topical] (Por isso, seus 
delicados sapatos de baile cor de rosa) 

Tema múltiplo [textual+topical] 

 
<BK> (052) Ga, yagate aite no shôkô wa, 
kono koneko no yôna reijô no tsukareta rashii 
no ni kigatsuita to miete, itawaru yôni kao o 
nozokikomi nagara, 
[mas finalmente par NO oficial WA] 

<BK> (052) Mas, sem dúvida adivinhando a 
fadiga daquela jovem, graciosa como um gatinho, 
o oficial se inclinou para ela, solícito, e perguntou: 
 

Tema múltiplo [textual+interpessoal+topical] (Mas, 
finalmente o oficial [seu par]) 

Tema múltiplo [textual+interpessoal+topical] 

 
<BK> (053) “Motto tuzukete odorimashô ka” 
<BK> (054)“Non, meruci” 
<BK> (055) Akiko wa iki o hazumase nagara, 
kondo wa hakkiri to kô kotaeta. 
 
[mais continuar SUSP dançar] 
Sentença menor 
[Akiko WA] 
 

<BK> (053) A senhorita deseja ainda dançar? 
<BK> (054) - Non, merci - arfando, Akiko então 
recusou com toda a franqueza. 
 

Tema implícito 
Oração menor 
Tema topical (Akiko) 

Tema topical não marcado 
Oração menor – Tema topical marcado 

 
<BK> (056) Suruto sono furansu no 
kaigunshôkô wa, mada varusu no ayumi o 
tsuzuke nagara, zengosayû ni ugoite iru 
rêsuya hana no nami o nutte, kabegiwa no 
kabin no kiku no hô e, yûyûto kanojo o tsurete 
itta. 
[então esse França NO oficial da Marinha WA] 

<BK> (055) Sem interromper o ritmo da dança, 
ele a acompanhou com elegância até os buquês 
de crisântemos arranjados ao longo da parede, 
atravessando vagas de rendas e flores. 
 

Tema múltiplo [textual+topical] (Então, o oficial da 
Marinha Francesa) 

Tema topical marcado 

 
<BK> (057) Sôshite saigo no ikkaiten no 
nochi, soko ni atta isu no ue e, azayakani 
kanojo o kakesaseru to, jibun wa ittan 
gunpuku no mune o hatte, sore kara mata mae 
no yôni uyauyashiku nihonfû no eshaku o 
shita. 
[então ultimo NO uma volta NO depois, aí NI tinha 
cadeira NO sobre E, hábilmente ela O fazer sentar 
TO, ele WA] 

<BK> (056) Depois de um último passo de 
valsa, ele graciosamente a fez sentar-se numa 
cadeira e, inflando uma vez o peito sob o 
uniforme, de novo se inclinou diante dela, 
segundo a cortesia japonesa. 
 

Tema múltiplo [textual+circunstancial+topical] 
(Então, depois de uma última volta, habilmente 
fazendo-a sentar-se sobre uma cadeira, ele) 

Tema topical marcado 

 
<BK> (058) Sono go mata poruka ya 
mazyuruka o odotte kara, akiko wa kono 
furansu no kaigunshôkô to ude o kunde, shiro 
to ki to usubeni to sanjû no kiku no magaki no 

<BK> (057) Depois de dançar polcas e 
mazurcas, Akiko desceu a escadaria ao braço do 
oficial da Marinha Francesa, entre os arranjos em 
três camadas de crisântemos brancos, amarelos 
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aida wo, kaika no hiroi heya e orite itta. 
[isso depois novamente polca e mazurca O dançar 
KARA, Akiko WA] 

e carmesins, em direção à ampla sala do 
pavimento térreo. 
 

