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EPÍGRAFE  

 

When Faulkner planned to work away from his home 

workroom, he would roll up the segment he had begun, 

together with an ample supply of blank sheets, secure the 

roll with a sturdy elastic band, and put it in his pocket. On 

October 25, 1929, the day after panic had broken out on 

Wall Street, he took one of these sheets and wrote at the top 

in blue ink “As I Lay Dying”. Then he underlined it twice 

and wrote the date in the upper right-hand corner.  

(Joseph Blotner, Faulkner: A Biography, 1974, p. 248) 
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SANTOS, Thaís Fernandes dos. As traduções brasileiras das variantes dialetais em 

As I Lay Dying, de William Faulkner. São Paulo, 2022. 147f. Dissertação (Mestrado 

em Letras – Estudos da Tradução). Departamento de Letras Modernas. Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, 2022. 

 

RESUMO: A proposta desta dissertação é investigar as traduções do romance As I Lay 

Dying (1930), do escritor americano William Faulkner, para a Língua Portuguesa do 

Brasil. A partir das leituras críticas dessas traduções, discutiremos as atitudes discursivas 

adotadas por dois escritores-tradutores no processo tradutório, mais especificamente em 

relação à atenção direcionada para a representação ficcional das variantes linguísticas nas 

falas dos habitantes de um fictício condado rural no Estado do Mississippi. E, dentre as 

nossas questões de pesquisa, se houve ou não, nos seus projetos editoriais, realizados em 

diferentes épocas, a tentativa de recriar tais variações da linguagem, que, estilisticamente, 

caracterizam os múltiplos narradores, em particular os da família Bundren, em recorrentes 

fluxos de consciência, ao longo de 59 (cinquenta e nove) monólogos interiores. Para 

realização deste projeto de trabalho, selecionamos do corpus de estudo os primeiros 

excertos de seis vozes narrativas consideradas as mais expressivas, quais sejam: Addie, 

Dewey Dell, Doctor Peabody, Jewel, Vardaman e Whitfield (isto é, duas mulheres, uma 

criança e três homens adultos). Assim, a análise apresentada enquadra-se na metodologia 

da descrição comparativa baseada, portanto, em duas traduções brasileiras, a saber, a do 

crítico literário baiano Hélio Pólvora de Almeida (1978) e a do jornalista paulista Wladir 

Dupont (2001). O paradigma teórico e prático deste estudo, por sua vez, centra-se nos 

Estudos Descritivos da Tradução (DTS), no eixo da tradução literária e, do cotejamento 

analítico, na descrição e explicação dos contrastes nas línguas em questão, combinando 

as reflexões sistemáticas formuladas por Gideon Toury (1989; 1995), e as concepções 

dos Estudos Comparados (André Lefevere, 1992; Edwin Gentzler, 2009); em torno da 

prosa de ficção moderna traduzida no nosso sistema literário nacional. Os resultados da 

investigação apontam que os tradutores buscaram preservar os aspectos da linguagem 

coloquial no romance de Faulkner, porém as criações lexicais e a variação fonética 

(representação gráfica de uma ortografia não padronizada) do dialeto popular na obra do 

autor foram ignoradas. 

Palavras-chave: As I Lay Dying. Tradução de variantes dialetais (Hélio Pólvora; Wladir 

Dupont). William Faulkner no Brasil. 
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SANTOS, Thaís Fernandes dos. Brazilian translations of dialectal variants in William 

Faulkner’s As I Lay Dying. São Paulo, 2022. 147f. Dissertation (Master’s dissertation 

in Translation Studies). The Faculty of Philosophy, Languages and Literature, and Human 

Sciences of the University of São Paulo, 2022. 

 

ABSTRACT: This master’s dissertation proposal is to investigate the translations of 

William Faulkner’s As I Lay Dying (1930) into Brazilian Portuguese. From critical 

readings of these translations, I will discuss the discursive attitudes and strategies that two 

writer-translators adopted as part of the translation processes; more specifically, their 

attention directed to the fictional representation of linguistic variants in the speech of rural 

inhabitants in a county in the State of Mississippi. Among my research questions, one 

will be to explore whether or not, in their editorial projects published at different times, 

there were attempts to recreate variations in language which characterize multiple 

narrators’ styles, in particular those of Bundren family, in recurrent stream of 

consciousness throughout 59 (fifty-nine) interior monologues. To carry out this project, I 

selected from the research corpus the first excerpts of six narrative voices considered most 

expressive, namely: Addie, Dewey Dell, Dr. Peabody, Jewel, Vardaman, and Whitfield 

(who are, two women, one child, and three adult men). This translation analysis fits, in a 

theoretical context, a comparative methodology that is here based on two Brazilian 

translations: one by the literary critic baiano Hélio Pólvora de Almeida (1978); other by 

the journalist paulista Wladir Dupont (2001). The practical and theoretical paradigm of 

this study, in turn, focuses on Descriptive Translation Studies (DTS), which, in the 

perspective of literary translation and, of the critical comparison of translations, in the 

description and explanation of the contrasts in the languages here involved. The method 

combines systematic reflections on Gideon Toury’s theory (1989; 1995), and the concepts 

of Comparative Studies (André Lefevere, 1992; Edwin Gentzler, 2009), around modern 

prose fiction translated into the Brazilian literary system. The results show that the 

translators sought to preserve the aspects of colloquial language in Faulkner’s novel, but 

the lexical creations, and dialect variation, its phonetics (via graphic representation of 

non‐standard orthography), were ignored when translated. 

Keywords: As I Lay Dying. Translation of dialectal variations (Hélio Pólvora; Wladir 

Dupont). William Faulkner in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
The author’s fondness for As I Lay Dying is easily understood. 

The writing in this novel is as good as Faulkner has ever done, 

and the book constitutes a triumph in the management of tone. 

Faulkner has daringly mingled the grotesque and the heroic, the 

comic and the pathetic, pity and terror, creating complexity of 

tone that has proved difficult for some readers to cope with.  

(Cleanth Brooks, The Yoknapatawpha Country, 1963, p. 141)  

 

 

O presente projeto de trabalho, enquadrado na área de investigação em Estudos da 

Tradução, sobre análise descritiva-comparativa de duas traduções brasileiras do romance 

As I Lay Dying (1930), de William Faulkner, tem a sua motivação em uma sequência de 

escolhas pessoais que, ao longo dos últimos dez anos, refletem a minha formação 

acadêmica em Letras (Licenciatura Plena, concluída em 2014) e a experiência em 

tradução de literatura, o que incluem traduções publicadas de contos de Katherine 

Mansfield, Mark Twain e, mais recentemente, Herman Melville (Balão Editorial, 2021). 

Com a possibilidade de contribuir para a disciplina Estudos da Tradução nas línguas 

inglês-português, dei início à proposta de projeto interessada tanto na teoria e processo 

tradutório como na análise descritiva e comparada de tradução.  

A escolha do romance As I Lay Dying como objeto de pesquisa de mestrado surgiu 

pela primeira vez quando eu tive a oportunidade de visitar, durante o meu intercâmbio 

cultural no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 2016, uma das bibliotecas locais 

e, então, folhear o livro impresso e ter contato com a obra em Língua Inglesa. Interessada, 

desde a época da graduação, no estudo da personagem e linguagem da ficção literária e, 

também, na representação do fluxo da consciência no romance, chamou-me a atenção, a 

princípio, o enunciado narrativo, respaldado pela técnica do monólogo interior, como 

estudada por Robert Humphrey (1976).  
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Do ponto de vista estilístico, isso tem suas implicações e, das intenções estéticas de 

Faulkner, são interessantes os recursos retóricos e palavras de variedades não padrão do 

inglês usadas pelos seus narradores, nas páginas que registram variações regionais e 

sociais. Logo, interessei-me em desenvolver uma pesquisa sobre as traduções brasileiras 

dos aspectos linguísticos no romance do autor, com ênfase nas estratégias adotadas para 

a reprodução do discurso coloquial nas múltiplas vozes narrativas. 

O primeiro passo foi, então, realizar uma busca na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da Universidade de São Paulo e, como resultado, não foram encontrados 

outros trabalhos referentes à obra de Faulkner na área da tradução, tampouco um estudo 

sobre tradução e variante linguística no romance do autor americano. Nesse sentido, o 

presente projeto seria um contributo, sob uma perspectiva mais geral, para os estudos de 

recepção de literatura traduzida produzidos nesta Universidade e, sob uma perspectiva 

mais específica, corresponder aos estudos dedicados à tradução e variação linguística no 

romance As I Lay Dying traduzido no sistema literário nacional. O trabalho apresentado, 

sob orientação da professora doutora Lenita Maria Rimoli Pisetta, vincula-se ao projeto 

de investigação maior intitulado “Éticas e poéticas do traduzir”, inserido na Linha de 

Pesquisa “Tradução e recepção”, do Programa de Pós-Graduação em Letras Estrangeiras 

e Tradução (LETRA), do Departamento de Letras Modernas. 

A análise de traduções das soluções que tentaram ou ignoraram os dois tradutores 

brasileiros de As I Lay Dying, Hélio Pólvora e Wladir Dupont, baseia-se na metodologia 

da descrição comparativa. O corpus literário de estudo é composto pela obra original em 

inglês (edição de 1935 impressa, Editora Vintage Books) e suas respectivas traduções sob 

o título de Enquanto agonizo (datadas de 1978 e de 2001), e publicadas pela Expansão 

Editorial, Rio de Janeiro, e pela Editora Mandarim, São Paulo.  
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Consideramos, para a análise e o cotejo crítico dessas obras escolhidas, dois estratos 

sociais, conforme os excertos significativos de 6 (seis) das 15 (quinze) vozes narradoras. 

De um lado, escolhemos as falas da família Bundren1 (Addie e 3 (três) dos seus 5 (cinco) 

filhos: a adolescente Dewey Dell; o jovem Jewel; e a criança Vardaman). Do outro lado, 

2 (dois) narradores expressivos: Dr. Peabody e o Reverendo Whitfield. Tendo em vista, 

além disso, as técnicas literárias (como monólogo interior, monólogo interior indireto, 

solilóquio), não priorizamos os diálogos das personagens, mas antes as falas dos referidos 

narradores individualmente. Usamos, portanto, como critérios para fazer a seleção dos 

narradores os fatores de idade e de gênero, além da questão espacial. 

Com essa seleção e critérios, interessa-nos compreender como a representação 

ficcional do dialeto popular, marcado culturalmente nas vozes autorais desses habitantes 

situados no ambiente geográfico do Estado do Mississipi (Yoknapatawpha County) foi 

traduzido para o português. Assim, no espaço representado, entendemos por inglês do Sul 

ou inglês sulista, conforme as pesquisas sociolinguísticas e dialetológicas publicadas no 

quinto volume The New Encyclopedia of Southern Culture (2007), editado por Ellen 

Johnson e Michael Montgomery, as variantes de falas regionais e sociais que abrangem, 

principalmente, os estados de Alabama, Geórgia, Louisiana, Mississippi e da Virgínia. A 

identidade linguística americana, como defendida no referido volume de artigos, ajudam-

nos a compreender a linguagem peculiar falada nessas regiões em geral e, com efeito, o 

seu aproveitamento incorporado à literatura de Faulkner em particular. 

É nesse sentido que, no romance moderno em estudo, referimo-nos à representação 

da manifestação dialetal ligada ao emprego das variedades da língua comum e processo 

criativo dos falares americanos, em que a materialidade linguística da obra se associa aos 

 
1 Ao longo deste trabalho, preferimos usar o substantivo próprio “Bundren” tanto no singular (referindo-se 

à família Bundren) como no plural (aos Bundren: pai, mãe e cinco filhos). 
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aspectos tanto de natureza fonética, morfológica como sintática. Interessante é notar que 

isso aproxima-se da língua falada popular em dois cenários socioculturais específicos no 

ambiente ficcional, isto é, o campo e a cidade. Desse modo, encontramos na forma da 

ficção narrativa de As I Lay Dying a representação de uma cultura de raízes regionais, ou 

natureza local sulista, em revalorização do espaço histórico-social reconhecido, onde 

jazem sentimentos étnico-raciais, morais e a identidade religiosa construída, a partir da 

cultura cristã, e do ponto de vista de cada personagem que monologa. 

Esses traços linguístico-culturais estão, entretanto, expressos no sistema da língua 

por meio de uma linguagem falada pelos camponeses pobres (farmers) e por homens 

brancos do condado urbano (town people), que alcançam um efeito polifônico de um falar 

local nas múltiplas vozes da narração. Esse pano de fundo, e mediante artifícios técnicos, 

como os já mencionados solilóquio, monólogo e a descrição onisciente dos narradores, 

como bem acentuou Robert Humphrey (1976), é particularmente relevante para a análise 

descritiva de tradução proposta. Pois, o movimento narrativo reflete os fluxos mais 

significativos nos capítulos narrados pelas seis personagens atrás referidas e que ocorrem, 

em linhas gerais, em dois tempos (como sugeridos pelos percursos cronológicos na obra): 

o antes e o depois da morte da protagonista, a matriarca Addie Bundren.  

O dialeto literário, entendido como uma variante não-padrão de uma língua escrita 

da narrativa, distinto em termos regionais ou sociais2, evoca, com certa verossimilhança, 

os falares característicos de um grupo de pessoas, como os dos agricultores brancos e 

pobres de As I Lay Dying. Na segunda parte da história, durante a viagem da família até 

Jefferson, importante é a variação linguística na sua modalidade social, identificada por 

um conjunto particular de palavras, e ainda a postura situacional dos narradores, como 

 
2 Em David Crystal (2000 [1985], p. 81) e em Lisa Cohen Minnick (2007, p. 150). 
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serão mostradas nas análises. Do ponto de vista da tradução, da interação cultural entre 

Brasil e Estados Unidos, as pesquisas produzidas sobre a representação estilizada da 

diversidade de línguas (expressa na matéria fônica), como a já discutida por John Milton 

(2002) e por Lauro Amorim (2015), revelaram que houve, em parte; e a partir de um dado 

recorte temporal, a tendência à linguagem normativa traduzida. 

No âmbito discursivo dos Estudos da Tradução, os assuntos em torno da interface 

entre os estudos dialetais do inglês e a recepção da prosa de ficção moderna traduzida, 

que parecem estar figurando-se no centro das discussões acadêmicas em Estudos da 

Tradução literária no Brasil, como apontam os dados bibliográficos da Biblioteca Digital 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (2020-2021), 

mostram-se relevantes para reflexão e prática cultural de tradução.  

Reconhecemos, portanto, que o maior desafio do tradutor consiste em tentar recriar 

o enunciado narrativo considerando a experimentação estilística do autor da obra e, assim, 

tendo em vista tais variações linguísticas na cultura receptora. Sob uma perspectiva 

teórica, na linha crítica de Gideon Toury (1980; 1995), veremos que as tentativas de 

ressignificar a língua não padronizada em Faulkner resulta de uma decisão individual 

(tradutor) ou coletiva (editorial), que revela regularidades tradutórias. 

➢  

Partimos de duas principais perguntas. A primeira, observamos que o uso de inglês 

não-padrão e o vocabulário popular na escrita literária, por parte do autor da obra, como 

like buzzards; I mislike; catch his death from the sickness; goddamn your thick-nosed soul 

to hell, foi uma tentativa de recriar uma realidade linguística em As I Lay Dying. Ou seja, 

o uso de uma variante coloquial em um cenário socioideológico, não como representação 

fiel da interação verbal, mas como a construção de um discurso oral com expressão 
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estética. E, essa manipulação literária, ou aproveitamento ficcional do dialeto sulista do 

inglês americano, exige um duplo esforço artístico do tradutor, que o leva, portanto, à 

adoção de uma postura reflexiva em relação às formas dialetais.  

Considerando as experiências dos dois tradutores profissionais de As I Lay Dying, 

pressupomos que, dos comportamentos tradutórios assumidos, ocorreram a combinação 

de registros linguísticos (formal e informal) e a interferência dos sinais de pontuação nos 

monólogos dos 6 (seis) narradores no texto de chegada. A segunda pergunta diz respeito 

aos projetos editoriais desses agentes tradutores e suas visibilidades textuais. O presente 

trabalho analisará, além dos aspectos linguísticos nos excertos selecionados do corpus, 

os paratextos editoriais (capas, sobrecapas e o texto introdutório) de Enquanto agonizo 

(1978; 2001; 2009). Com isso, examinaremos os discursos que acompanham a tradução 

e recepção literária do romance de Faulkner no Brasil, bem como as notas que esclarecem 

o processo tradutório, como as registradas no texto prefacial (da primeira edição) assinado 

pelo responsável pela tradução dialetal.  

Tendo em vista essas duas principais perguntas de pesquisa, com respeito às marcas 

não-padrão na língua escrita e representação ficcional de expressões no romance 

faulkneriano (to negative, dassent sweat, care-kin, unalone, fat son of a bitch, tub of guts, 

thy mighty wrath, I be damned, I ain’t got none, hit was gittin’) e, também, às escolhas 

tradutórias adotadas pelos brasileiros, Hélio Pólvora (1978) e Wladir Dupont (2001), o 

presente estudo procurará responder: quais foram os elementos do discurso coloquial 

empregados para recriar as expressões dos narradores na cultura literária brasileira? E, 

ainda, considerando o horizonte cronológico das publicações e as normas coletivas, 

haverá uma tendência de normatização dessas duas traduções? 

 

➢  
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Esta dissertação encontra-se organizada em 2 (duas) partes, em que a primeira é 

composta por 2 (dois) capítulos; a segunda, por apenas 1 (um). A primeira parte é 

dedicada aos fundamentos teóricos-metodológicos, expondo no Capítulo 1 (Tradução e 

recepção literária), ao longo de 5 (cinco) seções, uma breve apresentação dos discursos 

tradutórios contemporâneos. Mais especificamente, em torno da interdisciplinaridade dos 

Estudos Descritivos da Tradução, que permitem estudar o processo de tradução como 

reescrita; discutir as interferências linguísticas e a posição de literatura traduzida (relações 

dinâmicas entre escritores, instituições, leitores críticos, tradutores, agentes humanos que 

produzem textos); e finalizamos com uma discussão sobre a tradução (ou não) de dialetos 

regionais e sociais em romances de Língua Inglesa.   

No Capítulo 2 (Faulkner e seus tradutores brasileiros), igualmente organizado em 

5 (cinco) seções, as páginas iniciais dedicam-se a revisitar parte da fortuna crítica do 

romancista sulista, de modo a situar o leitor na sua tradicional matriz regional e ainda dar 

a conhecer a forma narrativa de As I Lay Dying, Nobel de Literatura (1949), que integra 

o corpus deste trabalho. A partir de uma perspectiva biográfica, apresentamos, em 

seguida, os dois escritores-tradutores do romance em questão e, por último, os seus 

projetos editoriais, com ênfase nos paratextos em Enquanto agonizo. 

A segunda parte da dissertação centra-se na análise descritiva-comparativa das duas 

traduções, em cotejamento crítico com a obra em inglês. Com isso, examinaremos as 

decisões tradutórias, com atenção à representação literária das variantes da linguagem nas 

seis personagens previamente selecionadas, bem como as tendências nas traduções a nível 

macrotextual, conforme os pressupostos apresentados na parte primeira deste estudo. E é 

no Capítulo 3 (Farmers e Town People em português) que se encontram os 5 (cinco) 

tópicos organizados em seções. Descreve e explica, por meio de 9 (exemplos) destacados 

e, assim, dispostos no lado direto da página, o que tentaram e ignoraram os tradutores, 
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quando se depararam com os recursos linguístico-estilísticos nas figuras de Addie, Dewey 

Dell, Dr. Peabody, Jewel, Vardaman e Whitfield. Acresce-se ainda uma apreciação crítica 

de cada personagem que narra, para a compreensão do enredo.  