Tema múltiplo [textual+circunstancial+topical] 
(Mais tarde, depois de dançar também polcas e 
mazurcas, Akiko) 

Tema topical marcado 

 
<BK> (059) Koko ni wa enbifuku ya shiroi 
kata ga shikkirinaku kyoraisuru naka ni, gin 
ya garasu no shokkirui ni oowareta 
ikutsuka no shokutaku ga, arui wa niku to 
shôro to no yama o moriagetari, arui wa 
sandôicchi to aisukuriimu to no tô o 
sobadatetari, arui wa mata zakuro to ichijuku 
to no sankakutô o kizuitari shite ita. 
[aqui NI WA fraques YA branco ombro GA]] 

<BK> (058) Lá, no contínuo vaivém dos 
fraques e dos ombros brancos, algumas 
mesas cobertas de prataria e cristais suportavam 
brancas montanhas de carne e cogumelos, 
outras concentravam torres de sanduíches e 
sorvetes, outras ainda sustinham pirâmides de 
romãs e figos. 

 

Tema múltiplo [circunstancial+topical] (Aqui, em 
meio às mesas cobertas por cristais e prataria, 
ombros brancos e fraques que se moviam 
incessantemente) 

Tema topical marcado 

 
 
<BK> (060) Koto ni kiku no hana ga uzume 
nokoshita, heya no ippô no hekijô ni wa, 
takumina jinkô no budôzuru ga aoao to karami 
tsuite iru, utsukushii kin‟iro no kôshi ga atta. 
[especial NI crisântemo NO flor GA encher sobrar, 
sala NO um lado NO parede sobre NI WA] 

<BK> (059) Uma das paredes do salão que não 
fora decorada com crisântemos estava 
adornada com uma grade dourada na qual se 
entrelaçavam parreiras verdes artificiais que 
pareciam de verdade. 
 

Tema múltiplo [interpessoal+circunstancial] 
(Especialmente sobre uma das paredes do salão, 
que não fora decorada com crisântemos,) 

Tema topical não-marcado 

 
<BK> (061) Sôshite sono budô no ha no ainda ni 
wa, hachi no su no yôna budô no fusa ga, ruirui to 
murasaki ni sagatte ita. 
<BK> (062) Akiko wa sono kin‟iro no kôshi no mae 
ni, atama no hageta kanojo no chichioya ga, 
dônenpai no shinshi to narande, hamaki o kuwaete 
iru no ni atta. 

<BK> (060) E, entre as folhas de videira, copiosos 
cachos de uva, semelhantes a colméias, pendiam 
rubramente.  
<BK> (061) Akiko deparou com a cabeça calva de seu 
pai, que fumava um charuto diante da grade dourada, 
em companhia de um cavalheiro de mesma idade. 

Tema múltiplo (textual+circ.) E, dentre as folhas das 
parreiras) 
Tema topical (Akiko) 

Tema múltiplo (textual+topical) 
Tema topical  

 
 
<BK> (063) Chichioya wa akiko no sugata o 
miru to, manzokusô ni choito unazuita ga, sore 
giri tsure no hô o muite, mata hamaki o 
kuyurase hajimeta. 
[pai WA] 

<BK> (062) > Ele lhe dirigiu um ligeiro aceno de 
satisfação, mas logo, virando-se para seu 
interlocutor, voltou a tirar baforadas de seu 
charuto, sem mais se importar com ela. 
 

Tema topical (O pai,) Tema topical não-marcado 
 
 
<BK> (064) Furansu no kaigunshôkô wa, 
akiko to shokutaku no hitotsu e itte, issho ni 
aisukuriimu no saji o totta. 
[França NO oficial da Marinha WA] 

<BK> (063) O oficial da Marinha Francesa e 
Akiko se aproximaram de uma mesa e se 
serviram de uma taça de sorvete. 

 
Tema topical (O oficial da Marinha Francesa) Tema topical, não marcado 

 
<BK> (065) Kanojo wa sono aida mo aite no 
me ga, oriori kanojo no te ya kami ya mizuiro 
no ribon o kaketa kubi e sosogareteiru no ni ki 
ga tsuita. 

<BK> (064) A jovem sentia de vez em quando o 
olhar de seu cavalheiro pousar-lhe sobre as 
mãos, os cabelos, o pescoço envolto pela fita 
azul. 
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[ela WA]  
Tema topical (Ela) Tema topical não-marcado 

 
<BK> (066) Sore wa mochiron kanojo ni totte, 
fukaina koto de mo nan de mo nakatta. 
[Isso WA] 

<BK> (065) Para ela, nada havia de 
desagradável naqueles gestos. 
 