A propósito, convém ressaltar o contraste espacial existente no romance, pois é a 

partir da categorização entre country people e town people, na representativa geografia 

literária de Yoknapatawpha, que é possível inclusive identificar, com ênfase no método 

descritivo, as regularidades tradutórias. Ou seja, é, mais especificamente, examinando a 

variação da linguagem (representação literária de pronúncias locais) nas vozes de dois 

narradores (Dr. Peabody e Cash Bundren), em situação dialógica. 

Espera-se, com este projeto de trabalho, na área dos Estudos da Tradução, somar-

se aos demais esforços de recuperar parte da herança cultural de Faulkner, relativamente 

pouco estudada e traduzida no sistema literário do Brasil. Também contribuir para os 

estudos de variantes linguísticas representadas em textos criativos em geral e na literatura 

norte-americana traduzida em particular, sendo igualmente uma contribuição construtiva 

para futuras investigações e estudiosos interessados em análises e processos tradutórios, 

que envolvem a tradução como crítica.  
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CAPÍTULO 1 — TRADUÇÃO E RECEPÇÃO LITERÁRIA 

 
 

Translation is, after all, dialogic in its very nature, involving as it 

does more than one voice. The study of translation, like the study 

of culture, needs a plurality of voices.  

(Susan Bassnett-McGuire, University of Warwick, UK, 1998)3 

 

 

1. Tradução e sistema literário 

 
A disciplina acadêmica Estudos da Tradução, em sua essência interdisciplinar, ou 

Teoria da Tradução, enquanto área em si relevante e muito mais antiga, conquistou maior 

notoriedade na década de 1970 com os pesquisadores da Escola dos Países Baixos e Israel, 

a maioria da Bélgica e da Holanda; e sendo André Alphons Lefevere (1945–1996) um 

dos seus maiores representantes. Nesse sentido, voltada tanto para a teoria como para o 

processo de tradução, ela tem despertado a atenção de estudiosos brasileiros (dos Estudos 

Culturais, Estudos Literários Comparados à Filosofia), como têm mostrado as pesquisas 

desenvolvidas em diferentes eixos temáticos, sob perspectiva histórico-críticas distintas. 

As investigações em Estudos da tradução, mais especificamente após a década de 

1990, inclusive no panorama literário brasileiro, têm considerado não apenas a esfera 

socioespacial em que as traduções são produzidas, mas sobretudo as suas relações: como 

elas são traduzidas; a época em que circularam; e, com efeito, os seus impactos nos países 

de recepção. Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que embasaram a análise 

das traduções de As I Lay Dying. De acordo com esses fundamentos, a tradução é aqui 

considerada como produto do sistema de chegada (target-oriented), condicionado às 

normas de tradução desse sistema. Em particular, será enfatizada a presença de variantes 

 
3 Apud LEFEVERE, in Foreword, 2017 [1992], p. xv. 
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dialetais nas vozes narrativas selecionadas do romance em Língua Inglesa, publicado em 

1930, e sua reprodução ou não nos textos traduzidos, ambos intitulados Enquanto agonizo 

(1978 e 2001). A análise será apresentada, por sua vez, no Capítulo 3 (Descrição de 

traduções) e em 9 exemplos destacados ao lado direito da página, que serão devidamente 

comentados. 

Desse modo, a primeira seção do presente capítulo discute algumas contribuições 

do teórico belga André Lefevere, que teve como área de estudo a tradução literária, sob 

uma perspectiva comparatista. Foi a partir desse ângulo que ele observou as traduções e 

suas implicações sociais e políticas na sociedade moderna. Para Lefevere, são as 

traduções em si “que se definem como mediações sujeitas à manipulação teórica e às 

normas artísticas prevalecentes; ao mesmo tempo, as traduções podem ter uma influência 

recíproca sobre as normas que as determinam” (cf. GENTZLER, 2009, p. 110). Essa visão 

nos ajuda a melhor compreender a posição que uma obra traduzida pode ocupar em um 

determinado contexto sociocultural.  

Em seu livro intitulado “Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary 

Fame” (1992), André Lefevere abordou a teoria literária propondo questões relativas à 

literatura traduzida e refletindo sobre seus efeitos ou sua influência social em dado 

sistema cultural. Ao estudar as teorias de Lefevere e outros estudiosos oriundos dos Países 

Baixos e Israel, acrescentou John Milton, em “A tradução como força literária” (2010), 

que “qualquer literatura é um sistema, e há uma luta contínua para dominação entre forças 

conservadoras e inovadoras, entre obras canonizadas e não canonizadas, entre modelos 

no centro do sistema e modelos na periferia” (MILTON, 2010, p. 208).  

Lefevere (1992), então, argumentou que a tradução é manipulada conscientemente, 

uma vez que as escolhas sobre o que traduzir, para qual público e sob que circunstâncias 

são feitas com base nas motivações pessoais das pessoas envolvidas no processo. Por isso, 
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defendeu o autor, a suposta manipulação literária tende a influenciar nas seleções de obras 

qualificadas como clássicas (como Prêmio Nobel de Literatura de Faulkner) no cenário 

de um determinado sistema cultural. De fato, a tradução é, conforme o teórico belga, uma 

reescritura de um novo texto, outro original, e, como tal, ela não poderia deixar de revelar 

a ideologia de onde ela foi recepcionada e, logo, aceita pelos leitores. 

Portanto, a reescritura (rewriting) é, na interpretação de Lefevere, manipulação; e, 

em verdade, os reescritores (rewriters of literature) manipulam até certo ponto as obras 

originais com as quais eles trabalham, como é o caso aqui estudado de dois tradutores 

brasileiros de Faulkner. Nesse sentido, conclui-se que há normas literárias ou históricas 

controladas por uma poética sistemática dominante. Essa poética dominante, segundo ele, 

consiste em um componente de inventário (incluindo gêneros, personagens, situações 

prototípicas); e “em um componente ‘funcional’, [isto é] uma ideia de como a literatura 

deve, ou poderia, funcionar na sociedade” (LEFEVERE, 1992, p. 14). 

E, quais seriam os possíveis agentes que podem manipular uma obra literária? Ao 

priorizar os estudos histórico-culturais, para entender o que levariam os agentes da cultura 

a tomarem certas decisões, Lefevere (1992) ocupou-se em descrever tais manifestações. 

Assim, ele estudou as traduções literárias para investigar que fatores as influenciam; e, 

como apontou, elas tendem a ser manipuladas por fatores políticos e ideológicos (étnicos, 

científicos, religiosos). Ainda, ele denominou de “patronagem”, por exemplo, ao trabalho 

criativo do tradutor e, consequentemente, o controle de seu produto associado a fatores 

econômicos ou ao status da obra, em dada comunidade receptora. 

Como explicado por Lefevere em seu ensaio “Mother Courage’s Cucumbers: Text, 

system and refraction in a theory of literature” (2000), a “patronagem” (também chamada 

de “mecenato”) consiste em pelo menos três componentes: (i) o ideológico (com respeito 

à literatura e à sociedade); (ii) o econômico (o patrono assegura a sobrevivência financeira 
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do escritor); e, por último, (iii) de status (o escritor alcança reputação literária nacional e 

internacionalmente) (LEFEVERE, 2000, p. 206).4 

Com respeito à manipulação, Lefevere afirma que uma tradução pode ser 

influenciada tanto por agentes culturais (incluindo críticos de tradução, editores, leitores, 

professores, revisores) como pelas instituições acadêmicas; órgãos religiosos; ou, ainda, 

agências governamentais. Eles exercem influência direta ou indiretamente na indústria 

editorial, no sentido de regular a reescritura em dado sistema sociocultural. A veiculação 

do texto escrito está, por sua vez, vinculada às práticas econômicas sociais, que tendem a 

privilegiar (ou não) um cânone literário e à postura assumida pelo tradutor, enquanto 

responsável por reescrever um livro que possa, então, garantir-lhe a sobrevivência nos 

círculos artísticos e, portanto, a sua recepção literária. 

 

1.1. Entre o cânone e a literatura periférica 

Para discorrermos sobre o cânone literário e a literatura periférica no âmbito dos 

Estudos da Tradução, tomamos como ponto de partida os estudos de Itamar Even-Zohar 

(1939-), crítico, pesquisador e sociólogo israelense da Universidade de Tel Aviv. Embora 

ele não seja especificamente um teórico da tradução, a sua metodologia de trabalho e seus 

discursos críticos, no campo dos Estudos Culturais, estão, em parte, relacionados aos 

Estudos da Tradução na nossa contemporaneidade. Além de ser ele um dos professores 

renomados também na área de Literatura israelita hebraica, Even-Zohar formulou uma 

abordagem denominada de Teoria dos Polissistemas.  

 
4 No original em Inglês: “Patronage consists of at least three components: an ideological one (literature 

should not be allowed to get too far out of step with the other systems in a given society), an economic one 

(the patron assures the writer’s livelihood) and a status component (the writer achieves a certain position in 

society.” (LEFEVERE, 2000, p. 206). 
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Essa abordagem, enquanto instrumento teórico no presente estudo, ilumina a nossa 

interpretação não somente de fatos históricos associados ao romance traduzido, mas é, 

sobretudo, partindo dela que podemos compreender melhor a posição que ele pode ocupar 

no sistema literário brasileiro. Interessante, no entanto, é o diálogo que ela estabelece com 

as contribuições de Lefevere (1992). Ambos os teóricos observaram as relações de poder 

por meio da tradução como reescrita (ou, na terminologia de Lefevere, da “refração” 

[refraction]). Entretanto, Even-Zohar trata de outros conceitos (a exemplo de “sistema”, 

“normas”, “evolução”), relacionados às convenções sociais. 

Considera-se que foi no início dos anos setenta que Even-Zohar, na tentativa de 

elucidar a função de textos escritos (canônicos ou não canônicos) em determinada cultura, 

sob o ângulo do saber sociológico da literatura, adaptou a hipótese dos polissistemas. Esse 

termo por ele mesmo formulado, refere-se a um conjunto de sistemas literários e 

extraliterários (podendo abranger do econômico, linguístico ao político). Isso inclui 

“desde formas ‘altas’ ou ‘canônicas’ (por exemplo, verso inovador) como poesia até 

formas ‘baixas’ ou não ‘canônicas’ (por exemplo, literatura infantil e ficção popular) em 

determinada cultura” (GENTZLER, 2009, p. 139, grifos do autor).  

E, nesse sentido, qual seria o encontro da Teoria dos Polissistemas com os Estudos 

da Tradução? Even-Zohar (1997) ampliou a sua investigação incluindo o aspecto da 

análise de literatura traduzida (como um subsistema) e, com isso, buscou estabelecer a 

relação entre textos traduzidos e polissistema literário, dividindo-os em dois aspectos, 

“(1) como os textos traduzidos são selecionados pela cultura receptora e (2) como os 

textos traduzidos adotam certas normas e funções como resultado de sua associação com 

outros sistemas de língua-alvo” (GENTZLER, 2009, p. 152).  

A partir de uma observação inicial, constatou-se que o objeto tradução pode ocupar 

uma posição tanto primária como secundária em determinado polissistema. E, uma vez 
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que os polissistemas jamais são iguais, essas hipotéticas posições, a primária (obras 

canonizadas) e a secundária (de obras não canonizadas), em que o texto traduzido está 

inserido, dependem, em verdade, das redes de relações entre culturas.  

De acordo com a interpretação de Edwin Gentzler (2009), Even-Zohar “reverteu a 

noção de cânone como um corpo invariável e aceito de literatura que opera como uma 

norma padrão em determinada cultura e a usou para ajudar a definir aquilo que é inovador, 

novo e diferente” (GENTZLER, 2009, p. 149). A literatura traduzida ocupa uma posição 

periférica se o sistema literário receptor já estiver consolidado (por exemplo, um livro em 

português brasileiro traduzido para o inglês). E a literatura traduzida ocupará uma posição 

central se o sistema literário receptor estiver ainda em formação (como aconteceu na 

formação do Estado de Israel).  

Compreende-se que seria, nessa direção, quando a literatura traduzida está em fase 

de reconhecimento, mais ou menos nesse momento que a força da tradução se somaria 

aos fatores inerentes à divulgação da obra, a fim de adequá-la ao público-alvo leitor 

consumidor e, portanto, de alcançar uma maior audiência. As traduções são, segundo 

Lefevere (1992), também responsáveis pela canonicidade. 

Retomando a teoria e os apontamentos de Even-Zohar (1997), a literatura traduzida 

ocupa uma posição culturalmente marginalizada, em contraste com a posição primária 

(ou central), quando sua influência é menos impactante socialmente; pois, nesses casos, 

não houve, por meio da tradução, segundo o autor, grandes inovações no sistema cultural 

que a recepcionou. Com efeito, a tradução tende a assumir uma posição secundária, cujo 

efeito é conservador. No entanto, considerando a dinâmica da literatura como um sistema 

complexo, como já observara Antonio Candido (1989), pode haver variações na posição 

da literatura traduzida, pois, ora ela pode estar no sistema central, ora ela pode estar no 
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periférico. E, entretanto, na realidade dos países subdesenvolvidos5, como é o exemplo 

do Brasil, as traduções têm desempenhado um papel crítico no enriquecimento cultural.  

A prática da tradução é, portanto, necessariamente dependente da sua posição no 

polissistema (quer de culturas maiores, quer de culturas menores), como concluiu Even-

Zohar (1997). Finalmente, como bem sintetizou Gentzler (2009), Polysystem Studies 

“presta uma significativa contribuição não só para a teoria da tradução, mas também para 

a literária, pois demonstra a importância da tradução no contexto maior específico e na 

evolução da cultura em geral” (GENTZLER, 2009, p. 155). 

 

1.2. A orientação descritiva no âmbito dos Estudos da Tradução 

 
A partir de seus estudos linguísticos e sociológicos de campo, o pesquisador em 

Literatura hebraica e teórico da Tradução Gideon Toury (1942-2016), da intitulada escola 

ou Universidade de Tel Aviv, é considerado um dos pensadores que formulou e expandiu 

a abordagem denominada de Estudos Descritivos da Tradução (Descriptive Translation 

Studies [DTS]), de natureza comparativa, descritiva, empírica e explicativa. 

Apoiando-se nas pesquisas empíricas do seu mestre, o teórico cultural Even-Zohar, 

sobretudo na denominada Teoria dos Polissistemas, porém concentrando-se em questões 

relacionadas à tradução de literatura em particular, Toury buscou desenvolver uma teoria 

da tradução baseada na descrição dos processos tradutórios e na influência dos fenômenos 

ideológicos inerentes à sua prática, voltada para o texto-alvo. 

A presente seção pretende compreender as principais ideias de Toury (1980, 1995), 

em torno da teia semiótica cultural e do funcionamento da tradução e, em particular, a sua 

 
5 Em “Literatura e subdesenvolvimento” (1989), ensaio de Antonio Candido. 
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relevante contribuição com respeito à noção de normas de tradução que envolvem valores 

compartilhados por uma comunidade social.  

Ao formular hipóteses, considerando tais normas tradutórias, o autor objetivou 

compreender a tomada de decisões dos tradutores, fazendo igualmente repousar a sua 

atenção nos fenômenos linguístico-textuais da obra ou literatura traduzida. E foi em seu 

Descriptive Translation Studies and Beyond (1995) que Gideon Toury, influenciado pelas 

abordagens pioneiras de Even-Zohar e de James Homes, teve como proposta para uma 

teoria o desenvolvimento de um formato descritivo dos estudos da tradução, baseado em 

suas pesquisas empíricas e observacionais, orientadas para o processo.  

No seu capítulo “The Nature and Role of Norms in Literary Translation” (1995), 

uma compreensão de normas para tradução é apresentada, bem como o seu método de 

trabalho. Uma das normas (sob a denominação de “normas da política de tradução”, como 

veremos na seção seguinte) está relacionada ao processo de estudar com atenção a seleção 

de obras a serem traduzidas, partindo da escolha do tipo de tradução (direta ou indireta); 

da decisão (individual, tradutor; ou coletiva, editorial); de como traduzir (do formato 

verso em prosa, forma desviante, adaptar a história, condensar a narrativa etc.), o que 

pouco ou nada tem a ver com o conceito de “normas” como estética prescritiva.   

Um outro pressuposto subjacente a observar no discurso teórico de Gideon Toury 

é que: “traduções são fatos de um único sistema: o sistema-alvo” (TOURY, 1995, p. 23).6 

Coloca-se, porém, a questão: como poderia o sistema-alvo explicar todas as relações 

transculturais? Por esse enunciado “mal-entendido”, muitos pesquisadores contestaram 

(com certa razão?) as palavras de Toury. Alguns críticos inclusive o apontam como 

 
6 No Inglês: “translations are facts of one system only: the target system” (TOURY, 1995, p. 23). 
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controverso. É preciso compreender, no entanto, que as hipóteses e método de Toury 

refletem um dado marco histórico e visaram sobretudo ao polissistema de Israel.  

Conforme Toury (1995, p. 60), as atividades de tradução devem ser pensadas como 

práticas culturais. “Consequentemente, [ser] ‘tradutor’ equivale, antes de tudo, a ser capaz 

de desempenhar um papel social, de cumprir uma função atribuída por uma comunidade 

– à atividade, seus praticantes e/ou seus produtos.”7 E, nesse ambiente, defendeu ele, as 

normas são “como hipóteses explicativas para o real comportamento [dos tradutores] e 

suas manifestações perceptíveis” (TOURY, 1995, p. 65).8 

Relevante é notar, desde logo, que Toury “não rejeit[ou] o trabalho da linguística 

contrastiva nem as abordagens semiótico-funcionais; limitações linguísticas/literárias, 

claro, operam e condicionam a natureza do produto da tradução” (GENTZLER, 2009 

[1993], p. 162). Também em seu projeto teórico, “tomando emprestado de Ludwig 

Wittgenstein o conceito de família de semelhanças”, como fez lembrar o professor 

Gentzler, “Toury agora vê os textos ‘originais’ contendo agrupamentos de propriedades, 

significados, possibilidades.” Desse modo, ressaltou ele, “todas as traduções privilegiam 

determinadas propriedades/significados à custa de outros, e o conceito de uma tradução 

‘correta’ deixa de ser uma possibilidade” (GENTZLER, 2009, p. 162-163). 

Ao refletirmos sobre a prática tradutória nas línguas inglês-português, mostra-se 

oportuna a pesquisa em comparação e descrição de traduções literárias, tomando como 

estudo de caso um único romance de Faulkner publicado no Brasil, nosso objeto de 

 
7 No Inglês: “Translation activities should rather be regarded as having cultural significance. Consequently, 

‘translatorship’ amounts first and foremost to being able to play a social role, i.e., to fulfil a function allotted 

by a community -- to the activity, its practitioners and/or their products -- in a way which is deemed 

appropriate in its own terms of reference” (TOURY, 1995, p. 60). 
 
8 No Inglês (parágrafo completo): “Norms do not appear as entities at all, but rather as explanatory 

hypotheses for actual behaviour and its perceptible manifestations” (TOURY, 1995, p. 64). 
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pesquisa. As análises tradutórias são (ou tendem a ser) orientadas tanto pelos conceitos 

de, na terminologia de Toury (1995, p. 62)9, adequacy (adequação ou adequabilidade, 

com respeito à tentativa de preservar as normas culturais do sistema-fonte) como pelo 

conceito de acceptability (aceitabilidade, quando se subscrevem as normas do sistema-

alvo), de que trataremos especificamente na seção a seguir. 

 

1.3. Interferências discursivas — adequação e aceitabilidade 

 

Gideon Toury desenvolveu na área de Estudos da Tradução o conceito de normas, 

classificando-as em três diferentes grupos e, no último deles, duas subdivisões, que foram 

esquematizadas na seguinte ordem de apresentação.  

 

✓ Normas preliminares (preliminar norms): são determinantes para a preparação e 

o projeto (editorial) de tradução. Elas enquadram-se no que Toury especificou como 

normas da “política de tradução” (1995, p. 81). E elas estão associadas às questões 

da escolha definitiva de uma obra (gênero textual, status quo de um livro impresso 

ou digital, best-seller); e ainda aos autores a serem traduzidos. Elas também estão 

associadas aos assuntos estratégicos e mais gerais da tradução (como a tradução 

colaborativa, tradução dos títulos; nomes próprios; tipo de linguagem; ao uso de 

palavras estrangeiras; representação ficcional de dialetos sociais). Assim, eles são 

previamente combinados com o conselho editorial e outros mecenatos que estão, 

por sua vez, comprometidos com o processo de seleção (das línguas às traduções 

intermediárias); e, por fim, com a circulação e recepção da literatura traduzida, em 

 
9 Em relação às técnicas de tradução, esclareceu Toury que “(…) whereas adherence to source norms 

determines a translation’s adequacy as compared to the source text, subscription to norms originating in the 

target culture determines its acceptability.” (TOURY, 1995, p. 63-64). 
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dada sociedade. Nessa propositura, questionamentos produtivos como: qual é a 

política de tradução do sistema-alvo? podem ocupar o centro das discussões. 

✓ Normas iniciais (initial norms): uma vez mapeados o quê, quem, de ou para qual 

língua traduzir, Toury examinou o passo seguinte pesquisando as estratégias básicas 

de tradução, nos níveis macrotextual e microtextual. Dentre as suas categorias de 

análise, ele buscou observar o comportamento assumido pelo tradutor. Isto é, as 

suas escolhas tradutórias frente aos desafios e às armadilhas da tarefa que o enreda. 

É nessa direção que se encontra a dicotomia adequacy e acceptability, que, 

conforme Toury (1995, p. 67), são termos que funcionam como ferramentas para 

formular hipóteses explicativas. Com base nisso, compreende-se que a “tradução 

adequada” refere-se à estratégia escolhida, em que o tradutor, em diálogo com 

editores participantes do projeto de tradução (editorial), buscou seguir as supostas 

normas do texto-fonte. Um recorte interessante a observar nas pesquisas realizadas 

recentemente são “elementos estrangeirizantes” de línguas várias, como salientou 

no campo da tradução Friederich Schleiermacher, no século XVIII. 

O termo “adequação” é, então, nesse processo, relativo à materialidade linguística 

e, como resultado, a cultura receptora tentará preservar as normas culturais do 

sistema-fonte. Importante é notar, do discurso teórico de Toury, através das noções 

“adequação” (tradução adequada) e “aceitabilidade” (tradução aceitável), a sua 

reformulação de conceitos (palavra versus sentido) adaptados ao sentido descritivo 

de normas de tradução, em uma dimensão mais social. Na prática, em um contexto 

de treinamento, por exemplo, pode acontecer de um tradutor combinar essas duas 

tendências. Ou seja, em alguns pontos ele pode buscar mais a adequação do que a 

aceitabilidade, e em outros tomando uma atitude oposta.  
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Entretanto, isso envolverá as tensões entre interferências linguísticas e culturais.10 

A aceitabilidade está, de certo modo, associada aos conceitos de “leis de tradução” 

(1995, p. 259), que foram, em síntese, propostas para explicar as padronizações 

crescentes (das possíveis inovações, posições da literatura traduzida, função das 

relações transculturais) e as interferências (das semelhanças linguísticas, lexicais, 

tendências reguladoras – como exemplo a técnica da “explicação” de enunciados 

idiomáticos), relativas às mudanças ocorridas no texto (criativo) traduzido. Um 

exemplo oportuno seria pesquisar as traduções (para o português ou para o inglês) 

da literatura regionalista, pois ela apresenta, em termos de variações da linguagem, 

elementos de expressões populares e de falares locais. As normas iniciais envolvem 

uma rede de conexões entre agentes, leitores e tradutores. 

 

✓ Normas operacionais (operational norms): como a própria denominação sugere, 

essas normas operativas (1995, p. 66) diferem das duas atrás explicitadas pela razão 

de elas compreenderem todas as decisões tomadas pelo tradutor-pesquisador ao 

longo do processo tradutório. De acordo com Toury (1995, p. 67), elas interferem 

nos aspectos da tessitura textual. Em nossas palavras, nas materialidades linguística 

e literária em atenção às escolhas estilísticas, representações estéticas, itens lexicais 

da linguagem falada, adaptações de metáforas, elementos censurados da narrativa, 

que podem ser (ou são) “manipulados conscientemente”, nos termos de Lefevere 

(1992). De fato, essas normas revelam, direta ou indiretamente, a relação cultural 

entre o texto-fonte e o texto-alvo. Dito de outro modo, elas revelam as decisões 

orientadas pela adequação ou pela aceitabilidade. E, na tentativa de melhor 

organizar as normas operacionais, Toury (1995, p. 66-67), as subdividiu em duas 

 
10 “Shifts from the source text would be an almost inevitable price” (TOURY, 1995, p. 63). 
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partes: (iii.a) normas matriciais (matricial norms): tratam, mais especificamente, da 

divisão macroestrutural do texto traduzido: paragrafação; subtítulos; quantidade de 

capítulos; localização de notas; acréscimos de palavras; omissões de enunciados 

verbais (sequências de frases);  

(iii.b) normas linguístico-textuais (textual-linguistic norms): uma vez manifestadas 

na microestrutura do texto traduzido, evidenciam as opções tradutórias abrangendo 

desde as construções sintáticas às preferências estilísticas. Estas normas, enquanto 

ferramentas de análises, ajudam a identificar, por meio de um cotejamento crítico, 

as semelhanças e dessemelhanças entre as traduções, por exemplo.  

 

Finalmente, parte do extenso projeto teórico de Toury (1995), como referenciado 

nas duas últimas seções deste Capítulo I, contribuem para uma melhor compreensão do 

conceito de “normas” e sua relação com a posição da literatura traduzida e a atividade do 

tradutor literário. Aceitando, portanto, o exercício tradutório como reescritura, os projetos 

editoriais de tradução em estudo, as técnicas adotadas no sistema-alvo (sem desconsiderar 

o sistema cultural de partida), deixamo-nos, no presente trabalho de análise de traduções 

do romance (1930) de Faulkner no Brasil, guiar pelos três tipos de normas enquadradas 

no Descriptive Translation Studies (DTS). Reconhecemos, pois, da tradução e recepção 

literária de um Prêmio Nobel de Literatura, constituem-se não apenas o autor, leitor, mas 

sim, no polissistema brasileiro, os fatores condicionantes relativos aos agentes literários 

participantes da dinâmica social da obra traduzida em circulação. 

 

 

1.4. Variedade linguística e polissistema de literatura traduzida 

 

Na tentativa de aproximar a teorização sobre a tradução de literatura e a questão da 

formação de identidades culturais em dada comunidade de recepção, ou da manipulação 
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cultural de obras artísticas, por meio da tradução como reescrita, o professor e historiador 

da tradução Lawrence Venuti (1953-) dá ênfase aos conceitos de domesticação e de 

estrangeirização, enquanto técnicas tradutórias. Ele repensou a tradução como prática de 

transformação propondo outras visões e premissas teóricas, que se mostram relevantes 

nesta última seção em particular, por ampliar a nossa reflexão sobre linguagem escrita em 

tradução e, em consequência, seu polo cultural de chegada.  

Ao examinar a receptividade de traduções nos Estados Unidos, onde o polissistema 

é culturalmente maior do que, por exemplo, o da América Latina (Brasil) ou o dos Países 

Baixos (Holanda), o pesquisador-tradutor defende uma “tradução estrangeirizante” para 

a cultura anglo-americana. Uma das suas críticas circula em torno de ideologias da poética 

dominante interferindo na tradução publicada no país. Nesse sentido, a dicotomia entre 

domesticação e estrangeirização, que parece estar enraizada naquele clássico debate 

entre aquilo que é “fiel” e “livre” na prática cultural da tradução literária, como reiterada 

por Venuti (1998), tem sido também estudada como uma das estratégias aplicadas a textos 

criativos que possuem características singulares (o coloquialismo, a variação fonológica, 

uso de gírias, adaptação cultural de expressões populares).  

Não recorremos a estes conceitos, de fiel e de livre, nas nossas análises. E somente 

parte dos discursos críticos de Venuti são referidos nesta seção, de modo a reforçarem a 

discussão em torno da ética e subjetividade, relativos à problemática da tradução e 

representação de variedades linguísticas, no projeto (editorial) do tradutor. São, pois, 

esses obstáculos linguístico-pragmáticos e tradutórios que atravessam As I Lay Dying 

(1930) traduzido para o português, o nosso objeto de dissertação. Das definições, com a 

proposta de uma “tradução domesticadora” (domesticating translation), Venuti sugere o 

projeto que visa, com maior ou menor grau, ao apagamento de manifestações linguísticas 



35 
 

caracterizadoras (idioletos, expressões de culturas rurais, por exemplo), representados por 

uma obra (texto-fonte), de dada tradição literária retratando um cenário social específico. 

Segundo o teórico, isso resultaria na invisibilidade do tradutor. Por invisibilidade, 

ele quis dizer que os tradutores literários optam por não deixar transparecer textualmente 

as supostas peculiaridades (culturais, linguísticas) do texto-fonte no texto-alvo. Por esse 

gesto, igualmente transformativo, complexo e repleto de conotações intertextuais, a sua 

prática tradutória tende a ser relegada, desvalorizada pela indústria editorial. Uma das 

hipóteses interpretativas válidas de Venuti (1995 [1986]) é a de que o ato de domesticar 

o texto escrito, ainda que criativamente, adaptando-o, portanto, à cultura de chegada, 

procura valorizar o cânone local. E observações parecidas já haviam sido feitas por Even-

Zohar, em Polysystem Studies (1997 [1978], p. 45), criticando a posição da literatura 

traduzida correlacionada com o tipo de estratégia tradutória adotada. 

Em contraponto à noção de tradução domesticadora, Venuti apresenta a noção de 

“tradução estrangeirizante” (foreignizing translation), que seria então qualquer técnica 

tradutória que tenha por objetivo reproduzir no próprio projeto (editorial ou não) o que 

seria “estranho” vindo da materialidade linguística ou criativa no texto-fonte. Na prática, 

por meio de recursos de estilo ou modalidades retóricas, esta técnica pode funcionar como 

ato de resistência à linguagem padronizada, como pode-se notar nas traduções brasileiras 

contemporâneas, a exemplo de “O olho mais azul”, de Toni Morrison.  

Na teoria, é possível ainda, através de um estudo comparativo ou descritivo de 

tradução, identificar regularidades ou descobrir normas culturais, como argumentaremos 

na seção 2.2. do Capítulo II. Desse modo, “o repensar da tradução, de acordo com Venuti, 

é uma tentativa de acessar o não dito inarticulado, subjacente à maior parte da tradução 

literária nos Estados Unidos” (GENTZLER, 2009, p. 63).  
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São exemplos desses elementos estrangeirizantes: as marcações dialetais; escolhas 

estilísticas — estilos de época, ordem sintática —; idioletos; arcaísmos linguísticos; 

jargões; regionalismos, expressões religiosas ou fraseológicas; vulgarismos; chistes; 

repetições; gírias; americanismos, palavras indígenas; polissêmicas; clichês; criação 

lexical (neologismos); traços que privilegiam a cor local; hibridismo; representação de 

falas forasteiras; sinais paralinguísticos (entonação, pausas marcadas por sinais gráficos, 

sons de risos), relativos à cultura do texto-fonte na escrita literária. 

No processo de reescrever o texto estrangeiro, por meio da técnica qualificada como 

estrangeirização, e uma vez reproduzidos os elementos (incluindo as personagens; o grau 

de formalidade; a expressividade das aspas; enunciados idiomáticos; estilos de escritas – 

ambiguidade; humor; pontuação) e dialetos (regionais; sociais) na obra literária traduzida, 

inscrevem-se nela valores e normas culturais revelando um comportamento estilístico 

particular ou a visibilidade do tradutor, que operam tanto no processo tradutório como na 

recepção da tradução. Inclusive, do cânone As I Lay Dying traduzido no Brasil, há uma 

significativa distância temporal entre o romance em inglês e suas traduções brasileiras: a 

primeira é datada de 1978; e a segunda, de 2001.  

Essas duas traduções apresentam semelhanças relativas às estratégias de tradução. 

Porém, como veremos nas análises (Capítulo 3), cada uma delas foi orientada pela poética 

dominante vigente de seu tempo. Além das questões da variação da linguagem, podemos 

inferir que houve, no marco histórico de publicações e reimpressões entre essas traduções 

brasileiras, alguma influência do mercado de livro no país, incidindo sobre implicações 

ideológicas. Isso nos leva a concluir que essa prática cultural e estética foi regulada por 

normas coletivas, em suas situações culturais e contextos históricos.  

Na dinâmica editorial, como sabemos, pode haver a participação de mecenatos e 

agentes literários de comitês, por sua vez, responsáveis por examinar criticamente a obra 
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traduzida e, portanto, avaliar a sua adequação. Isto é, no sentido da adoção de interesses 

domésticos tendo em vista a sociedade receptora. Sobre a tradução ou não de dialetos na 

prosa de ficção de Língua Inglesa, John Milton (2012 [1994]), em seu artigo intitulado 

“A tradução de romances clássicos do inglês para o português no Brasil”, observou que 

“a grande maioria dos romances clássicos foi traduzida com poucas tentativas de 

reproduzir elementos estilísticos do original” (MILTON, 2012, p. 19). Conforme o autor, 

seguia-se, naquele recorte temporal entre o período dos anos 1945 e 1975, uma tendência 

que priorizava a elevação do registro linguístico (a norma-padrão) da língua escrita no 

país, submetido às regras da gramática tradicional do português brasileiro. 

Um outro fator relevante apontado pelo autor, em relação às questões voltadas para 

fins mercadológicos vigentes na década de 1970, é a patronagem adotando uma postura 

“politicamente correta” no sistema brasileiro, e encorajando a tradução domesticadora de 

narrativas para a Língua Portuguesa, já que “romances ‘difíceis’ nem sempre [teriam] um 

pagamento diferenciado” (2012, p. 23, grifo do autor). Como resultado, a qualidade da 

versão final da ficção traduzida (em cujo projeto de tradução que propôs a linguagem 

homogeneizada, assim, sem elementos estrangeirizantes) só poderia estar comprometida, 

apagando dialetos literários, por meio de uma técnica que tende a ocultar a “visibilidade” 

do tradutor erudito. Além disso, segundo Milton, “para manter um certo padrão de vida, 

um tradutor de romances teria que traduzir uma média de quinze a vinte laudas por dia. 

Sobra pouco tempo para refinamentos estilísticos” (MILTON, 2012, p. 23).  

Por outro lado, no sistema literário europeu, tomando o exemplo da representação 

do discurso oral na narrativa de Charles Dickens, a pesquisadora Alexandra Assis Rosa, 

em artigo que intitulou “Translating orality, recreating otherness” (2015), acrescentou 

que, dependendo de certos fatos e da sociedade de recepção da obra, a “organização das 

variedades ao longo de um eixo de prestígio dependerá, em consequência, da axiomática 
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de valores de uma determinada comunidade linguística em relação ao uso da língua em 

um determinado momento” (ROSA, 2015, p. 131).11 Assim, a autora sugere que o 

prestígio social de cada variedade linguística depende do idioma em questão, assim como 

o valor social atribuído a ele pelos seus próprios falantes.  

Outras significativas investigações foram publicadas e consultadas com respeito à 

tradução e recepção literária dos romances de Faulkner em outros polissistemas literários, 

como no cenário cultural francês. Nessa direção, a pesquisa de mestrado de Fábio Roberto 

Mariano intitulada: Faulkner na França: uma análise dos prefácios escritos às traduções 

dos livros de William Faulkner publicadas na França nos anos 30 (2015), demonstrou a 

mediação existente, por meio de uma leitura detalhada de elementos paratextuais apoiada 

História, Teoria e crítica literária, entre os leitores franceses e o escritor sulista americano, 

que já havia alcançado reputação literária nos círculos artísticos da Europa. 

Para além dos relatos de experiências tradutórias dos escritores-tradutores franceses 

em resposta às dificuldades linguísticas encontradas na ficção rural-sulista de Faulkner, 

como argumentou Mariano (2015), a crítica de tradução literária e recepção dos maiores 

romances do autor, naquele debate estético local francês, foram feitas principalmente por 

meio dos prefácios autorreflexivos, sendo estes, em grande parte, assinados pelos próprios 

prefaciadores-tradutores. E, algo semelhante ocorreu no sistema literário brasileiro, pois, 

no prefácio da primeira tradução de Enquanto agonizo (1973), por exemplo, foi o próprio 

Hélio Pólvora, tradutor de carreira, quem apresentou o romancista americano ao Brasil, 

como veremos na penúltima seção (2.3) do Capítulo II deste trabalho.  

 
11  No original em Inglês: “The organization of varieties along an axis of prestige will consequently depend 

on the axiomatic of values of a given linguistic community towards language use at a given moment in 

time” (ROSA, 2015, p. 131). 
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Conforme Mariano (2015, p. 49), na sociedade cultural francesa naquela época do 

século XX já se tinha o hábito de transparência em relação aos discursos paratextuais nas 

páginas iniciais dos prefácios. Eles possibilitavam, dentre outras informações e detalhes, 

que o público leitor conhecesse diferentes estratégias tradutórias aplicadas, como as do 

crítico literário francês Maurice Edgar Coindreau (1892-1990), responsável pela tradução 

de As I Lay Dying para a Língua Francesa, sob o título Tandis que j’agonise (1934). Um 

outro ponto que convém aqui observar é o ano de publicação dessa tradução na França: 

apenas 4 (quatro) anos depois de o livro ter sido lançado nos Estados Unidos; enquanto a 

tradução brasileira dessa mesma obra somente chegou ao país décadas depois.  

Ainda sobre a tradução de variantes linguísticas coloquiais no polissistema cultural 

da França, o estudo de Fábio Mariano (2015), a partir de uma seleção cuidadosa do corpus 

de investigação, também esclareceu, com respeito às interferências discursivas, que não 

se procurou no projeto “reproduzir as marcas dialetais da fala dos personagens, e a decisão 

é considerada acertada, uma vez que tais marcas dificultariam ainda mais o acesso que os 

franceses teriam ao romance” (MARIANO, 2015, p. 49).  

Nesse sentido, em seu ensaio intitulado “On Translating Faulkner” (1957), Maurice 

Edgar Coindreau, ele mesmo crítico e tradutor dos romances As I Lay Dying, The Sound 

and the Fury, Light in August e The Unvanquished para a Língua Francesa; e que em 

junho de 1937 esteve pessoalmente com Faulkner, quando os dois moravam, naquele ano, 

em Beverly Hills, Califórnia, admitiu que é muito mais difícil ser obscuro em francês do 

que em inglês. Pois, “esse fenômeno se deve, em grande parte, a quase completa ausência 

em francês de pronomes neutros e às regras gramaticais [do francês da França] exigindo 

que os adjetivos e particípios concordem com o gênero e número” (COINDREAU, 1957, 
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p. 110)12. Do ponto de vista estilístico, ele também reconheceu as formas dialetais e o 

fenômeno da ambiguidade como uma das obscuridades faulknerianas. 

“The countless people who have on many occasions asked me how it is 

possible to translate Faulkner, I inevitably give the same answer: the 

problems which Faulkner presents are no different from those 

presented by all great novelists; and I add — a remark which sometimes 

occasions surprise — that if he is difficult to translate, he is, on the other 

hand, one of the authors whose works bear up best under translation. (...)  