Tema topical (Isso) Tema topical não-marcado  
 
<BK> (067) Ga, aru setsuna ni wa on‟na 
rashii utagai mo hiramekazu ni wa 
irarenakatta. 
[mas, certo momento NI WA] não deixava de dar 
mostras de uma desconfiança tipicamente feminina 

<BK> (066) Em alguns momentos, entretanto, 
uma desconfiança bem feminina a assaltava. 
 

Tema múltiplo [textual+circ.] (Mas, em certos 
momentos) 

Tema topical marcado 

 
<BK> (068) Soko de kuroi birôdo no mune 
ni akai tsubaki no hana o tsuketa, doitsujin 
rashii wakai on’na ga futari no katawara o 
tôtta toki, kanojo wa kono utagai o 
honomekaseru tame ni, kôiu kantan no kotoba 
o hatsumeishita. 
[por isso negro veludo NO peito NI vermelho 
camélia NO flor O presa, alemão parece jovem 
mulher GA duas pessoas NO lado O passar 
PASS.inf.TOKI, elaWA] 

<BK> (067) Por isso, para insinuar aquela 
desconfiança, quando passaram duas jovens, 
que pareciam alemãs, vestidas de veludo negro 
realçado por camélias vermelhas, teve a idéia de 
mostrar sua admiração: 
 

Tema múltiplo [textual+circunstancial+topical] (Por 
isso, quando uma jovem que parecia alemã, com 
uma camélia vermelha presa no peito do vestido de 
veludo negro, passou pelos dois, ela) 

Tema múltiplo [textual+ topical] 

 
<BK> (069) “Seiyô no on’na no kata wa 
hontô ni outsukushû gozaimasu koto” 
[Ocidente NO mulher NO plural honorf. WA]  

<BK> (068) - Como são lindas as européias! 
 

Tema topical (As moças ocidentais) Tema interpessoal+topical 
 
<BK> (070) Kaigunshôkô wa kono kotoba o 
kiku to, omoi no hoka majime ni kubi o futta. 
[oficial da Marinha WA] 

<BK> (069) Ao ouvir aquelas palavras, o oficial 
da Marinha se opôs com inesperada seriedade, 
meneando a cabeça: 
 

Tema topical (O oficial da Marinha) Tema topical marcado 
 
<BK> (071) “Nihon no on’na no kata mo 
utsukushii desu. (072) Koto ni anata nazo wa -
 ” 
[Japão NO moça NO plural honorf.MO] 
[especial NI você como WA] 

<BK> (070) - As damas japonesas também são 
lindas. (071) E a senhorita, em especial... 
 

Tema topical (As moças japonesas também) 
 (Especialmente uma moça como você) 
minor 

Tema topical não-marcado 
 
minor 

 
<BK> (073) “Sonna koto wa gozaimasen wa” 
[tal coisa WA] 

<BK> (072) - Quem me dera! 
 

Tema topical (Isso)  minor 
 
<BK> (074) “Ie, oseji de wa arimasen. (075) 
Sono mama sugu ni pari no butôkai e mo 
deraremasu. (076) Sô shitara min’na ga 
odoroku deshô. (077) Wattô no e no naka no 
ohimesama no yô desu kara” 
 
[não, lisonja DE WA] 

<BK> (073) - Não, [ø] não estou querendo 
somente lisonjeá-la. (074) A senhorita poderia 
perfeitamente participar de um baile parisiense. 
(075) Todos ficariam embevecidos! (076) Pois a 
senhorita se assemelha a uma princesinha dos 
quadros de Watteau! 
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[assim como está [você]] 
[então todos] 
[[você]] 
Tema múltiplo [interpessoal+topical] (Não, lisonja) 
Tema múltiplo (circ.+implicito) (Desse jeito, você) 
Tema múltiplo [textual+topical] (Então todos) 
Tema topical implícito (Você) 

Tema múltiplo [interpessoal+topical ] 
Tema topical 
Tema topical 
Tema múltiplo [textual+topical] 

 
<BK> (078) Akiko wa wattô o shiranakatta. <BK> (077) Akiko não conhecia Watteau. 