The faithful reproduction of a text, which is naturally indispensable in a 

good translation, is not however the point on which the translator must 

concentrate his greatest efforts. What is most important to obtain is a 

translation which will give to the foreign reader the same impression 

that the original text gives to the reader in whose language it was 

written. An error in the interpretation of a question of detail, a mistake in 

a technical word, and even the voluntary substitution of one word for 

another (a procedure which is often necessary when it is a matter of names 

of birds, fish, or flowers) are only venial sins. On the other hand, to modify 

the general style of an author or, what is even worse, to substitute for it 

one’s own style is the cardinal sin of inexperienced translators. (...)  

I have often been asked, ‘How can you translate dialect?’ This is, in 

my opinion, a detail of slight importance. (...) If the country people in 

Faulkner’s work speak a Mississippi dialect, they speak above all as 

country people do, and nothing else matters. The same reasoning may be 

applied to Negroes. If Dilsey, the admirable ‘mammy’ of the Compson 

family in The Sound and the Fury, retains our attention, it is not because 

of the color of her skin. (...) 

William Faulkner is a difficult author, and consequently one who gives 

to those who translate him the greatest of satisfactions, because a victory 

can be profoundly gratifying only if the adversary presents a real 

challenge.” (COINDREAU, 1957, p. 108-112, grifos nossos)13. 

 
12 No original em Inglês: “It is more difficult to be obscure in French than in English. This phenomenon is 

due largely to the virtually complete absence in French of neuter pronouns and to grammatical rules which 

require that adjectives and participles agree in gender and number” (COINDREAU, 1957, p. 110). 

 
13 Pelo espaço que o texto ocuparia no rodapé, preferimos não traduzir a citação direta longa. 
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As declarações em favor da homogeneização da linguagem traduzida defendidas 

por Maurice E. Coindreau dividem opiniões sobre o fazer tradutório. Curioso, contudo, é 

o enunciado: “the problems which Faulkner presents are no different from those presented 

by all great novelists”. Os problemas (linguístico-estilísticos) que Faulkner apresenta não 

são diferentes daqueles apresentados por todos os grandes romancistas? Se, de fato, eles 

não são diferentes, o que justificaria a falta de traduções da sua vasta produção estética 

(contos, poesias, livros infantis, romances, ensaios) nos países subdesenvolvidos, como 

Brasil, que são consumidores da literatura traduzida? Sob um ponto de vista teórico da 

tradução, a “aceitabilidade” pareceu subscrever as normas da França, o sistema-alvo. Sob 

o prático, não teria mesmo relevância como se expressa a personagem? 

Para Annick Chapdelaine, docente da Universidade McGill, Canadá, sim. Em seu 

artigo “Transparence et retraduction des sociolectes dans The Hamlet de Faulkner” 

(1994), ela apresentou uma proposta de tradução de alguns excertos do referido romance, 

The Hamlet (1991 [1940], p. 14-26), para o francês de Québec. Nele, ela buscou acentuar 

o traço socioletal como um tipo de artifício de estilo, de modo a produzir efeitos cômicos 

nos diálogos faulknerianos, que diferenciam os sotaques de narradores. 

Ela também comentou o seu projeto de tradução estrangeirizante esclarecendo que 

recorreu “aos recursos do vernáculo rural quebequense, produzindo uma ancoragem 

geográfica precisa motivada não pelo desejo de naturalizar Faulkner, mas sim de dá-lo à 

Francofonia para ler por meio da cultura de Quebeque”. Mais adiante, da atenção para o 

polo cultural de chegada, a autora justificou ainda mais sua estratégia salientando que 

“seu objetivo final é uma ampliação da língua através da faulknérisation du français, uma 

tradução descentralizada que, pelo vernáculo quebequense, preencheria assim o ‘vazio 
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linguístico’ deixado na tradição literária do sistema cultural receptor” (CHAPDELAINE, 

1994, p. 13, grifo da autora [ênfase em francês e tradução nossa]).14 

Sob a perspectiva das normas iniciais (initial norms), de Gideon Toury (1995), 

esses últimos exemplos de propostas de tradução (integral e parcial), de Coindreau (1957) 

e de Chapdelaine (1994), podem ser particularmente interessantes para aqueles que 

pretendem examinar as técnicas tradutórias aplicadas à ficção de Faulkner, que abunda 

em léxico local. E, nesse sentido, com ênfase em dois pontos de vista: a de um tradutor 

profissional, que mantém contato ou contrato com editoras; e a de um acadêmico, cujo 

projeto tradutório vincula-se à uma determinada linha de investigação. 

Criticamente, muitos projetos de tradução literária (acadêmicos, como parte de um 

estudo específico, e editoriais, para a difusão de conhecimento e enriquecimento cultural), 

que poderiam aqui ser referenciados15, demonstraram, nos últimos anos, esforços práticos 

para representar de forma estilizada as variantes linguísticas no texto de chegada. Um dos 

obstáculos do tradutor de romances é como recriá-las reproduzindo a experimentação 

linguístico-estilística do autor e, ainda, o cenário geográfico onde a história é ambientada. 

É, inclusive, “[no romance que se] mobiliza e ativa a totalidade das ‘línguas’ coexistindo 

 
14 No original em Francês (parágrafo completo): “Pour les rendre manifestes dans notre retraduction 

[sociolectes], nous avons choisi de puiser dans les ressources du vernaculaire rural québécois, produisant 

un ancrage géographique précis motivé non parle désir de naturaliser Faulkner, mais bien de le donner à 

lire à la francophonie via le Québec. Notre visée ultime est un élargissement de la langue par la 

faulknérisation du français, une traduction décentrée qui, par le biais du vernaculaire québécois, comblerait 

un «vide linguistique» de la tradition littéraire cible”. (CHAPDELAINE, 1994, p. 13). 

 
15 A respeito da bibliografia consultada, variando entre línguas e polissistemas literários: 

 

HARSANYI, Ulrik Zahle; STAUNING, Valdemar Meersohn. Translating Stylisation and Social Identity 

in William Faulkner’s As I Lay Dying (Monograph, Universitas Roskildensis, Roskilde, Denmark, 2012);  

 

MARTINS, Vinicius. A tradução dialetal em Don Segundo Sombra (Mestrado em Língua Espanhola e 

Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, Universidade de São Paulo, 2013);  

 

PINTO, Sara Ramos. Tradução no Vazio: A Variação Linguística nas Traduções Portuguesas de 

Pygmalion, de Bernard Shaw, e My Fair Lady de Alan Jay Lerner (Tese de Doutoramento em Estudos de 

Cultura, Estudos da Tradução, Universidade de Lisboa, Portugal, 2010). 
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numa língua. Pode-se ver isso em Balzac, Proust, Joyce, Faulkner, Roa Bastos, Guimarães 

Rosa, Gadda etc.” (BERMAN, 2013, p. 85, grifo do autor). É necessário buscar soluções 

tradutórias específicas, e múltiplos traços ou elementos funcionais podem ser inovadores. 

Isso requer, contudo, contínuas pesquisas e dedicação redobrada.  

No Capítulo II, a seguir, dedicamo-nos à apresentação de Faulkner e a alguns dos 

aspectos sociológicos que caracterizam As I Lay Dying (1930), respaldados na fortuna 

crítica moderna do autor. Também apresentaremos os seus dois tradutores (em biografias) 

e finalizaremos analisando criticamente os elementos paratextuais da obra traduzida para 

o português, sob o título de Enquanto agonizo (1978; 2001; 2009). 
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CAPÍTULO 2 — FAULKNER E SEUS TRADUTORES BRASILEIROS 

 

 
At the heart of Faulkner’s work, the setting and scene of 

most of his novel, is his legendary Yoknapatawpha 

County. It is supposed to be in north-western Mississippi, 

with its county seat, called Jefferson, lying about seventy-

five miles south-east of Memphis and forty miles from 

Oxford, the site of the state university.  

(Michael Millgate, Faulkner and Mississippi, 1961, p. 2) 

 

 

2. William Faulkner: Matriz regional e geografia literária sulista 

 

Este capítulo inicia revisitando parte da fortuna crítica de Faulkner, de modo a 

direcionar o nosso olhar para uma melhor compreensão do romance rural-sulista do autor 

americano em geral e de As I Lay Dying (1930) em particular, nosso objeto de estudo. 

Trata-se de aspectos formais da sua obra, descompassos revelados nas vozes da narração, 

do contexto geográfico em que se problematiza a enunciação escrita, reflexões históricas, 

sociológicas, ligadas ao fictício Yoknapatawpha, que revelam variações da linguagem, e, 

por extensão, de implicações estilístico-pragmáticas e tradutórias.  

Em termos biográficos, William Cuthbert Falkner, assim batizado por um ministro 

metodista local, nasceu dia 25 de setembro de 1897 em New Albany, norte do Mississippi 

(MS), e pela manhã do dia 6 de julho de 1962, aos 64 anos, ele sofreu um ataque cardíaco 

e faleceu em Byhalia, município de Oxford, no mesmo Estado. Era o mais velho dos 

quatro filhos da união entre Murry Cuthbert Falkner (1870-1932) e Maud Butler Falkner 

(1871-1960), ambos oriundos do Sul do país (de Riple e de Oxford). A cidade de Oxford, 

fundada em 1836, é uma das maiores do estado de Mississippi.  

Geograficamente localizada na sede do histórico Condado de Lafayette, próximo 

aos Condados de Chickasaw e de Choctaw (habitados por tribos ameríndias); e ainda às 



45 
 

regiões de Marshall e de New Albany, o espaço oxfordiano está ao lado da prestigiada 

Universidade do Mississippi (Ole Miss). Sabe-se, além disso, que o denominado Oxford 

foi por mais de cinquenta anos a cidade de “origem” do autor Faulkner. Assim, Michael 

Millgate apresenta o seu “Faulkner and Mississippi” (1961, p. 2), que descreve com 

pormenores a localização geográfica e os principais acontecimentos da história pessoal e 

vida artística do romancista. O crítico reconhece que “Faulkner is a difficult novelist” 

(MILLGATE, 1961, p. 15), mas ele não é jamais uma figura a ser ignorada. E, embora o 

cenário de Faulkner, o escritor sulista, possa ser a localização provincial, seus temas 

principais e mais persistentes são universalmente relevantes. 

No seu regionalismo universal, no sentido dado à matéria temática, é verdade que 

Faulkner, o fazendeiro, preocupou-se com o passado e o ambiente rural, razão pela qual 

ele teria muito a dizer sobre a vida do homem em Mississippi e, de uma compreensão 

sociológica, do profundo Sul do país, de modo amplo. Mas enquanto artista eminente, e 

não sociológico, ele interessou-se em escrever sobre o homem envolto nas angústias; no 

auto-sacrifício; em conflitos consigo mesmo, desejos de poder; pobreza espiritual; sempre 

acentuando o tempo psicológico de suas múltiplas personagens. Ficcionalmente, o seu 

célebre romance Absalom, Absalom! (1936) é um exemplo monumental: “Tell about the 

South. What it’s like there. What do they do there. Why do they live there. Why do they 

live at all” (FAULKNER, 1990, p. 142), em que o discurso memorialístico, como o da 

família Sutpen, conduz o leitor a percorrer os caminhos que ligam registros históricos da 

matéria narrativa, heranças culturais e linguísticas a relatos bíblicos. 

Partindo desse lugar de origem e de suas representações, abordaremos nas linhas 

que seguem a questão da relação de Faulkner com a tradição local, enquanto entidade 

espacial específica, de expressões rurais, na expansão capitalista do país e do conceito de 

geografia literária. A entidade do Sul é, na leitura crítica do historiador W. J. Cash, em 
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seu The Mind of the South (1941, p. xlvii), “nitidamente diferenciada do resto da nação 

americana, e exibe em si uma notável homogeneidade”16, talvez em razão da sua história 

compartilhada. Do ponto de vista sociolinguístico, concordam ainda os especialistas que 

a maioria dos americanos tende a ver o Sul como uma região de fala, e a mais distinta do 

país. Mas haveria um denominador linguístico comum que distinga o Sul?  

A explicação da ciência linguística parece identificá-lo com base em características 

inter-relacionadas, e uma delas é a própria consciência da população, com seu sentimento 

de apego ao lugar, à região. Inclusive, “para muitos sulistas, a maneira como eles falam 

inglês marca a sua lealdade, sua educação, suas raízes e sua identidade, mesmo que muitas 

vezes isso provoque estereótipos” (MONTGOMERY et al., 2007, p. 1-3).17 

Nessa paisagem histórica, localista e imersa em regiões marginalizadas na trajetória 

de conflitos sociais nos Estados Unidos, a questão é, para nós, conhecer o romance em 

Língua Inglesa e o modo peculiar com que Faulkner, na sua criação ficcional moderna, 

fez uso da linguagem aproveitando-se de manifestações dialetais, como ato de resistência 

na escrita estilizada e tensão dialética entre campo e cidade. É, aliás, respaldando-se na 

Teoria Literária que se pode propor uma verdadeira crítica (da crítica) de tradução de 

literatura, baseada em métodos de análise18, já que o tradutor em potencial, em uma 

primeira leitura, fez uma interpretação crítica da obra a traduzir. 

 
16 No original em Inglês (parágrafo completo): “There exists among us by ordinary – both North and South 

– a profund conviction that the South is another land, sharply differentiated from the rest of the American 

nation, and exhibiting within itself a remarkable homogeneity” (CASH, 1941, p. xlvii). 

 
17 No original em Inglês: “For many southerners, the way they speak English marks their loyalties, their 

upbringing, their roots, and their identity, even if it often provokes stereotypes” (MONTGOMERY, 

Michael; JOHNSON, Ellen (ed.), 2007, p. 1). 

 
18 A exemplo da proposta teórica de Antoine Berman, em seu livro Pour une Critique des Traductions: 

John Donne (1995) [Toward A Translation Criticism: John Donne. Translated and edited by Françoise 

Massardier-Kenney, 2009]. 
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Em termos literários, admirável é o fato de o Faulkner ter escrito o romance de fluxo 

de consciência As I Lay Dying em apenas seis semanas sem ter alterado uma única palavra 

antes mesmo de enviá-lo ao editor responsável, como recordou o biográfico do autor, 

Joseph Leo Blotner (1923-2012), em seu levantamento de textos publicados no primeiro 

volume intitulado Faulkner: A Biography (1974). Nesse sentido, da tentativa de Faulkner 

localizar seu romance na cartografia social de Yoknapatawpha County19, sobressaem-se 

o tratamento descritivo e a experimentação técnica do escritor, da sua maneira expressiva 

de narrar e formas de expressões que, assim, rompem ousadamente com as convenções 

linguísticas, que fizeram desta ficção uma de suas melhores obras.  

Do ponto de vista estético, chamam-nos a atenção o enredo fragmentado revelando 

o teor filosófico e os problemas em que se enredam as personagens. Em especial, nos 

excertos narrados pela família Bundren, representante do poor white do Sul dos Estados 

Unidos (BROOKS, 1963)20, em torno da focalização do narrador, mais especificamente, 

do ponto de vista fragmentário dos camponeses, o mesmo que a multiplicidade de vozes 

povoando a tessitura narrativa. As I Lay Dying, a “epopeia trágica” da família Bundren, 

nasceu em uma fase próspera na vida do autor, que estava alcançando reputação literária 

internacional21, e um período significativo de mudanças sociais nos Estados Unidos em 

 
19 O fictício Yoknapatawpha County, “tem uma origem histórica que remonta a um período muito anterior 

a 1836, isto é, antes da constituição de Lafayette County, o que só se tornou possível pela retirada forçada 

de quem há séculos habitava a região em causa: os índios Chickasaw, que já em meados do século XVI 

tinham assistido à entrada dos primeiros colonos europeus no seu território, ao qual chamavam, 

precisamente, Yoknapatawpha, nome de que, aparentemente, também se serviam para designar o rio lento 

e sinuoso que corria nas terras mais a Sul de Lafayette County” (AZEVEDO, 2010, p. 12-13). 

 
20 Esclareceu Cleanth Brooks (1963), em seu capítulo “The Plain People: Yeoman farmers, Sharecroppers, 

and White trash”, que “a common denominator of the poor whites throughout Faulkner’s work is that they 

are indeed poor. The South as a whole was wretchedly poor, upper classes as well as lower classes, right 

on from the Civil War period until the Second World War. The economy of the whole region was basically 

a colonial economy, manipulated from the outside. Even the so-called aristocracy, as Faulkner depicts them, 

had little wealth” (BROOKS, 1963, p. 19). 
 
21 Da recepção crítica de Faulkner, observou Jay Watson (2012) que “at the time of his death, he was widely 

considered the most important American novelist of his generation and arguably of the entire 20th century, 

eclipsing the reputations of contemporaries like F. Scott Fitzgerald, Thomas Wolfe, and even Ernest 
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geral e no Sul em particular, perante a Grande Depressão (da crise financeira iniciada na 

década de 1929). Sob uma perspectiva crítica, aponta Lucas Lopes, em sua pesquisa de 

mestrado Descompasso temporal: Crítica e contexto social na obra modernista de 

William Faulkner (2018), que “a jornada dos Bundren (...) é um percurso rumo à imersão 

na urbanização. A temporalidade aqui, (...) é social: é a saída do capitalismo agrário rumo 

ao capitalismo de mercado” (LOPES, 2018, p. 123).  

Nesse movimento, do deslocamento dos Bundren para a cidade de Jefferson; e 

considerando a era de um materialismo característico da época do pós-guerra na narrativa 

americana, “esse romance exigente [As I Lay Dying] articula uma reflexão poderosa a 

respeito da dicotomia entre o local e o universal, com uma avaliação precisa do espaço 

de experiência e do horizonte de expectativas do Sul dos anos 1930” (LOPES, 2018, p. 

125). É pertinente, além disso, lembrarmos, com respeito ao contexto social e à identidade 

artística norte-americana, o revigoramento da denominada Southern Renaissance (1920-

1930) na literatura e diversas artes. Ela foi marcada, naquele período histórico, por retratar 

aspectos da cultura sulista e novas técnicas modernistas, como os presentes na escrita de 

Erskine Caldwell (1903-1987) e de Zora Neale Hurston (1891-1960), que abordaram 

questões ligadas à pobreza, religião e a assuntos raciais. 

Da matriz de existência de Faulkner e seu interesse pela representação da realidade 

geográfica do Sul de seu país, são relevantes os deslocamentos espaciais de suas múltiplas 

personagens ou, melhor, como elas próprias significam a espacialidade. Aqui, a expressão 

“geografia literária”, conceito submetido à história literária, como estudado por Franco 

Moretti (2003, p. 13), compreenda-se a interface entre os estudos geográficos (mapas, a 

natureza espacial), históricos (espaço histórico) e a produção literária. Dá-se, então, o 

 
Hemingway. His death was front-page news in the New York Times, which quoted a statement by President 

John F. Kennedy that ‘since Henry James, no writer has left behind such a vast and enduring monument to 

the strength of American literature’” (WATSON, 2012, n.p., grifo do autor). 
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reconhecimento da representação ficcional de lugares físicos no cânone faulkneriano, que 

contribuem para o sentimento de pertencimento de suas vozes dramáticas no mapa de 

Yoknapatawpha; além do ponto de vista linguístico; ou, particularmente, dos dialetos 

sociais caracterizando as personagens, no movimento estético convencionalmente 

denominado de Modernismo (anglo-norte-americano).  