 
<BK> (079) Dakara kaigunshôkô no kotoba 
ga yobiokoshita, utsukushii kako no 
maboroshi mo –  honogurai mori no funsui 
to sugarete iku bara to no maboroshi mo, 
isshun no nochi ni wa nagorinaku kieusete 
shimawanakereba naranakatta. 
[por isso oficial da Marinha NO palavra GA evocou, 
belo passado NO visão MO – meio escuro bosque 
NO fontes TO fenescendo rosa TO NO visão MO 
um instante NO dentro NI WA] 

<BK> (078) Por isso, a magnífica visão do 
passado, a imagem de rosas lânguidas e 
fontes na penumbra das florestas, evocada 
nas palavras do oficial francês, perdeu-se num 
instante, sem deixar vestígios. 
 

Tema múltiplo [textual+topical+circunstancial] (Por 
isso, a visão daquele belo passado, daquelas fontes 
em bosques penumbrosos e de rosas esmaecidas 
evocadas pelas palavras do oficial francês, em um 
instante) 

Tema múltiplo [textual+topical] 

 
<BK> (080) Ga, hitoichibai kanji no surudoi 
kanojo wa, aisukuriimu no saji o ugokashi 
nagara, wazuka ni mô hitotsu nokotte iru wadai 
ni sugaru koto o wasurenakatta. 
[mas, fora do comum sensibilidade NO aguçada ela 
WA] 

<BK> (079) Mas, enquanto movia sua colher, 
Akiko, que tinha a sensibilidade bem aguçada, 
não perdeu a ocasião de atacar o único tema de 
conversação ainda disponível: 
 

Tema múltiplo [textual+topical] (Mas, ela que tinha 
uma sensibilidade aguçadíssima,) 

Tema múltiplo [textual+topical] 

 
<BK> (081) “Watashi mo pari no butôkai e maitte 
mitou gozaimasu wa” 

<BK> (080) - Eu também adoraria participar de um 
baile parisiense! 

 
<BK> (082) “Ie, pari no butôkai mo mattaku 
kore to onaji koto desu” 
[não, Paris NO baile MO] 

<BK> (081) – Não vale a pena. (082) Os bailes 
parisienses são exatamente como este. 

Tema múltiplo [interpessoal+topical] (“Não, os 
bailes de Paris) 

Tema topical marcado 
Tema topical não marcado 

 
<BK> (083) Kaigun shôkô wa kô iinagara, 
futari no shokutaku o megutte iru hitonami to 
kiku no hana to o mimawashita ga, tachimachi 
hiniku na hohoemi no nami ga hitomi no soko 
ni ugoita to omou to, aisukuriimu no saji o 
yamete 
 
[Marinha oficial WA] 
 

<BK> (083) Enquanto falava, o oficial da 
Marinha deixou vagar o olhar sobre a multidão e 
os crisântemos que os cercavam; com um sorriso 
irônico a lhe assomar ao fundo das pupilas, 
largou subitamente a taça, acrescentando, como 
que para si mesmo: 
 

Tema topical (O oficial da Marinha) Tema topical  
 
<BK> (084) “Pari bakari de wa arimasen. (085) 
Butôkai wa doko de mo onaji koto desu” to 
(086) nakaba hitorigoto no yô ni tsukekuwaeta. 
Tema implícito [baile WA] 
[[ø]=oficial da marinha] 

<BK> (084) Não somente os de Paris. 
(085) Os bailes são sempre iguais, em todos os 
lugares. 
 

Rema 
Tema topical (Bailes iguais) 
Tema implícito (O oficial da Marina) 

minor 
Tema topical não marcado 
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<BK> (087) Ichijikan no nochi, akiko to 
furansu no kaigunshôkô to wa, yahari ude o 
kunda mama, ôzei no nihonjin ya gaikokujin to 
issho ni, butôshitsu no soto ni aru hoshizukiyo 
no rodai ni tatazunde ita. 
[uma hora depois, Akiko TO França NO oficial da 
Marinha TO WA] 

<BK> (086) Uma hora mais tarde, Akiko se 
achava, sempre de braço dado ao oficial da 
Marinha Francesa, no meio de uma multidão de 
japoneses e estrangeiros (087) que haviam ido 
ao terraço contíguo ao salão de baile contemplar 
a noite estrelada. 
 

Tema ideacional duplo [circunstancial+topical] (Uma 
hora depois, Akiko e o oficial da Marinha Francesa) 

Tema topical marcado 
Tema topical não marcado 

 
<BK> (088) Rankan hitotsu hedateta rodai 
no mukô ni wa, hiroi teien o uzumeta shinyôju 
ga,hissori to eda o kawashiatte, sono kozue ni 
tenten to hôzukichôchin no hi o sukashite ita. 
[grade da varanda um separado varanda NO outro 
lado NI WA] 

<BK> (088) Do outro lado da balaustrada, as 
coníferas se comprimiam no parque espaçoso, 
entrelaçando silenciosamente seus galhos e 
deixando entrever em suas copas pequenos 
pontos da luz das lanternas vermelhas. 
 

Tema circunstacial (Do outro lado da varanda, 
separada por uma balaustrada) 

Tema topical marcado 

 
<BK> (089) Shikamo hiyayakana kûki no soko ni 
wa, shita no teien kara nobotte kuru koke no nioi ya 
ochiba no nioi ga, kasuka ni sabishii aki no kokyu o 
tadayowasete iru yô de atta. 
 

<BK> (089) Além disso, na profundeza do ar gelado, 
um aroma de musgos e de folhas secas que subia do 
jardim fazia pairar uma leve atmosfera melancólica de 
outono. 

Tema múltiplo (textual+circ.) (Além disso, nas 
profundezas do ar gelado) 

Tema múltiplo (textual+topical) 

 
<BK> (090) Ga, sugu ushiro no butôshitsu 
de wa, yahari rêsu ya hana no nami ga, 
jûrokugiku o somenuita murasakichirimen no 
maku no shita ni, yasuminai dôyô o tsuzukete 
ita. 
[mas, logo atrás NO salão de baile DE WA] 

<BK> (090) Mas logo atrás deles, no salão de 
baile, as vagas de rendas e flores continuavam 
seu tumulto incessante sob os cortinados de 
crepe roxo decorados de crisântemos de 
dezesseis pétalas. 
 

Tema múltiplo [textual+circunstancial] (Mas, no 
salão de baile, logo atrás,)  

Tema múltiplo [textual+topical] 

 
<BK> (091) Sôshite mata chôshi no takai 
kangakki no tsumujikaze ga, aikawarazu sono 
ningen no umi no ue e, yôsha mo naku muchi o 
kuwaete ita. 
 

<BK> (091) E também o remoinho da orquestra, 
com sua tonalidade aguda, açoitava sem parar o mar 
humano. 

Tema múltiplo (textual+topical) ( E o remoinho 
agudo dos metais [da orquestra] 

Tema múltiplo (textual+topical) 

 
<BK> (092) Mochiron kono rodai no ue kara 
mo, taezu nigiyakana hanashigoe ya waraigoe 
ga yaki o yusutte ita. 
[Obviamente este terraço NO em cima KARA MO] 

<BK> (092) Também no terraço, vozes e risos 
alegres faziam fremir o ar noturno. 
 

Tema múltiplo [interpessoal+circunstancial] 
(Obviamente, também do terraço)                 

Tema múltiplo [textual+topical] 

 
<BK> (093) Mashite kurai shinyôju no sora 
ni utsukushii hanabi ga agaru toki ni wa, 
hotondo hitodoyomeki ni mo chikai oto ga, 
ichidô no kuchi kara moreta koto mo atta. 
[ainda mais escuro coníferas NO céu NI belo fogos 
de artifício GA subir quando NI WA] 

<BK> (093) E mais, quando um magnífico fogo 
de artifício foi lançado no céu escuro das 
coníferas, um som surdo reverberou em 
uníssono na multidão. 
 