O termo modernismo, em seu sentido amplo, discutido na literatura comparada, e 

na linha de Carlos Azevedo, em seu ensaio “Um Lugar ao Sul: Yoknapatawpha County” 

(2010), “[é] entendido como configuração histórico-cultural de inovação, mas também de 

ruptura com paradigmas do passado” (AZEVEDO, 2010, p. 12). As inovações formais na 

escrita criativa (experimentalismos linguísticos dos modernistas no romance), de certa 

forma, desde a década de 1920 (como sugerem Georg Lukács, Theodor Adorno e Walter 

Benjamin), espelham o cenário de crise social. São exemplos aqueles que revelaram os 

processos psíquicos de suas personagens, mediante as técnicas que apresentam o fluxo da 

consciência e do monólogo interior, como encontrados nas páginas da produção ficcional 

de Clarice Lispector (1920-1977), William Faulkner (1897-1962), James Joyce (1882-

1941) e, ainda, de Virginia Woolf (1882-1941), em respostas ao realismo do século XIX, 

impactos e conflitos causados pela industrialização e urbanização. 

Do romance As I Lay Dying, que defendeu também Lopes (2018), é possível ainda 

apontar, a partir das ressonâncias de uma diversidade de vozes, o contraste entre o campo 

de um lado: o capitalismo agrário, a economia rural (country people – as famílias Bundren 

e Tull); e do outro, a cidade, avanço industrial (town folks – nos discursos de Dr. Peabody, 

Henry Armstid, Samson, Solon Quick, entre outros). Não obstante, foi a natureza sensível 

à alma humana, com seu senso de justiça e humanidade, igualmente a preocupação com 

as suas gentes do Sul (habitantes de terras rurais provincianas), que permitiram a Faulkner 

trilhar uma trajetória como romancista.  
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Dados biográficos revelam que ele tinha uma escuta atenta. Seja como escritor, seja 

como poeta, ele ouvia as narrativas orais como uma forma de alimentar a sua imaginação. 

Assim, Millgate (1961) ponderou que a preocupação do autor com o espaço geográfico, 

como configurado em grande parte de seus romances atrás já referidos, parece estar muito 

mais relacionada ao seu próprio ambiente físico, do lugar onde ele viveu, ao norte do 

estado do Mississippi, e à influência do seu avô, o coronel William Clark Falkner (1826-

1889)22, do que qualquer outro aspecto no cenário capitalista americano. 

Todas essas figuras locais foram, em certo sentido, retratadas na maioria de seus 

contos e romances, incluindo Light in August (1932), Go Down, Moses (1942) e Intruder 

in the Dust (1948), por meio da representação ficcional da segregação racial do Sul dos 

Estados Unidos. Nessa representatividade, relembremos a voz narradora do coronel John 

Sartoris, em Sartoris (1929), romance que traz como problemática um retrato crítico do 

declínio da aristocracia sulista do Mississipi. E ainda The Unvanquished (1938), sendo 

este considerado, em parte, pelos críticos, um livro de ficção histórica, cuja ambientação 

relaciona a Era da Reconstrução (1865-1877) − a Reconstrução do sul dos Estados Unidos 

− e das tensões na história pelos Direitos Civis no país. 

Partindo desse pano de fundo histórico, portanto, Faulkner pareceu consciente dos 

eventos que denunciavam a economia dependente da escravatura no ambiente sulista 

ocorridos no passado de sua região, em relação com a Guerra de Secessão (1861-1865). 

Infere-se que, por isso mesmo, o Sul, esse lugar distintivo, não seria apenas um assunto 

óbvio na ficção do escritor sulista, como também, de acordo com a interpretação de 

Millgate (1961, p. 5), este seria um tema praticamente inevitável. Nessa perspectiva, e 

 
22 Sublinha-se, nessa exposição, que “The history of Faulkner’s own family was dominated by the figure 

of his great-grandfather, Colonel William Cuthbert Falkner. He was an extraordinary man who was still in 

the novelist’s youth a vivid and often awesome memory in the countryside, and the subject of numerous 

local and Family legends” (MILLGATE, 1961, p. 4). 
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compreendendo o valor do lugar e de suas representações nos romances em geral e em As 

I Lay Dying em particular, Faulkner, também interessado pela Antropologia, inspirou-se 

no passado; na narrativa do Sul (do discurso de uma dada realidade humana e social); e 

na História do país (do espaço regional e questões ideológicas norte-americanas). 

Nesse sentido, considerado pela crítica um dos maiores romancistas do século XX, 

Faulkner é um marco histórico na Literatura, cuja produção estética aproxima-se do 

subgênero qualificado como gótico sulista, por retratar cadáveres mutilados, exumados, 

ritos fúnebres, vilões aristocratas, donos de escravos, a decadência agrícola (plantations), 

entre outros. É louvável o esforço dele em abordar temas complexos, como minorias 

sociais, desigualdade, racismo, religião, violência e linguagem. Das ressignificações nas 

suas narrativas literárias, “o lugar, sendo parte da paisagem, é também história e memória. 

Na escrita do Sul, há um distinto e deliberado sentido de paisagem que não a vê para 

sempre definida, estabelecida e identificada” (AZEVEDO, 2010, p. 17), portanto, no 

espaço-temporal retratado. Por outras palavras, Faulkner foi um representante de uma 

literatura comprometida com questões que afligem o homem, as agonias, econômicas e 

assuntos regionais estadunidenses, ao lado do também influente escritor sulista Samuel 

Langhorne Clemens, mais conhecido como Mark Twain. 

Feitas essas considerações, as páginas seguintes tratam da forma narrativa em As I 

Lay Dying (1930), uma parte da análise da sua composição, ambientada no alegórico 

Yoknapatawpha. No fio polifônico que lhe é particular, Faulkner representou a linguagem 

comum dos narradores e privilegiou traços de regionalidade, entendida como a construção 

simbólica que acentua as peculiaridades de uma dada região cultural. Na tradição literária 

americana, a questão da regionalidade está ligada ao recorte feito do tratamento estético 

dado aos costumes de uma comunidade, incluindo o modo como a religião é cultuada no 

Sul do país; a flora e vegetação, enquanto elementos culturais; o vestuário; o vocabulário 
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regionalista23 e, como assunto deste trabalho, o aproveitamento das variantes linguísticas 

na literatura regionalmente localizada (cf. MINNICK, 2007, p. 152). 

 

2.1. O romance de 1930: Prêmio Nobel de Literatura 

 

A questão da interação discursiva ou situação dialógica incorporada ao monólogo 

interior dos narradores em William Faulkner tem sido estudada, mais recentemente, na 

sua interface entre os estudos filosóficos e os literários, também no âmbito acadêmico 

brasileiro. Poderíamos apontar, das motivações apresentadas nessas pesquisas, a atenção 

dada ao existencialismo (em relação à consciência do homem); ao sentido de identidade 

(cultura e cor local); e à renovação técnica do romancista, respaldada no solilóquio e fluxo 

da consciência, como observada na obra As I Lay Dying (1930).  

Segundo Bakhtin, em seu capítulo “Questões de literatura e de estética” (2002), o 

“romance é uma diversidade social de linguagens organizadas artisticamente, às vezes de 

línguas e de vozes individuais” (BAKHTIN, 2002, p. 74), o nosso objeto de estudo (As I 

Lay Dying), em traduções brasileiras Enquanto agonizo (1978; 2001 [1930]), na polifonia 

discursiva que a narrativa orquestra, é o quinto romance de Faulkner, que, junto com The 

Sound and the Fury (1929) e Absalom, Absalom! (1936), dentre outros, lhe laureou, em 

1949, com o Prêmio Nobel de Literatura.  

Interessantemente, o discurso retórico de aceitação do Nobel que o autor proferiu 

em 10 de dezembro de 1950, Banquet Hall Stockholm, na Suécia, reflete a sua perspectiva 

humanista, ao reconhecer que: “I feel that this award was not made to me as a man, but 

 
23 De acordo com Candido, o “Regionalismo estabelece uma curiosa tensão entre tema e linguagem. O tema 

rústico puxa para os aspectos exóticos e pitorescos e, através deles, para uma linguagem inculta cheia de 

peculiaridades locais; mas a convenção normal da literatura, baseada no postulado da inteligibilidade, puxa 

para uma linguagem acadêmica.” (CANDIDO, 2012, p. 86). 
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to my work – a life’s work in the agony and sweat of the human spirit, not for glory and 

least of all for profit” (FAULKNER, 1967, p. 723). A expressividade das palavras revelou 

a apreciável preocupação de Faulkner com os inevitáveis problemas do coração humano: 

“I believe that man will not merely endure: he will prevail. He is immortal, not because 

he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit 

capable of compassion and sacrifice and endurance” (1950 [1967], n.p.)24. Com efeito, 

isso influenciou a maneira como a crítica pensava no seu cânone.  

Em relação à técnica-formal de múltiplos pontos de vista (categoria foco narrativo), 

na representativa montagem do cronotopo artístico (tempo-espaço na formulação teórica 

bakhtiniana), As I Lay Dying estrutura-se como narrações de dois importantes momentos 

ambientados no condado rural. O primeiro momento se abre com a descrição que informa 

a construção braçal do caixão da protagonista Addie Bundren, confeccionado pelo seu 

filho mais velho, Cash Bundren, e os preparativos dessa família. Dada a divisão estrutural 

em capítulos, tendo como título o nome da personagem que narra, os Bundren viajam do 

interior de um condado até a cidade de Jefferson (uma região urbanizada e considerada 

por eles uma referência cultural), em razão do plano mórbido arquitetado pela moribunda: 

o de ser sepultada onde jazem os seus entes queridos.  

O segundo momento gira em torno da jornada da família, levando o corpo de Addie, 

que entra em estado de decomposição, até Jefferson, o centro urbano. Essa jornada marca 

todas as personagens de forma indelével, em particular a criança Vardaman; uma vez que 

o menino sulista tem igualmente o compromisso de cumprir a promessa da sua família 

Bundren: o de enterrar a então matriarca. Assim, na imagística formidável desenhada no 

romance, a viagem que a família Bundren empreende para enterrar Addie é no mínimo 

 
24 Em “Banquet speech, 1950” (https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1949/faulkner/speech). 
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absurda, pois eles assumem uma tarefa que coloca em discussão tanto o bom senso e 

assuntos éticos (o agir perante as normas sociais), como o classismo; além disso, quanta 

dor pode o ser humano suportar. No decorrer dos 59 (cinquenta e nove) capítulos, em que 

cada parte é narrada por 15 (quinze) personagens, que frequentemente se expressam por 

meio de um registro linguístico dialetal, a barreira da comunicação oral dos Bundren é o 

reflexo de suas limitações culturais e de seus próprios conflitos.  

É o caso de Jewel, o filho ilegítimo, enfurecido quando sabe da feitura do caixão da 

mãe arquitetado pelo seu irmão mais velho: “It’s because he [Cash] stays out there, right 

under the window, hammering and sawing on that goddmamn box [coffin]. Where she’s 

[Addie] got to see him. Where every breath she draws is full of his knocking and sawing” 

(FAULKNER, 1935, p. 11). O motivo de tal temperamento é a sua não aceitação da morte 

física de Addie; pois, de fato ele não quer vê-la naquela “goddmamn box”. Para além das 

simbologias observadas no capítulo narrado por Jewel, com suas sutilezas metafóricas, 

este excerto é particularmente interessante, para analisarmos o coloquialismo.  

Partindo, no entanto, para a interpretação do percurso traçado de uma ponta a outra 

dos dois condados na geografia literária de Yoknapatawpha County, que atravessam 

ligeiramente os velhos povoados sulistas de Mottson e de New Hope, contornando ainda 

os vilarejos de Mouth of Ishatawa, Mount Vernon e Whiteleaf, são muitas as peripécias 

que desafiam a odisseia dos membros dessa família pobre do Sul. Contudo, tais incidentes 

os conduzem à comicidade grotesca, ao apossarem-se de um código de honra (familiar); 

e ainda, às perdas ocasionadas por duas grandes catástrofes naturais: o dilúvio, inundação 

que impede a família de cruzar o rio; e o incêndio, o temido fogo ateado por Darl Bundren 

no celeiro do fazendeiro Gillespie, com a intenção de pôr um ponto final na teimosia da 

família; e, finalmente, dar à sua mãe um funeral respeitável.  
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Da apreciação cômica dos episódios absurdos aos acontecimentos anticlimáticos, 

entretanto, teve Cleanth Brooks, em seu “Odyssey of the Bundrens” (1963), o cuidado de 

ressaltar a importância da “honra” no plano do romance, uma vez que muitos leitores 

associam essa preocupação basilar apenas com os aristocratas das tradicionais famílias 

como a de William Faulkner e, por outro lado, eles não estão suficientemente conscientes 

da sensibilidade de seus narradores na partitura exibida pelos brancos pobres. Não se trata 

de estereótipos, mas sim da condição (ou identidade) social dessas personagens, enquanto 

uma dimensão condicionadora importante no ambiente de comunicação. 

Assim, as vozes que povoam As I Lay Dying são, nas suas condições culturais, de 

pessoas comuns, modestas, introspectivas, no próprio espaço íntimo; e estão, em geral, 

envoltas em angústias, na melancolia do luto, segundo nos informam os narradores. São 

gente, como em qualquer parte, motivada por diversos interesses e com fraquezas morais; 

porém complacente, de certo modo, para com o próximo. De fato, no romance “podemos 

variar relativamente a nossa interpretação da personagem; mas o escritor lhe deu, desde 

logo, uma linha de coerência fixada para sempre, delimitando a curva da sua existência e 

a natureza do seu modo-de-ser” (CANDIDO, 2004, p. 57). 

Na imagem que se projeta assumindo os contornos da trágica romaria dos Bundren, 

são também relevantes notar o desequilíbrio emocional da única filha do casal, a poética 

e solitária Dewey Dell, grávida aos dezessete, também o ato de heroísmo na figura de 

Jewel e a lealdade nas atitudes de Cash, que são expressivos nos comportamentos desses 

dois irmãos mais velhos. Assim, no plano do romance, Cash é um habilidoso carpinteiro 

e responsável pela feitura do caixão da mãe e Jewel é um homem temperamental, porém, 

dedicado ao treinamento de cavalos. À sua maneira enfurecida de ser, em momentos de 

braveza, sacrifício e resistência, ele dispôs-se a salvar o ataúde da enchente, na tentativa 

de, juntamente com a família, atravessar a antiga ponte de madeira. 
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Sucede que, no processo mimético assumido, no escopo imaginativo da narrativa, 

“o horror e a comédia coexistem de maneira macabra: qual emoção prevalece em um 

determinado momento depende amplamente do ponto de vista de qual ação está sendo 

apresentada” (MILLGATE, 1961, p. 34)25. Embora seja relevante estudar As I Lay Dying, 

por exemplo, a partir do ângulo do dialogismo, não tentaremos aqui traçar um esboço dos 

monólogos interiores ou solilóquio de cada um dos 15 (quinze) narradores, pois isso seria 

um outro projeto de trabalho. Podemos, no entanto, concluir que, por razões dos fatos 

narrados sobretudo pela família Bundren, talvez o principal motivo que a une em sua 

jornada seja o sentimento de um dever a cumprir.  

No que guia a nossa leitura, ressalta Bakhtin, em seu capítulo “Epos e Romance” 

(2002), que o “romance está ligado aos elementos eternamente vivos da palavra e do 

pensamento não oficiais (a forma festiva, o discurso familiar, a profanação). O discurso 

sobre um morto, por seu estilo, difere profundamente do discurso sobre o vivo” 

(BAKHTIN, 2002, p. 411). Por isso, em As I Lay Dying, a morta, a protagonista Addie, é 

honrada de maneira diferente. Pois, uma vez feita a promessa pelo seu esposo Anse, ao 

final da história ela jaz em sua cidade de origem, no cemitério em Jefferson, que ao longo 

da narração funciona como uma metáfora do caminho da morte. Interessante é também 

observar, nos diferentes monólogos, a localização de distintos cenários (campo e cidade), 

onde Faulkner aponta criticamente para o problema do desejo e as perspectivas sociais 

dos múltiplos narradores, bem como para o declínio dos Bundren.  

Vejamos no enunciado narrativo do fazendeiro vizinho Samson em conversa com 

a sua turma, quando eles se surpreendem negativamente com a ida dos Bundren (country 

 
25 No original em Inglês: “the horror and the comedy co-exist throughout in a macabre manner: which 

emotion gets the upper hand at any particular moment depends largely on the point of view from which the 

action is being presented” (Millgate, 1961, p. 34). 
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people) à sua cidade e, ironicamente, dois deles questionam: “‘who’s that?” MacCallum 

says. (...) ‘It’s Bundren, from down beyond New Hope’, Quick says. (...) ‘What’re they 

doing up here, anyway?’ MacCallum says” (FAULKNER, 1935, p. 99). Mais adiante no 

capítulo, estes mesmos e outros pontos de vista criticam as barbaridades dos Bundren, ao 

presenciarem o corpo da matriarca em decomposição na carroça aos pedaços.  

Decorre que as críticas dessa turma de narradores e habitantes da cidade perante o 

cadáver de Addie, a Mãe, na dinâmica conversacional com as personagens MacCallum, 

Quick e Rachel, sugerem atitudes classistas. Nessa compreensão, “por que os Bundrens 

realizam sua estranha e difícil tarefa, que não só atravessa o senso comunitário do que é 

adequado, mas também vai contra a letargia e irresponsabilidade do marido indolente? 

(BROOKS, 1963, p. 142)26. O que Samson desconhece, nessa passagem da história por 

ele narrada, é a promessa familiar feita a matriarca Addie, que serve como uma desculpa 

para satisfazer os interesses mesquinhos dos Bundren em Jefferson. 

Ao que comunicam as palavras dos narradores externos (família Tull e Town folks), 

a agonia expressa no título em português brasileiro (Enquanto agonizo) revela não apenas 

o sofrimento emocional vivido pela matriarca, mas também pelos demais membros, como 

os filhos maiores e, em especial, a criança Vardaman. Fato é que Anse, o Pai, autopiedoso, 

persiste na palavra prometida para enterrar a esposa, declarando por onde passa, com o 

coração orgulhoso, que: “I give her [Addie] my promised word” (FAULKNER, 1935, p. 

112). Por outro lado, Addie, a Mãe Bundren, ex-professora primária, ao fazer-se ouvir 

depois de morta revela a sua desconfiança em palavras (vazias), como maternidade, medo 

e orgulho: “I learned that words are no good; that words don’t ever fit even what they are 

 
26 No original em Inglês (parágrafo completo): “a primary question, therefore, must be why the Bundren’s 

carry out their strange and difficult task, for it not only cuts across the community’s sense of what is fitting, 

but runs counter to the shiftless husband’s lethargy and irresponsibility” (BROOKS, 1963, p. 142). 
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trying to say at” (1935, p. 159). Ambígua, descrente e pobre de espírito, ela própria 

confessa que: “I had been used to words for a long time. [She] knew that word [love] was 

like the others: just a shape to fill a lack” (FAULKNER, 1935, p. 160). 

Todavia, Anse, o patriarca preguiçoso, experimenta ele mesmo angústia e solidão, 

figuradas poeticamente em seu discurso falacioso. Portanto, em As I Lay Dying, moldado 

numa focalização original, narrado por vozes multifacetadas; e falas dialetais de Cora 

Tull, Dr. Peabody e de Whitfield, são abordadas as consequências das cenas trágicas nas 

vozes discursivas que dão relevo à narrativa do luto. A morte, tanto quanto a violência, é 

um tema “recorrente no corpus faulkneriano enquanto único e paradoxal recuo diante das 

incisões do tempo e do destino, [e] adquire em As I Lay Dying a dimensão de feixe 

temático que propulsiona toda a acção” (AZEVEDO, 2006, p. 81). 