Tema múltiplo [interpessoal+circunstancial] (Ainda 
mais quando lindos fogos de artifício subiam pelo 
céu escuro das coníferas) 

Tema múltiplo [interpessoal+topical] 
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<BK> (094) Sono naka ni majitte tatteita 
akiko mo, soko ni ita kon‟i no reijotachi to wa, 
sakki kara kigaruna zatsudan o kôkanshite ita. 
[essa dentro NI misturada Akiko MO] 

<BK> (094) Em meio àquelas pessoas todas, 
Akiko tagarelava despreocupada com as amigas 
que encontrava. 
 

Tema topical (Akiko, que também estava em meio 
àquelas pessoas,) 

Tema topical marcado 

 
<BK> (095) Ga, yagate ki ga tsuite miru to, 
(096) ano furansu no kaigunshôkô wa, akiko 
ni ude o kashita mama, teien no ue no 
hoshizukiyo e mokunen to me o sosoide ita. 
[mas [ela]] 
[aquele oficial da Marinha Francesa] 
 

<BK> (095) Mas não demorou a notar (096) que 
o oficial da Marinha Francesa, que ainda lhe 
dava o braço, contemplava em silêncio o céu 
estrelado sobre o jardim. 
 

Tema múltiplo [textual+implícito (Mas, ela) 
Tema topical (O oficial da Marinha Francesa) 

Tema múltiplo [textual+topical] 
Tema múltiplo (textual+topical) 

 
<BK> (097) Kanojo ni wa sore ga nantonaku, 
kyôshû demo kanjite iru yô ni mieta. 
[ela NI WA] 

<BK> (097) Pareceu à moça que talvez ele 
sentisse certa nostalgia de sua pátria. 
 

Tema topical (Para ela) Tema topical marcado 
 
<BK> (098) Sokode akiko wa kare no kao o 
sotto shita kara nozokikonde, <BK> (099) “Okuni 

no koto o omotte irassharu no deshô” to (100)  
nakaba amaeru yô ni tazunete mita. 
 
(098) [então Akiko WA] 
(099) [[você/o senhor]] 
(100) [[Akiko]] 

<BK> (098) Dirigindo-lhe um olhar furtivo, ela 
perguntou, com certa meiguice: 
<BK> (099) - O senhor está pensando em seu país, 
não é? 
 
*Original (099) e tradução (099) não apresentam 
diferença e (100) não foi traduzida. 

Tema múltiplo [textual+topical] (Então, Akiko) 
Tema implícito (você) 
Tema implícito (ela) 

Tema topical marcado 
Tema topical não marcado 

 
<BK> (101) Suruto kaigunshôkô wa 
aikawarazu hohoemi o fukunda me de, 
shizukani akiko no hô e furikaetta. 
[e oficial da Marinha WA] 

<BK> (100) O oficial da Marinha se voltou 
lentamente para ela com os olhos sempre 
sorridentes. 
 

Tema múltiplo [textual+topical] (E o oficial da 
Marinha) 

Tema topical, não marcado 

 
<BK> (102) Sôshite “Non” to kotaeru kawari ni, 
kodomo no yô ni kubi o futte miseta. 

<BK> (101) Depois, em vez de responder "non", 
sacudiu a cabeça como um garoto. 

Tema múltiplo (textual +topical) (E”não”) Tema múltiplo (textual+topical) 
 

<BK> (103) “Demo nanika kangaete irassharuyô de 
gozaimasu wa” 
<BK> (104) “Nandaka atete goran‟nasai” 
 

<BK> (102) - Mas o senhor estava pensando em algo, 
não? 
<BK> (103) - Tente adivinhar no quê. 

Tema múltiplo (textual+implícito) (Mas, o senhor) 
Tema implícito  

Tema múltiplo (textual+topical) 
Tema topical não marcado 

 
<BK> (105) Sono toki rodai ni atsumatte ita 
hitobito no aida ni wa, mata hitoshikiri kaze 
no yôna zawameku oto ga okoridashita. 
[essa hora varanda NI reunir estar pessoas NO 
meio NI WA] 

<BK> (104) Naquele instante, um som agitado 
como o do vento começou a vibrar por entre as 
pessoas reunidas no terraço. 
 

Tema múltiplo (textual+circunstancial) (Nesse 
momento, entre as pessoas reunidas na varanda) 

Tema topical marcado 

 
<BK> (106) Akiko to kaigunshôkô to wa 
iiawaseta yô ni hanashi o yamete, teien no 

<BK> (105) Interrompendo a conversação, 
Akiko e o oficial ergueram o olhar para a noite 
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shinyôju o asshite iru yozora no hô e me o 
yatta. 
[Akiko TO oficial da Marinha TO WA] 

que pesava sobre as coníferas do parque. 
 

Tema topical (Akiko e o oficial da Marinha) Tema topical marcado 
 
<BK> (107) Sokoni wa chôdo aka to ao to no 
hanabi ga, kumode ni yami o hajiki nagara, 
masani kieyô to suru tokoro de atta.  
[alí (céu escuro) NI WA] 

<BK> (106) Os fogos de artifício vermelhos e 
azuis já estavam a ponto de se apagar, 
salpicando suas luzes excêntricas na escuridão. 

Tema circunstancial (Alí/No céu escuro) Tema topical não marcado 
 

<BK> (108) Akiko ni wa nazeka sono hanabi ga, 
hotondo kanashii ki o okosaseru hodo sore hodo 
utsukushiku omowareta. 
 

<BK> (107) Akiko não sabia por que, mas aqueles 
fogos de artifício eram tão belos que chegavam a 
entristecê-la. 

Tema topical (Akiko) Tema topical 
 
<BK> (109) “Watashi wa hanabi no koto o 
kangaete ita no desu. (110) Wareware no vii 
no yô na hanabi no koto o.”  
<BK> (111) Shibarakushite furansu no 
kaigunshôkô wa, yasashiku akiko no kao o 
mioroshi nagara, oshieru yô na chôshi de kô 
itta. 
[eu WA] 
[[eu WA]] 
[depois de algum tempo França NO oficial da 
Marinha WA] 
 

<BK> (108) “Eu pensava nos fogos de artifício, 
nos fogos de artifício que se assemelham tanto à 
nossa vida – (109) disse, finalmente, o oficial da 
Marinha Francesa, num tom algo professoral, 
inclinando com muita doçura os olhos sobre o 
rosto de Akiko. 
 

Tema topical (Eu) 
Tema implícito[Eu] 
Tema ideacional duplo [circunstancial+topical] 
(Depois de algum tempo o oficial da Marinha 
Francesa) 

Tema topical, não marcado 
Tema topical, marcado 

 
<BK> (112) Taishô nana nen no aki de atta. <BK> (110) Foi no outono do sétimo ano da era Taishô 

(1918). 
Tema implícito (Toshi wa/O ano) Tema topical marcado 

 
<BK> (113) Tônen no akiko wa kamakura no 
bessô e omomuku tochû, ichimenshiki no aru 
seinen no shôsetsuka to, gûzen kisha no naka 
de issho ni natta. 
[essa época NO Akiko WA] 

<BK> (111) Quando se dirigia à sua casa de 
veraneio em Kamakura, Akiko por acaso 
encontrou no trem um jovem escritor seu 
conhecido. 
 

Tema múltiplo [textual+topical] (Nesse ano, Akiko) Tema topical marcado 
 

<BK> (114) Seinen wa sono toki amidana no ue ni, 
kamakura no chijin e okuru beki kiku no hanataba o 
nosete oita. 
 

<BK> (112) O rapaz colocou no bagageiro um buquê 
de crisântemos destinados a uma amiga. 

Tema topical (O jovem) Tema topical 
 
<BK> (115) Suruto tônen no akiko – ima no 
H roufujin wa, kiku no hana o miru tabi ni 
omoidasu hanashi ga aru to itte, kuwashiku 
kare ni rokumeikan no butôkai no omoide o 
hanashite kikaseta. 
[então essa época NO Akiko – agora NO H. 
senhora WA,] 

<BK> (113) Akiko – agora a idosa senhora H. – 
contou-lhe então que os crisântemos sempre lhe 
evocavam certa noite e lhe narrou em 
pormenores o baile do Rokumeikan. 
 