Nessa tessitura em fragmentos, o que domina a história é, portanto, a “geografia da 

morte”, que adquire realce no deslumbrante microcosmo de Yoknapatawpha County, 

norteando o nosso entendimento de onde e para onde a família transporta o corpo da 

matriarca em carroça, ao fazer uma peregrinação que dura por aproximadamente nove 

dias. Os narradores do romance fazem, dessa forma, a narração da viagem do luto, a partir 

da própria experiência vivida, em linguagem introspectiva, coloquial, revelando seus 

valores morais, além da severa crítica ao núcleo familiar.  

Admitem a crítica especializada e estudiosos da teoria da narrativa27 que As I Lay 

Dying, embora tenha um enredo bastante simples, é uma das leituras mais difíceis do 

cânone faulkneriano. Do ponto de vista técnico, a dificuldade consiste no fato de nele 

emergir uma multiplicidade de vozes, o que acentua a complexidade “[d]os discursos 

estilisticamente individualizados das personagens” (BAKHTIN, 2002, p. 74), à maneira 

 
27 Em Fiction’s Inexhaustible Voice: Speech and Writing in Faulkner (1989), Stephen M. Ross. 
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heteroglóssica como o romance foi escrito. Dos recursos de estilo, a linguagem da obra 

enfoca um registro linguístico peculiar, contrariando, assim, a gramática normativa e 

privilegiando o dialeto social e expressões idiomáticas.  

São, no entanto, as questões da interação familiar e da promessa feita pelo patriarca 

que movimentam a história e afetam a psique dos filhos, como narra o sensível Darl: “It’s 

laying there, watching Cash whittle on that damn’... Jewel says. He says it harshly, 

savagely, but he does not say the word. Like a little boy in the dark to flail his courage 

and suddenly aghast into silence by his own noise” (FAULKNER, 1935, p. 15). Ao falar 

de seus irmãos, Darl aponta para um problema de comunicação, que é a verbalização das 

palavras. Cabe entender, então, o que elas significam para cada um deles. 

É pertinente observamos, como Darl já relatara, que Jewel não completa a sua fala: 

“watching Cash whittle on that damn...”, deixando as reticências marcarem a pausa no 

enunciado e significando o silêncio, o que não se quer pronunciar. Por isso mesmo, ele 

“does not say the word”, a palavra caixão; pois Jewel, assim como Addie, no sentido de 

pouco demonstrar seus sentimentos por meio de palavras, uma vez que elas seriam apenas 

formas para preencher vazios, rejeita profundamente a ideia de ver a sua mãe enterrada. 

Outro exemplo interessante encontra-se no capítulo narrado por Cash Bundren, o 

artesão da família, pois, no momento de carregar as alças do caixão durante a enchente, 

ele calcula meticulosamente que: “it [coffin] won’t balance. If you want it to tote and ride 

on a balance, we will have — —” (…) it won’t tote and it won’t ride on balance unless— 

—” (…) and ride on a balance, they will have — —” (FAULKNER, 1935, p. 87). Aqui, 

a imagem representada, na consciência de Cash, precedeu a sua verbalização.  

No lugar das palavras finais, Faulkner perspicazmente recorreu ao duplo travessão 

(cuja função foi isolar o conteúdo do monólogo interior da personagem, que precederia a 
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sua verbalização) e, por esse motivo, ele não completou a ideia (isto é, Cash Bundren não 

conclui seu raciocínio indutivo), tampouco pontuou o último enunciado (they will have 

[em que perguntaríamos: have what?]). O narrador marca o suspense como estratégia de 

medição, não havendo compreensão na comunicação entre eles. 

À luz da teoria dos modos ficcionais de Northrop Frye (1973), compreendemos que 

a “morte ou o afastamento do herói [do modo trágico, no nosso caso, de Addie agonizante] 

fazem assim o efeito de um espírito saindo da natureza, e evocam um estado de ânimo 

mais bem descrito como elegíaco”, um fato natural. Com efeito, a inevitabilidade da 

morte da protagonista, pilar da família, é “de muito maior importância emocional do que 

quaisquer complicações” (FRYE, 1973, p. 42-43), que possam estar relacionadas.  

Essa importância emocional reflete, muito especialmente, nas vozes dos filhos mais 

novos: Dewey Dell, a adolescente, para quem o baraço gestacional é também uma forma 

de violar a sua solidão: “that’s what they mean by the womb of time: the agony and the 

despair of spreading bones, the hard girdle in which lie the outraged entrails of events” 

(FAULKNER, 1935, p. 107). E de Vardaman, o pequeno órfão, cuja estratégia discursiva 

é a repetição; e ele não compreende, com plenitude, os sentidos da existência humana e 

da morte: “I saw the dark stand up and go whirling away and I say: ‘Are you going to nail 

her up in it, Cash? Cash? Cash?’” (1935, p. 59). Mas ele sente, como os demais familiares 

enlutados, que algo em sua vida foi perdido, quando eles têm de “puxar” a carroça: “She’ll 

[Addie] want to start right away. I know her. I promised her I’d keep the team [wagon] 

here and ready, and she’s counting on it’” (1935, p. 13-14).  

Finalmente, interessa-nos compreender, tanto da questão crítico-literária como do 

ponto de vista da tradução para o português, que e como narram as personagens e, por 

meio da descrição, que percalços passam os Bundren para cumprir uma missão heroica. 

E isso atravessa uma sucessão de eventos recriados dramaticamente na configuração 
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social do romance, em um dado lugar enunciado, de paisagens sulistas em deslocamentos, 

como escreveu Michael Millgate (1961) na epígrafe atrás selecionada. 

 

2.2. Do uso literário do vernáculo americano à manifestação dialetal 

 
Sabemos que o problema da representação da diversidade linguística na literatura 

tem sido analisado tanto pelos estudiosos da sociologia da linguagem como pelos críticos 

literários. Da função28 da literatura ao cenário ficcional de expressões das culturas rurais, 

por exemplo, acentuou Candido (2012), especificamente em relação ao uso de dialeto no 

texto escrito, que “esta visão [a do autor de literatura regionalista] se traduz pelo encontro 

de uma solução linguística adequada; e dependendo dela é que o Regionalismo pode ter 

um sentido humanizador ou um sentido reificador” (CANDIDO, 2012, p. 88).  

Em As I Lay Dying, a representação estilizada da fala sulista é convincente, pois 

Faulkner sugere uma preocupação com a naturalidade do falar local, sem desqualificar os 

seus personagens ao nível do pitoresco no plano fonético da enunciação. Não seria esse 

mesmo um exemplo de resistência ao uso da norma-padrão, apontando para a dinâmica 

dos registros de fala na comunidade social retratada? O discurso oral na escrita literária 

americana é tema de interesse de pesquisas científicas no campo da sociolinguística nas 

últimas décadas. E na medida em que estudamos a valorização dos registros falados nas 

esferas de uma comunidade literária, notamos que eles se manifestam como movimento 

estético de caráter nacionalista na literatura de Língua Inglesa. 

 
28 Conforme Candido, “o conceito [social] de função [é] visto como o papel que a obra literária desempenha 

na sociedade. (...) a literatura como força humanizadora, não como sistema de obras. Como algo que 

exprime o homem e depois atua na própria formação do homem” (CANDIDO, 2012, p. 80). 
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São relevantes os exemplos encontrados29, entre outros, nos romances das escritoras 

Toni Morrison e seu The Bluest Eye (1970); Alice Walker, mais conhecida pela sua obra-

prima The Color Purple (1982); o ficcionista John Steinbeck, pelo trabalho Of Mice and 

Men (1937); e da sulista de Alabama Harper Lee, laureada com o Prêmio Pulitzer de 

melhor obra de ficção pela sua magnus opus To Kill a Mockingbird, em 1961. Para esses 

autores, a diversidade linguística manifestada através de dialetos30 sociais nas vozes da 

narração (algumas, inclusive, oprimidas e marginalizadas social e racialmente), além de 

serem importantes traços linguísticos31, que sugerem, na escrita, um perfil estilístico e a 

interatividade revelada no discurso dialogal, asseguram legitimidade às suas raízes de 

cultura local e identidade coletiva, onde jaz um sentimento étnico. 

Revisitando a literatura específica para registrar os conceitos básicos da linguística, 

que guiam o presente projeto de trabalho, compreende-se, partindo da linha interpretativa 

do linguista americano Einar Ingvald Haugen, em artigo que intitulou “Dialeto, língua, 

nação” (2001), o quanto o “desenvolvimento de um vernáculo, popularmente chamado 

de dialeto, numa língua está intimamente relacionado com o desenvolvimento da escrita 

 
29 Discussão apresentada no capítulo intitulado “O diálogo literário em tradução: entre os traços linguísticos 

e os desvios estilísticos, de minha autoria, publicado no livro “Literatura em Tradução: Perspectivas 

Teórico-críticas e Analíticas”, pela Tradição Planalto editora, em 2020. 

 
30 Encontra-se em “Dicionário de Linguística e Fonética” (2000 [1985], p. 81), de David Crystal, a distinção 

entre “língua” e “dialeto”. O dialeto é entendido como uma “variante de uma língua, distinta em termos 

sociais ou regionais e identificada por um conjunto particular de palavras e estruturas gramaticais”. Logo, 

defendeu ele, “os dialetos são subdivisões das línguas”. E, nessa variação inerente da linguagem, nenhuma 

língua ou suas subdivisões é inferior. Em geral, existem os tipificados dialetos regionais; urbanos; social 

ou classe; e socioleto, que indica, segundo o autor, “uma variante linguística, definido com base em critérios 

sociais (em oposição a regionais)” (CRYSTAL, 2000, p. 243). 
 
31 Outro termo recorrente em nosso trabalho é o registro (distintos graus de formalismo). O termo refere-

se aos níveis de fala (culto e popular) como “uma variante de língua definida de acordo com seu uso em 

situações sociais, como um registro de linguagem científica, religiosa ou formal” (CRYSTAL, 2000, p. 

157). O registro também é usado por sociolinguísticas “como parte de uma classificação das variações da 

interação falada: referente ao tom, à maneira ou espírito com que é realizado um ato de fala (ex. o contraste 

entre os estilos de atividade sério ou sarcástico)”. Por sua vez, a palavra léxico, em seu sentido mais geral, 

é “sinônimo de vocabulário” (CRYSTAL, 2000, p. 224). Ele constitui um repertório de palavras de uma 

língua em uso, cuja expansão resultam de alterações socioculturais, ao passo que as unidades léxicas podem 

adquirir significados conforme o olhar específico de um grupo social. Assim, e em sua dimensão léxico-

dialetal de fala inglesa, o empregamos quando nos referimos ao romance de Faulkner traduzido. 
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e o incremento do nacionalismo” (HAUGEN, 2001, p. 97), o que envolve, neste processo, 

segundo o pesquisador, a aceitação de uma norma linguística.  

Dessa complexidade, os dois termos, língua e dialeto, “são mais bem entendidos na 

perspectiva de sua história” (HAUGEN, 2001, p. 98). E para entender isso teríamos de 

retomar parte da historiografia linguística e princípios epistemológicos. No entanto, 

ocupamo-nos em acentuar a importância da variação linguística, na escrita tradutória, 

apresentamos os conceitos básicos no domínio da Língua, conforme o professor Haugen, 

e mostraremos como eles foram aplicados enquanto artifício de estilo à criação estética 

de romancistas, de tradição literária americana. Relevante é pensar, “no uso funcional de 

‘língua’ e ‘dialeto’, a consideração predominante são os usos que os falantes fazem dos 

códigos que dominam” (HAUGEN, 2001, p. 104, grifos do autor). 

Todavia, para o uso literário do termo “dialeto” (como veremos na análise descritiva 

de traduções), enquanto norma social na literatura de Faulkner, que enfatiza a linguagem 

falada em Yoknapatawpha, também a idade das personagens, grau de escolaridade, local 

(condados), ligando-se a fatores determinados pela situação (como o tema escolhido, o 

estado emocional dos narradores), é pertinente lembrarmos da formação da norma-padrão 

na modalidade escrita da língua.  

As investigações linguísticas afirmam, que ela foi motivada por diversos fatores 

sociais na perspectiva da sua história, sendo estes associados aos condicionantes sociais, 

econômicos, políticos e fenômenos em variação (de classe social, de dialetos de uma 

cultura específica; incluindo as diferenças regionais, jargões profissionais; origem étnica, 

religião; dentre outros subjacentes à dinâmica das línguas naturais).  

Nessa dinâmica social das línguas, “a norma é o ponto de chegada no processo de 

uniformização e nivelamento da língua. A própria sociedade se encarrega de preservar o 
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uso, que ela própria estabeleceu” (PRETI, 1977, p. 28, grifos do autor). Pode-se admitir, 

portanto, que, uma vez que existem formas de língua, de dizeres, com o mesmo valor de 

verdade, expresso em vernáculo ou dialeto; em que cada indivíduo dentro do seu sistema 

linguístico apresenta diferentes estilos de fala (formal, informal), segue-se que as normas 

gramaticais passam a ser o fator de identificação de um grupo.  

No inglês, como defendeu o próprio Einar Haugen (2001), “existe uma marcada 

diferença entre os padrões escrito e falado da maioria das pessoas. Além disso, existem 

estilos dentro de cada um, de acordo com a situação.” Esses estilos, assim relativos aos 

comportamentos linguísticos (resultantes da adequação da expressão), “que poderiam ser 

chamados de ‘dialetos funcionais’, oferecem riqueza e diversidade dentro de uma língua 

e asseguram que a estabilidade ou rigidez da norma terá também um elemento de 

elasticidade” (HAUGEN, 2001, p. 112, grifo do autor). E, onde veicula diversidade das 

línguas, um vernáculo com escrita, o “desvio linguístico”, contrapondo à norma-padrão, 

refere-se às palavras e construções do repertório verbal do falante que estão inadequados 

perante os compêndios gramaticais tradicionais (a gramática normativa).  

No gênero romance em particular, considerando a complexidade que lhe é inerente, 

a representação desses fenômenos linguísticos, de formas não padrão, por meio do recurso 

de estilo convencionalmente denominado de “dialeto literário” (da tentativa de sugerir 

uma variante não-padronizada de uma língua escrita da narrativa)32, produz um efeito 

relevantíssimo em obras com múltiplos pontos de vista, pois apontam a identidade pessoal 

ou as origens de um ou mais narradores mediante as variações geográficas.  

 
32 O dialeto literário “serving as comic advice, signifier of social status or regional background, and 

component of literary realism, the tradicion of representation dialectal speech in American literature came 

into its own in the second quarter of the 19th century” (MINNICK, 2007, p. 150-151). 
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Com efeito, o uso desse tipo de dialeto na ficção literária tem as suas implicações, 

a dependerem do prestígio ou não que se atribui a um ser fictício. A sua função literária 

cumpre o propósito de provocar uma certa comicidade e, ao mesmo tempo, a recriação 

de variedades confere às vozes narradoras verossimilhança, expondo a classe social dos 

falantes de um grupo específico. Importa aqui, entretanto, como diz a personagem e, na 

geografia literária, as suas atitudes na variação linguística. 

Convém mencionar um exemplo estudado por Milton Azevedo (2000), em que ele 

analisou alguns aspectos da tradução de Monteiro Lobato para a representação do dialeto 

ficcional do romance For Whom the Bell Tolls, de Ernest Hemingway. Como ilustração, 

ele selecionou um excerto da situação dialógica entre as personagens Jordan e Pablo, “um 

guerrilheiro analfabeto, onde sobressaem uma construção passiva no futuro do subjuntivo 

(forem mandados) e uma mesóclise no futuro do indicativo (te-los-ão), formas pouco 

habituais na fala popular” (AZEVEDO, 2000, p. 71, grifos do autor). 

No conjunto do romance em questão, Hemingway recorreu ao registro coloquial: 

“Do you think they saw the horses?” Pablo asked. // “Those weren’t looking for horses,” 

Robert Jordan said. // “But did they see them?””. Porém, a tradução de Lobato optou pela 

variedade padrão da Língua Portuguesa e perdeu-se a espontaneidade da fala: “[Pablo] — 

Mas acha que podem ver os cavalos? [Jordan] — Só quando forem mandados para esse 

fim. // [P.] — Mas tê-los-hão visto? // [J.]” (AZEVEDO, 2000, p. 71). 

Sob uma perspectiva crítica, o tradutor estará diante do desafio de tentar ou não 

recriar tal variação linguística na língua da cultura receptora, o que impõe para ele, nas 

realidades dinâmicas, responsabilidades éticas e sociais. De acordo com as observações 

de Lenita Esteves, em seu texto “Algumas reflexões sobre a ética na tradução” (2005), o 

“tradutor deve se conscientizar dos efeitos do texto que produz. (...) Mesmo que [ele] não 
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goze de tanta liberdade ou autonomia, o tradutor é um produtor de sentidos e precisa estar 

atento para os efeitos do que escreve” (ESTEVES, 2005, p. 343).  

Das pesquisas desenvolvidas na linha da tradução de literatura de Língua Inglesa, 

podemos mencionar, dentre outros, o trabalho de mestrado produzido por Vera Lúcia 

Ramos (2008) dedicado à representação dialetal, seguida da sua proposta de tradução de 

dialetos para as falas de Huck, Jim e Tom, do romance Adventures of Huckleberry Finn 

(1884), de Mark Twain; e a investigação de doutoramento da pesquisadora portuguesa 

Alexandra Assis Rosa (2003), sob a abordagem descritivista dos Estudos da tradução, 

intitulada “Tradução, Poder e Ideologia: Retórica Interpessoal no Diálogo Narrativo 

Dickensiano em Português (1950-1999)”.  

Nessas respectivas narrativas literárias, pertinente é examinar tanto o contexto de 

conversação como a situação de comunicação em que os narradores estão envolvidos; 

outrossim, a época em que elas foram originalmente escritas (século XIX) e os espaços 

geográficos, no caso em questão, os Estados Unidos e a Europa, onde se desenvolvem as 

histórias. Igualmente, da disciplina Estudos da Tradução, em sua essência interdisciplinar, 

notar o processo de construção de um discurso cultural e de reescrita.  

Nos contos e romances de Faulkner, que compõem a polifonia de um falar local, a 

representação estética do dialeto do Sul dos Estados Unidos é, em geral, acentuada nas 

vozes narrativas daqueles que se concentraram tanto no campo como na cidade e, assim, 

adotaram expressões e falares daquela comunidade, que sugerem ser comuns dos estados 

de Alabama, Arkansas, Flórida, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Tennessee, 

dentre outros (cf. MONTGOMERY et al., 2007, p. 105-119).  

No romance As I Lay Dying, por exemplo, são muitas as expressões populares, 

vocabulário regionalista e variantes socioculturais registradas nos capítulos narrados 
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pelos agricultores Bundren. No monólogo do filho Darl, que reproduz a fala do pai, é 

cômico o discurso coloquial de Anse, o patriarca da família, ao reconhecer a má sorte que 

carrega: “I mislike undecision as much as ere a man, pa says” (FAULKNER, 1935, p. 

13). No nível gramatical, sabemos que o verbo mislike é dicionarizado e, ao que parece, 

ele é um arcaísmo linguístico funcionando como uma alternativa da palavra dislike. Outro 

traço característico interessante, nesse enunciado, é a representação ortográfica da palavra 

undecision ao invés de indecision, sugerindo a variação de pronúncia. Também há que se 

notar o uso antiquado da conjunção/preposição ere e, finalmente, o substantivo pa, aqui 

expresso por Darl, como um termo afetivo. O tradutor deve estar atento a esses detalhes, 

ao que a obra traduzida ressignificará na cultura de chegada. 

A pesquisa linguística pondera que o inglês sulista, como falado nas regiões atrás 

mencionadas, foi influenciado por forças socioculturais e construções ideológicas, como 

os impactos dos fluxos imigratórios. Além disso, com a constante movimentação da mão 

de obra de escravos e, ainda, o avanço da plantação cultivada em diferentes localizações 

geográficas sulistas, ocorreu, nesse âmbito histórico (relação entre língua e identidade), a 

formação do Inglês afro-americano: Black English, African American Vernacular English 

(AAVE)33, The Ebonics (uma variante dialetal da língua).  