Tema múltiplo [textual+topical] (Então, Akiko – 
agora a idosa senhora H.) 

Tema topical não marcado 
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<BK> (116) Seinen wa kono hito jishin no kuchi 
kara kô iu omoide o kiku koto ni, tadai no kyômi o 
kanzezu ni wa irarenakatta. 
 

<BK> (114) O moço não pôde deixar de se 
impressionar com essa história contada pela própria 
pessoa que a vivera. 

Tema topical Tema topical 
 
<BK> (117) Sono hanashi ga owatta toki, 
seinen wa H roufujin ni nanigenaku kô iu 
shitsumon o shita. 
[essa história GA terminar PASS.inf.TOKI, jovem 
WA] 

<BK> (115) Terminada a narrativa, o jovem 
perguntou à idosa senhora H., como que 
casualmente: 

Tema múltiplo [circunstancial+topical] (Terminada a 
história, o jovem) 

Tema topical marcado 

 
<BK> (118) “Okusama wa sono furansu no 
kaigunshôkô no na o gozonji de wa gozaimasen ka” 
 

<BK> (116) - A senhora não saberia o nome desse 
oficial da Marinha Francesa? 

Tema topical Tema topical 
 

<BK> (119) Suruto H roufujin wa omoigakenai 
henji o shita. 
 

<BK> (117) Ao que a senhora H. respondeu 
inesperadamente: 

Tema múltiplo (textual+topical) (E a senhora) Tema múltiplo (textual+topical) 
 
<BK> (120) “Zonjite orimasu tomo.” 
<BK> (121) “Julien Viaud to ossharu kata de 
gozaimashita” 
[[esse França NO oficial da Marinha Francesa]] 
 

<BK> (118) - Mas claro. (119) Ele se chamava 
Julien Viaud.¹ 
 

Tema implícito (Eu) 
Tema implícito (Esse oficial da Marinha 
Francesa/Ele) 

Oração menor 
Tema topical não marcado 

 
<BK> (122) “Dewa Loti datta node gozaimasu 
ne. (123) Ano “Okikufujin” o kaita pieru-roti 
datta node gozaimasu ne” 
[então Loti] 
[aquele “crisântemo madame” O escrever PASS.inf. 
Pierre Loti] 
 

<BK> (120) - Oh! Trata-se então de Loti, Pierre 
Loti, o autor de Madame Crisântemo! 

Tema múltiplo [textual+topical] (Então [era] Loti) 
Tema topical (Pierre Loti que escreveu “Madame 
Crisantemo”) 

Tema topical marcado 

 
<BK> (124) Seinen wa yukaina kôfun o kanjita. <BK> (121) O jovem sentiu uma agradável excitação. 
Tema topical Tema topical 

 
<BK> (125) Ga, H roufujin wa fushigi sô ni 
seinen no kao o mi nagara nando mo kô 
tsubuyaku bakari de atta. 
[mas, H. idosa senhora WA] 

<BK> (122) Mas, fitando nele um olhar de 
completo estranhamento, a idosa senhora H. 
não cessava de murmurar entre dentes: 
 

Tema múltiplo [textual+topical] (Mas, a idosa 
senhora H.) 

Tema múltiplo [textual+topical] 

 

<BK> (126) “Ie, roti to ossharu kata de wa 
gozaimasen yo. (126) Julien Viaud to ossharu 
kata de gozaimasu yo.” 
[não, [ele]] 
 

<BK> (123) - Não, não, ele não se chamava Loti. 
(124) Já lhe disse (125) que seu nome era 
Viaud, Julien Viaud! 
 

Tema múltiplo [interpessoal+topical implícito] (“Não, 
[ele]) 
Tema topical implícito ([ele]) 

Tema múltiplo [interpessoal+topical] 
Tema múltiplo [textual+topical 
Tema múltiplo [textual+topical] 
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