De fato, isso contribuiu para preservar a identidade negra local, porém, algumas 

características estereotipadas do Sul expandiram-se. Por exemplo, os estilos de pregação 

e de expressões faciais. “Para os afro-americanos, assim como para os sulistas brancos, a 

sua língua é o veículo mais importante para determinar quem eles são” (BAILEY, 2007, 

 
33 Ressalta-se, na discussão sobre o dialeto social no inglês americano, que “White English and African 

American English are not monolithic; but African American English does share many features throughout 

the country, and for the sake of comparison it is frequently treated as monolithic” (MONTGOMERY et al., 

2007, p. 14-15), o que vem sendo um assunto relevante de debate acadêmico. 
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p. 35).34 Por isso mesmo, é relevante analisar criticamente a representação da negritude 

na literatura americana.  

Lauro Amorim (2015), ao discutir o papel do (não) engajamento de tradutores na 

difusão da literatura afro-americana no Brasil, com ênfase em três traduções do romance 

Native Son (1940), de Richard Wright; dando assim a conhecer a relação entre tradução 

e intervenção, acrescentou que a narrativa deste autor mississipiano apresenta “diferenças 

socioletais relevantes entre os personagens. Bigger Thomas, sua família e seus amigos 

negros mais próximos, por exemplo, falam um inglês não padrão, que caracteriza o 

chamado inglês vernacular afro-americano” (AMORIM, 2015, p. 253). 

Dos estudos da dialetologia regional nos Estados Unidos (pesquisa detalhada das 

formas de dialeto, que visa a identificar o local de origem de um indivíduo), assevera 

Walt Wolfram, a despeito do estereótipo do Sul “as a uniform region”, em “The grammar 

of rural and ethnic varieties in the Southeast” (2012), que “a região sudeste dos Estados 

Unidos representa uma das áreas dialetais mais diversas do país” (WOLFRAM, 2012, p. 

73).35 De um ponto de vista estrutural da Língua Inglesa, como esclarece o autor, os traços 

gramaticais distintivos incluem o uso do present perfect em frases como: I’m been there 

before; e a concordância negativa em: they didn’t do nothing. 

A importância da relação da fala sulista com a sua representação estilizada, do 

denominado Southern American English (ou inglês do sul dos Estados Unidos), em torno 

dos regionalismos e dialetos americanos, têm sido também estudadas pela pesquisadora 

 
34 No original em Inglês (parágrafo completo): “For African Americans, as for white southerners, their 

language is their most important vehicle for establishing who they are. That bodes well for the future of 

AAVE” (BAILEY, 2007, p. 35). 

 
35 No original em Inglês: “Notwithstanding the popular stereotype of the American South as a uniform 

region, the Southeastern US represents one of the most diverse dialect areas in the United States” 

(WOLFRAM, 2012, p. 73). 
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brasileira Vanessa Hanes. A autora salientou, em artigo sob o título de “O Estudo do 

Inglês Sulista Norte-Americano no Brasil – Uma introdução” (2010), que “com base [na] 

divisão histórica durante o período de colonização, a fala do Sul é atualmente dividida 

em duas grandes regiões: o baixo sul e o alto sul” (HANES, 2010, n.p). Geograficamente, 

no baixo sul (ou Coastal South ou Deep South, como descrevem os estudos linguísticos 

americanos documentados em The New Encyclopedia of Southern Culture, 2007, p. 11), 

estão localizados os estados como Geórgia e Mississipi, ao passo que no alto sul (Upland 

South ou South Midland), Virgínia e noroeste do Arkansas36. 

Tais localizações mapeadas e fenômenos linguísticos refletiram e ainda refletem na 

escrita literária moderna. Inclusive, o recurso mimético amplamente conhecido como eye 

dialect (dialeto visual, entendendo-se por este conceito a representação gráfica de uma 

ortografia não padronizada, sinalizando a recriação da pronúncia de um narrador), foi 

objeto de pesquisa de Paul Hull Bowdre, Jr., produzida na Universidade da Flórida, em 

1964. A partir desta referência, chegamos às leituras de obras de contistas e romancistas 

sulistas, como os já consagrados pela crítica, Eudora Welty, Flannery O’Connor, Kate 

Chopin, Langston Hughes, que recorreram a esse recurso técnico para, então, representar 

ficcionalmente o discurso oral da personagem em dada geografia literária.  

Por outro lado, a manifestação dialetal, com o objetivo de focalização narrativa, nos 

romances de Faulkner envolvendo as representações das falas de personagens negros e 

brancos, como em Intruder in the Dust (1948), foi, também, uma aporia na tradução para 

a Língua Francesa. Como demonstrou a pesquisa de Fábio Roberto Mariano (2015), ao 

analisar os prefácios escritos às traduções, os tradutores franceses de Faulkner, como o 

prolífico Maurice-Edgar Coindreau, já haviam levantado a objeção em relação à tradução 

 
36 Em “The New Encyclopedia of Southern Culture (Volume 5: Language)”, 2007, p. 10-12. 
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de um dialeto: “como encontrar um equivalente francês ao dialeto do Sul dos Estados 

Unidos ou dos negros? Selecionar apenas uma região aleatoriamente não daria conta das 

implicações sociais que as mudanças na fala provocam” (MARIANO, 2015, p. 116-117). 

Do ponto de vista geográfico, embora seja pertinente, não cumpriria a nós aqui fazermos 

uma leitura crítica das regiões linguisticamente marcadas onde os dialetos do Sul foram 

mais expressivos na criação ficcional de Faulkner, ou, melhor, como eles foram recriados 

em diferentes traduções para as línguas românicas, por exemplo.  

As pesquisas científicas, nessa direção, como as conduzidas e publicadas por Ellen 

Johnson e Michael Montgomery (2007), apontam que a diversidade linguística no inglês 

sulista, incluindo African American English, Cajun English (isto é, francês-inglês), New 

Orleans English, Tidewater Virginia Dialect, dentre outros tipos de dialetos regionais, 

abrangem diferentes estados confederados do Sul do país, como os já referidos, Arkansas, 

Flórida, Geórgia, Kentucky, Missouri, Virgínia e Texas.  

Como argumentamos, é relevante o estudo aprofundado da presença de variantes 

linguísticas nos textos literários, que resultam da manipulação ou aproveitamento criativo 

de variedades do inglês falado nos Estados Unidos. Assim, interessa-nos observar em As 

I Lay Dying a representação literária do vocabulário popular e marcas dialetais nas vozes 

dos habitantes do condado rural mississipiano e, igualmente, as suas respectivas traduções 

para o português brasileiro. Cremos que, da função da literatura, com discorreu Candido 

(2012, p. 88), e da reprodução de variações linguísticas no romance canônico de Faulkner, 

tanto a materialidade literária como a materialidade da língua contribuíram para valorizar 

o espaço histórico-social do país, legitimando as suas raízes regionais, conotações morais, 

com um sentimento de nativista de pertencimento às cidades Sulistas. 

Finalmente, nas duas últimas seções deste capítulo, apresentaremos os tradutores 

brasileiros do romance As I Lay Dying e, de maneira sucinta, os seus projetos editorais 
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publicados respectivamente nos anos de 1978, 2001 e 2009, com ênfase nos elementos 

paratextuais. São exemplos dessas categorias paratextuais as capas; a quarta capa; páginas 

de rosto; e notas, que informam o público leitor sobre os agentes literários envolvidos na 

produção de um livro e o ano de venda dos direitos autorais da obra estrangeira. Para 

tanto, recorremos à teoria da paratextualidade de Gérard Genette (2009) e aos modelos 

teórico-metodológicos de análises, sob uma perspectiva descritivista da Tradução. 

 

2.3. Os tradutores brasileiros de As I Lay Dying: notas biográficas  

 

Baseando-nos na metodologia de pesquisa explanatória, por meio de levantamento 

de dados do site acadêmico Google Scholar; da antiga compilação Index Translationum 

(UNESCO); e de registros bibliográficos da Biblioteca Digital da CAPES, identificamos 

que William Faulkner é ainda relativamente pouco traduzido no sistema literário nacional. 

Inclusive, da sua produção estética, muitos de seus contos, coletâneas de poemas e livros 

de histórias dedicadas às crianças permanecem mal conhecidos no Brasil.  

Nesse sentido, das tentativas de se preencher uma das lacunas de nossa bibliografia 

literária e, assim, tendo em vista a relevância da tradução como difusão de conhecimento 

da cultura escrita, reconhecemos que os críticos e ensaístas Hélio Pólvora de Almeida 

(1928-2015) e Wladir Dupont (1938-2014) estão entre os importantes agentes culturais e 

tradutores, de prosa de ficção e romances longos americanos, que contribuíram de forma 

significativa para a divulgação das narrativas ficcionais de Faulkner no país. 

Essa divulgação, por meio da tradução e recepção da obra traduzida, em sua posição 

culturalmente periférica, conforme o enquadramento teórico de Even-Zohar (1997, p. 45), 

além de ter introduzido Faulkner ao território brasileiro, rendeu às editoras responsáveis 

duas impressões, porém o número de tiragens não foi informado nos 3 (três) exemplares 
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impressos. Por sua vez, as resenhas publicadas em sites de veiculação cultural ou blogs 

servindo de espaços de interação, ao que parece, escritas por um público não acadêmico, 

dividem opiniões a respeito da forma narrativa e da linguagem em Enquanto agonizo; em 

geral, pelas razões já argumentadas nas duas primeiras seções deste trabalho. 

Também as datas de publicação das respectivas traduções de As I Lay Dying para o 

português do Brasil diferem consideravelmente, fato que nos chama a atenção em relação 

aos comportamentos tradutórios assumidos por dois tradutores com largas experiências e 

distintas. E, nessa leitura comparativa, faz sentido partirmos de hipóteses interpretativas 

associadas às motivações mercadológicas e, por conseguinte, à problemática da tradução 

ou não de dialetos literários em Faulkner. Trataremos de tais assuntos na seção seguinte, 

dedicada aos paratextos editoriais do romance em questão, com o objetivo de analisar a 

apresentação dessas traduções ao público leitor de fala portuguesa. 

De acordo com as informações registradas no “Dicionário de Tradutores Literários 

do Brasil” (UFSC), Hélio Pólvora (1928-2015) é natural do sul de Itabuna, Bahia (BA), 

mudou-se para a região central do Rio de Janeiro (RJ), objetivando estudar na Faculdade 

de Direito; no entanto, fixou-se no município de Ilhéus, Salvador. Destacou-se tanto como 

jornalista quanto escritor, atuando como crítico cultural e de cinema do “Jornal do Brasil”, 

colaborador e porta-voz de Itabuna no rádio, o “Jornal A Tarde”, de Salvador. Foi também 

cronista, editor de revistas locais, como “Correio Jornal do Brasil”, “Correio da Manhã”, 

“Correio Brasiliense”, “Diário Carioca” e da “Veja”, além de ter ele mesmo fundado o 

“Jornal Cacau-Letras”, no seu Estado de origem.  

Nesse ritmo, Pólvora publicou os seguintes títulos de sua própria autoria: Os Galos 

da Aurora (Civilização Brasileira, 1958); A Força da Ficção (Vozes, 1970); Graciliano, 

Machado, Drummond & Outros (Francisco Alves, 1973); O Menino do Cacau (Editora 

Antares, 1975); Um Pataxó em Chicago (BDA, 1994); Memorial de Outono (Bertrand 



73 
 

Brasil, 2005), dentre outros livros publicados também no exterior. Assim, ele dedicou-se 

primeiramente à carreira como escritor e, em seguida, à de tradutor.  

Como tradutor profissional e crítico literário, Pólvora estreou aproximadamente no 

ano de 1963 traduzindo das Línguas Francesa e Inglesa livros de prosa em ficção e não 

ficção (o que inclui autobiografias e ensaios de literatura). Da sua experiência tradutória, 

sobressaem obras do poeta e romancista americano Robert Penn Warren: Os Capangas 

do Chefe (Bloch, 1968); Ernest Hemingway: As Aventuras de Nick Adams (Artenova, 

1973); e duas das importantes obras de Faulkner: Enquanto Agonizo (Expansão Cultural, 

1973); e Desça, Moisés (Expansão Cultural, 1981).  

Além disso, ele teve a oportunidade de visitar “a Colômbia e Alemanha, a convite 

oficial; também os Estados Unidos, a convite do Presidente Gerald Ford, para contatos 

em universidades americanas que incluíram Nova York, Memphis, Mississipi e Berkeley” 

(DICIONÁRIO-LITERÁRIO, 2009, n.p.). Laureado com o prêmio literário Bienal Nestlé 

de Literatura (1982), foi-lhe também outorgado, já na década de 1990, o título de Doutor 

honoris causa pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC/BA). 

De modo semelhante, o escritor-tradutor Wladir Dupont (1938-2014) trilhou uma 

trajetória profissional orientada tanto para o Jornalismo, atuando como repórter e redator 

de agências publicitárias diversas, como para o campo das Letras, no qual dedicou-se, 

mais especificamente, à tradução de literatura. Natural da região central da grande São 

Paulo (SP), Dupont ingressou no curso de Direito na Universidade de São Paulo (USP), 

mas não o concluiu. Ele iniciou as suas atividades no mercado de trabalho, primeiramente, 

na posição de jornalista-escritor, na década de 1960, e com a então experiência adquirida, 

avançou na carreira e trabalhou para jornais de grande circulação, dentre os quais, “Jornal 

do Brás” e “O Tempo”, além de ter atuado como colaborador de revistas internacionais, 

difundindo a cultura brasileira, em particular as do México.  
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Nesse caminho profissional, que requer conhecimentos e habilidades linguísticas, 

sabemos que Dupont aperfeiçoou o seu nível de inglês em cursos complementares no 

exterior, especificamente “nos Estados Unidos: na Southwestern Louisiana University, 

em 1957, e no Macalester College, em Minnesota, entre 1963 e 1964, ao mesmo tempo 

em que estagiava como repórter e redator do jornal Des Moines Register & Tribune” 

(DICIONÁRIO-LITERÁRIO, 2005, n.p.). No Brasil, atuou ainda como editor da “Folha 

de S. Paulo”, escreveu para “Folha da Tarde” e as revistas “Veja” e “Nova”, colaborando, 

além disso, como colunista do jornal “Observatório da Imprensa”.  

Com essa vocação jornalística e larga experiência em redação técnica, atuando, 

entretanto, como tradutor profissional desde 198637, quando estreou com a publicação da 

biografia Made in Japan, do empresário e co-fundador da Sony Corporation Akio Morita, 

Dupont traduziu do inglês cinco romances de Faulkner: a trilogia A Cidade; A Mansão; e 

O Povoado (Mandarim, 1997; 1997; 1998); Enquanto agonizo (Mandarim, 2001); e Os 

Invictos (Arx, 2003). Do espanhol, traduziu o romance Conversa na catedral (Arx, 2004), 

do peruano Mario Vargas Llosa, hoje considerado um dos escritores mais proeminentes 

da América Latina. Dupont fez ainda traduções indiretas da Língua Alemã e, finalmente, 

conquistou o Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro (CBL), em 1994, pela tradução 

do livro de ensaios intitulado “La Otra voz” (1990), de Octavio Paz. 

Assim, resumidamente, esses dois perfis de tradutores, cada qual à sua época; e com 

a sua cultura literária, vimos que, por um lado, Hélio Pólvora (1928-2015), natural da 

Bahia, era advogado de formação, mas, por aptidão artística, seguiu carreira fazendo da 

escrita criativa e da tradução suas principais profissões. Foi autor de inúmeros livros de 

literatura (narrativas curtas), que inclusive foram traduzidos para outras línguas (alemão, 

 
37 Em “Folha de São Paulo” (13/06/2014). (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1469582-

wladir-dupont-1938-2014---traduziu-de-octavio-paz-a-faulkner.shtml). 
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espanhol, francês, inglês, italiano, possível outras). Por outro lado, Wladir Dupont (1938-

2014), paulistano, formado em Jornalismo, atuou durante anos como repórter e redator, 

tanto no Brasil como em outros países; muito posteriormente, dedicou-se ao exercício de 

tradução, técnica e literária, com ênfase nos gêneros ensaio e romance.  

Podemos, portanto, concluir que os seus projetos de traduções de As I Lay Dying, 

embora eles tenham partido do mesmo pressuposto, o de ressignificar as variações da 

linguagem do romance para a cultura receptora, por meio de uma manipulação consciente 

visando a fins ideológicos, conforme a linha crítica de Lefevere (1992, p. 14), Pólvora e 

Dupont buscaram soluções tradutórias diversas. Algumas delas foram particularmente 

bem-sucedidas, demonstrando os seus modos de interpretação das vozes narrativas e do 

coloquialismo de Faulkner; outras, relativas à representação da cultura local (discutida na 

primeira seção deste capítulo) e aos traços estilísticos, como a variação fonética ou o eye 

dialect, foram parcialmente ignorados nas traduções propostas. 

 

2.4. Dos projetos editoriais: os paratextos em Enquanto agonizo 

 

Esta seção discorre sobre a presença dos discursos editoriais que acompanham e 

asseguram a recepção de uma obra traduzida em dado sistema cultural, no nosso caso, o 

brasileiro, mais particularmente as capas, sobrecapas e, do aparato crítico que requereu o 

processo de tradução algumas palavras (a ética do traduzir), as informações contidas no 

texto introdutório, como o assinado pelo próprio tradutor (1978). Apoiamo-nos, para isso, 

nos estudos de Genette, em seu livro de referência “Paratextos Editoriais” (2009), em que 

o teórico francês define a expressão paratexto editorial ou paratextos de obras literárias, 

como “aquilo por meio do qual um texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores, 

e, de maneira mais geral, ao público” (GENETTE, 2009, p. 11).  
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A sua teoria da paratextualidade ajuda-nos a melhor compreender e analisar os 

elementos que integram uma obra e que informam o leitor sobre o seu interior ou exterior. 

Isso inclui o nome autêntico ou fictício do autor; do revisor; ano de publicação; prefácios; 

notas; dedicatórias. Visando, além disso, à leitura descritiva dos paratextos do romance 

faulkneriano traduzido, sob uma abordagem funcional, conforme o emprego da sequência 

(A Synthetic Scheme for Translation Description) de Lambert e Van Gorp, baseamo-nos 

na proposta On Describing Translations (1985), aportada na Teoria dos polissistemas de 

Even-Zohar (1990 [1978]), enquanto ferramenta metodológica.  

Nesse artigo pioneiro, publicado no “The Manipulation of Literature: Studies in 

Literary Translation”, organizado pelo professor Theo Hermans, Lambert e Van Gorp 

(1985) propuseram que a descrição de traduções seja feita de forma mais orientada e, em 

vista disso, eles a dividiram em quatro passos: contexto sistêmico; dados preliminares; 

macroestrutura; e microestrutura. Dessas etapas, interessam-nos, mais particularmente, 

os dados preliminares (preliminary data) sobre a tradução, que influenciam na recepção 

literária. Segundo os autores, são neles que se observam o título do livro; a capa; páginas 

de rosto; o gênero textual; a indicação ou não do nome do tradutor, além da estratégia 

geral de tradução (parcial ou integral) (cf. LAMBERT et al., 1985).  

Assim, seguimos descrevendo os paratextos atentando-nos para a estrutura física 

do livro (capas, orelhas) e, finalmente, o texto de introdução das três edições de Enquanto 

agonizo, título da tradução brasileira de As I Lay Dying, uma que vez que, na nossa análise 

de traduções (Capítulos 3), referimo-nos às duas dessas edições do romance faulkneriano 

publicadas em diferentes épocas e por editoras distintas. Considerações feitas, partimos, 

então, para uma descrição da primeira ilustração da obra. 
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Anexo 1 - Fonte: Arquivo pessoal  

(1978, 2ª edição, Exped-Expansão Editorial) 

 

Genette (2009) denomina de peritexto editorial “toda a zona do peritexto que se 

encontra sob a responsabilidade direta ou principal (mas não exclusiva) do editor, ou 

talvez, de maneira mais abstrata, porém com maior exatidão, da edição” (GENETTE, 

2009, p. 21, grifo do autor), o que incluem a capa, a sobrecapa, entre outros elementos. 

Na segunda edição de Enquanto agonizo (1978 [1973: 1ª edição]), publicada pela Exped-

Expansão, Rio de Janeiro, sobressai o fundo preto com o nome do autor destacado com 

letras grandes e amarelas. Há, também, um retrato ou uma imagem feminina sugerindo 

ser a de Addie adoentada, a protagonista e matriarca do romance. 

Em seguida, em relação ao colorido do título do livro, também em caixa alta, ao 

lado do nome do autor, há letras em cor de laranja ou abóbora, cujo design gráfico da 

capa, em cores fortes, de um ponto de vista do uso do marketing comercial, alude ao 

tradicional evento de Halloween norte-americano. Por essa escolha de cores (amarelo, 

branco, laranja, preto) e possível relação intertextual, diríamos que ele foi artisticamente 
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trabalhado, capaz de atrair a atenção do leitor na primeira olhadela. Ainda na leitura dessa 

capa impressa, do tipo brochura, da primeira tradução (1978 [2ª edição]), figura-se uma 

inscrição do lado esquerdo no livro informando que Faulkner foi laureado com o Prêmio 

Nobel de Literatura. Mas ela não informa o ano da premiação (ou seja, o de 1949), o que, 

apesar dessa lacuna de informação, desperta a curiosidade do leitor.  

Já do lado direto da capa, o título do romance em inglês foi também mencionado, 

porém com letras miúdas e, como as do título da obra traduzida, em um tom alaranjado. 

Do ponto de vista da tradução, como observou Toury (1995, p. 70), isso indica que se 

trata de uma tradução assumida e, além disso, de um autor mundialmente prestigiado. Por 

seu turno, a logomarca da extinta Exped-Expansão editorial aparece estampada na lateral 

esquerda da capa ilustrativa e em sua colocação vertical. É, de fato, um local de evidente 

relevância estratégica editorial, como bem salientou Genette (2009, p. 29), porém a 

posição escolhida foi pouco adequada no paratexto para valorizar o selo da editora; pois, 

para lê-lo, é necessário girar o livro impresso em um eixo do tipo horizontal, a fim de 

identificar as informações ali registradas. Ademais, parece-nos que, diante da retórica e 

reputação literária de Faulkner, o Modernista, e de uma visão mercantil da tradução, o 

espaço visível que poderia ser reservado para o nome do tradutor responsável perdeu a 

sua relevância, já que ele não figura na capa ilustrada da obra em questão. 

Por outro lado, da ilustração chamativa, realça-se ainda a imagem desenhada e 

centralizada na primeira capa (1978), trazendo a ideia do rosto consumido e do corpo 

aparentemente magro de Addie Bundren, enrolada com uma grande colcha de retalhos 

multicolorida. Dessa ilustração sugestiva, insinuando o delicado estado físico (de saúde) 

da personagem, é importante notar na mão direita descoberta de Addie, pousada no 

próprio ventre, a fragilidade de seus dedos, ilustrando justamente a cena da narração feita 
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pelo seu filho Jewel, quando ele os descreve como raízes desenterradas: “her hands laying 

on the quilt like two of them roots dug up” (FAULKNER, 1935, p. 11).  

Ainda na arte dessa capa, de autoria de Vilma Pasqualini, como assinado no canto 

inferior na capa (ao lado da frase “2ª edição”) e reiterado na página 6, a cabeça de Addie 

Bundren, está suspensa, inclinada para o lado direito; ao passo que os seus olhos tristes, 

semifechados; e com um semblante abatido, estampam a melancolia nos últimos instantes 

de sua vida. Tais traços ilustrativos dão, entretanto, contorno à figura da protagonista e 

matriarca da família, fazendo jus ao título da obra traduzida. 

Nessa continuidade, lembramos com Genette (2009, p. 27) que a função paratextual 

da contracapa (ou quarta capa) é apresentar ao público leitor, em poucas palavras, um 

resumo da biografia do autor e dos traços mais peculiares de sua obra. E, para nós, em 

tradução, é bem-vinda também uma breve justificativa de uma (nova) edição no país 

receptor. Nessa perspectiva, as informações documentadas nos paratextos (prefácios) nos 

levam a crer que o primeiro tradutor de Enquanto agonizo (1978), o Hélio Pólvora, foi 

quem escreveu o texto da contracapa. Nele, Faulkner nos é apresentado como aquele que 

“já está consagrado como um dos maiores romancistas do mundo” (1978), razão pela qual 

a referida obra rendeu ao escritor do Sul o Prêmio Nobel. E, apesar de Faulkner ter escrito 

contos e poesias, são com esses “dados preliminares” (LAMBERT et al., 1985, p. 52) que 

o leitor toma conhecimento do gênero textual romance. 

Ainda na leitura da contracapa, sem qualquer ilustração de fundo; e haja vista o 

discurso comercial do mercado livreiro, na tentativa de advertir e de persuadir o público 

leitor, concluiu-se enfatizando que Enquanto agonizo é “talvez a obra mais renovadora” 

de Faulkner; portanto, o seu lançamento chegou ao nosso país para preencher uma das 

lacunas sentidas nos Estudos Literários Brasileiros (1978). Com essa singela declaração 

dos agentes culturais ou patronagem no sistema literário do país, já expressada nos anos 
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1970, percebe-se a importância da “tradução como enriquecimento de línguas e culturas”, 

como salientou Lenita Esteves (2014), em que “os tradutores e intérpretes são essenciais 

para a fundação, identificação, crescimento e prosperidade de uma nação” (2014, p. 209-

210). Isso leva-nos a refletir, na então contemporaneidade com os avanços das pesquisas 

em Estudos da Tradução, sobre o papel da literatura traduzida no Brasil. 

Um outro elemento paratextual que integra a primeira tradução e que convém aqui 

relembrar é o texto de abertura assinado pelo prefaciador e tradutor Hélio Pólvora (1978). 

O seu enunciado discursivo, sob o título de “Amar a Humanidade Inteira”, percorre 

exatamente seis páginas (9-14). Com isso, há que se observar a sua visibilidade e cuidado 

para com a introdução de Faulkner ao sistema cultural brasileiro, que informa o leitor 

sobre os principais eventos do romance e, adicionalmente, o seu projeto de tradução para 

o estilo individual do escritor. Tudo isso, no entanto, não justifica a ausência (ou deveria 

substituir) do nome do tradutor na capa. Em compensação ou não, foi-lhe concedido um 

espaço nas páginas iniciais do livro, para registrar as próprias palavras.  

De forma um tanto curiosa, Hélio Pólvora (1978) apresentou o seu projeto editorial 

dizendo que ele próprio, tradutor de carreira, “optou pela versão quase literal do texto 

(...). O outro critério possível neste caso seria traduzir literariamente a linguagem de 

Faulkner; o texto ficaria mais bonito, mais fluente (...)” (FAULKNER, 1978, p. 13, [grifos 

do tradutor]). Essa passagem suscita alguns questionamentos. O que seria uma “versão 

quase literal” de um texto que é marcado linguisticamente por dialetos? Além disso, essa 

opção parece não corresponder à intenção original do tradutor, pois algumas das escolhas 

tradutórias adotadas (para os idiomáticos, colocação pronominal, os sinais de pontuação) 

diferem dessa “versão quase literal”. É, portanto, um ponto vulnerável perante a postura 

ética em tradução. E, justamente, por essa razão, o objetivo específico deste projeto de 
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trabalho consiste em pesquisar a relação entre traduções e obra em Língua Inglesa, a partir 

de um conjunto de aspectos linguísticos e socioculturais a serem comparados.  

Também faz pouco sentido o que Pólvora tentou dizer por “traduzir literariamente 

a linguagem de Faulkner”. O fato evidente é que Faulkner fez o uso literário do vernáculo 

americano, tanto em As I Lay Dying (1930) como em outros de seus títulos atrás aludidos. 

E, finalmente, da estrutura da composição da obra ou esclarecimentos complementares 

no paratexto, ele preferiu “o diálogo à americana, indicado por aspas, em vez de travessão. 

(...) Procurou também manter a pontuação do autor” (1978, p. 14). E, como ele procurou 

manter a pontuação? Veremos na análise descritiva no Capítulo 3. 

 

 

Anexo 2 - Fonte: Arquivo pessoal  

(2001, 1ª edição, Mandarim Editora) 

 

 

Passando, agora, para a leitura da segunda capa do livro, publicado pela Mandarim 

Editora, em São Paulo, notemos, nesta edição mais moderna, de capa mole, o fundo em 

cores diferentes sendo dividido entre uma luz branca a predominar na parte cinza-escuro; 
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e na outra parte, finalizada em preto. O nome do autor, por sua vez, aparece escrito com 

letras grandes, brancas e com um certo capricho, mais ou menos centralizado; enquanto 

o título chamativo, localizado um pouco mais abaixo do nome do autor, aparece em cor 

vermelha e com as duas iniciais em maiúsculas: E(nquanto) A(gonizo).  

A ilustração, de autoria do designer gráfico Herbert Junior, que mais nos chama a 

atenção de fundo, é bem-apresentada e nela sobressaem as cores branca e preta, e traz 

uma mulher aparentemente bem-vestida; com um clássico vestido de renda longo, sentada 

de lado, cujo perfil mostra os seus dois cotovelos levemente apoiados nos joelhos; e as 

suas mãos, levadas aos ouvidos, estão próximas de sua cabeça baixa. Assim como a 

imagem da primeira capa impressa (1978), a ilustração sugere ser a de Addie, a Mãe 

Bundren, e protagonista do romance, envolta na sua angústia existencial.  

Mas a imagem expressiva da jovem na capa, delineada com cores marcantes para 

contorná-la artisticamente, poderia ser também a de sua filha, Dewey Dell Bundren, que 

padece de uma agonia na história narrada. Em comparação de paratextos, as informações 

contidas na segunda capa impressa (2001) da obra traduzida são mais sucintas. Além do 

básico, nome do autor destacado em letras grandes e título em letras menores, há apenas 

uma inscrição indicando o selo da editora (Mandarim). O nome do autor, o título do livro 

e, por fim, o M (da editora) invertem-se também na lombada. 

O nome do tradutor, o jornalista Wladir Dupont, não é mencionado na capa. E ele 

foi o prefaciador que introduziu o conteúdo do romance e assinou as notas de orelhas do 

livro (de fato, o nome dele consta ao final do texto prefaciado). Não há explicações sobre 

o processo de tradução, como há na primeira edição, por isso, não temos conhecimento 

do que o motivou a optar por determinadas escolhas tradutórias. Já na contracapa, sem 

ilustração; com tonalidade cinza e letras pretas, é nos informado, logo na parte superior, 

que se trata da “Literatura norte-americana”, especificamente do gênero textual romance. 
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Além desses dados preliminares, conforme o sugere o modelo de Lambert et al. (1985), 

encontram-se dois pequenos parágrafos escritos em uma linguagem convidativa, de modo 

a despertar o interesse do leitor. Por meio do primeiro deles, sabemos que o “romance 

ambientado no sul dos Estados Unidos, Enquanto agonizo foi um dos livros que rendeu, 

em 1949, o Prêmio Nobel de Literatura a William Faulkner” (2001). 

Em seguida, percebemos que o tradutor se preocupou em destacar alguns aspectos 

formais da obra: “esta obra-prima varia do humor negro ao acúmulo do patético, o que, 

juntamente com a técnica do fluxo de consciência, a narração indireta e os recorrentes 

flashbacks, evidencia o estilo brilhante e único de Faulkner” (2001). Ao passo do segundo 

parágrafo, exibiu-se uma nota biográfica informando a matriz regional do romancista, a 

data de seu nascimento e do falecimento; além disso, uma parte de sua produção ficcional. 

Por fim, há uma menção ao site da editora no final da contracapa. 

 

 

Anexo 3 - Fonte: Arquivo pessoal  

(2009, [reimpressão em 2019], L&PM Pocket) 
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Nessa terceira e última leitura descritiva da capa do livro, dessa vez publicado pela 

renomada editora L&PM, também conhecida como Coleção L&PM Pocket (livros de 

bolso do Brasil), com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é a mais recente 

edição, datada de 2009; e reimpressa em 2019, inclusive em tradução de Wladir Dupont. 

Nela, cuja ilustração foi assinada por Ivan Pinheiro Machado, encontra-se uma pintura no 

estilo realista baseada no quadro Le coup de vent (1865-1870), de Jean Baptiste Camille 

Corot, exibido no Museu de Belas-Artes, Reims, na França. A paisagem natural ao meio 

campesino, mostra-se despida de detalhes, variando entre as cores azul do céu; o verde 

das árvores; e a tonalidade de marrom escuro, aludindo à cor da terra. Há, também, uma 

figura humana de fundo, que parece estar sendo castigada com a força do vento. 

A inscrição paratextual do nome do escritor de Oxford, Mississippi, aparece na capa 

impressa em tamanhos desproporcionais: William com letras brancas e pequenas, ao lado 

esquerdo do livro; e Faulkner com letras brancas e grandes, centralizado e, sob essa forma, 

ocupando um espaço de maior relevo na capa. Isso justifica-se pela notoriedade literária 

do escritor. Pois, do lugar (canônico ou não), no peritexto, do nome do autor, sabemos 

que “quanto mais o autor é conhecido, mais seu nome é exibido”, o que tende a funcionar 

como uma “prática promocional” (GENETTE, 2009, p. 40) das editoras. 

Por sua vez, o título do romance traduzido foi charmosamente destacado em cor de 

rosa; porém o que chama a atenção é a solução coletiva do título de Enquanto agonizo, o 

que revela não somente uma consolidação respeitando a tradução inédita datada de 1973, 

de Hélio Pólvora, mas também as supostas normas preliminares (preliminar norms) de 

tradução, que estão ligadas tanto à decisão de traduzir como a fatos cultural-históricos. A 

contracapa dessa edição (de 2019) da Coleção L&PM Pocket é também considerável. Na 

sua parte superior, vemos a ênfase dada à frase “Prêmio Nobel 1949”; logo abaixo, uma 

citação elogiosa de três linhas do crítico literário Harold Bloom. 
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Na sequência, três parágrafos atraem ainda mais a atenção do leitor. No primeiro, e 

talvez o mais impactante deles, toma-se conhecimento que “Enquanto agonizo foi eleito 

um dos cem melhores romances em inglês do século XX, tanto pelo júri especializado da 

editora Modern Library como pelos leitores” (2019). Enfatizou-se, além disso, alguns dos 

aspectos da obra: “o autor distancia-se da aristocracia sulista americana para falar de gente 

comum e humilde, como a família Bundren” (2019). E, acrescentou-se na contracapa, 

assim como na da Mandarim editora, uma nota biográfica sobre Faulkner. 

Interessante é também notar, na reimpressão do romance traduzido e publicado pela 

Coleção L&PM Pocket, volume 747 (2019), o texto introdutório, sob o título de “William 

Faulkner (1897-1962)”, de duas páginas. Nele, encontram-se importantes informações a 

respeito da vida pessoal e artística do autor, inclusive a menção aos títulos de suas maiores 

obras; mas nenhum esclarecimento sobre o projeto de tradução ou impasses tradutórios. 

Entretanto, pelos dados preliminares informados estão claros que, independentemente do 

tamanho do livro (do “formato de bolso”), trata-se de uma reimpressão e em tradução de 

Wladir Dupont, como indicados na contracapa e reiterados na página de rosto. 

Como exposto, diferentemente das duas primeiras ilustrações das capas do romance 

traduzido (1978; 2001), que sugerem um “título temático” (GENETTE, 2009, p. 77), no 

sentido de imprimir a imagem de uma mulher agonizante (a da suposta Addie Bundren), 

nessa reimpressão de data mais recente (2019) o leitor talvez tenha de desvendar o duplo 

mistério do título em português brasileiro. Uma vez que essa última ilustração, baseada 

em uma pintura francesa atrás mencionada, tão pouco alude ao título do romance original 

em inglês. A pouco alude também a sem graça capa impressa de As I Lay Dying publicada 

pela Vintage Books em 1935, que ilustra apenas uma simples casa na roça. Entretanto, 

esses juízos de valor não correspondem, em particular, ao nosso propósito aqui. 
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Importa-nos esclarecer, nessas linhas finais, partindo do levantamento de paratextos 

editoriais, os quais compuseram as traduções (e a reimpressão) do romance em análise de 

Faulkner, que em nenhuma das três capas impressas aqui examinadas figura o nome do 

tradutor. Não seria ele o responsável, do início ao fim de um projeto editorial de tradução, 

por construir sentidos das palavras, nas ciladas dos enunciados idiomáticos, metáforas e 

trocadilhos, dando importância ao contexto da obra? Ou por recriar dialetos e optar por 

uma seleção vocabular cuidadosa; ao mesmo tempo, em estreita relação com o texto de 

partida? Ainda com base nas informações dispostas nas páginas das respectivas traduções 

(1978; 2001; 2019), os textos das contracapas, que também não citam nomes, podem ter 

sido produzidos pelos prefaciadores-tradutores, Dupont e Pólvora. 

Ademais, do ponto de vista do mercado do livro no Brasil, e considerando os fatores 

mercadológicos aplicados à tradução, que, por sua vez, visaram à publicação de um livro 

em tamanho menor ou, dito de outro modo, muito mais acessível ao público consumidor, 

percebemos que a edição (ou a coleção) de bolso, brochada, da L&PM Editores (2019), 

enquadra-se no que Genette (2009) acrescentou, de forma sucinta, com respeito à história 

da edição, enquanto “reedição a preços baixos de obras antigas ou recentes que passaram 

antes pelo teste comercial da edição corrente”. Como resultado, a reedição “transformou-

se em um instrumento de ‘cultura’, em outras palavras, de constituição e, naturalmente, 

de difusão” (GENETTE, 2009, p. 24-25, grifo do autor). 

Assim, constatamos que Enquanto agonizo, em tradução de Wladir Dupont (2001), 

foi reeditado, reimpresso ou republicado pela Coleção L&PM Editores quando o tradutor 

ainda estava entre nós. Seria, portanto, um exemplo de processo de “reciclagem nas 

traduções”, ou seja, a “reaparição da mesma tradução com várias edições. [Isto é], a 

mesma tradução, igual ou com algumas pequenas alterações” (MILTON, 2012, p. 26), 

como vimos brevemente nesta seção. 
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CAPÍTULO 3 — FARMERS E TOWN PEOPLE EM PORTUGUÊS 

 

 

I can remember how when I was young I believed death to be a 

phenomenon of the body; now I know it to be merely a function of the 

mind — and that of the minds of the ones who suffer the bereavement. 

The nihilists say it is the end; the fundamentalists, the beginning; when 

in reality it is no more than a single tenant or family moving out of a 

tenement or a town. (As I Lay Dying, 1935, p. 38)38 

 

 

3. Coloquialismo, repetição, sinais de pontuação 

Partindo do primeiro momento da história narrada no cenário ficcional agrário, no 

representativo Yoknapatawpha, selecionamos um excerto do solilóquio de Addie, a mãe 

Bundren e protagonista da obra, que se faz ouvir através de um único relato confessional, 

cuja extensão ocupa oito páginas (1935, p. 157-165).  A matriarca, nos últimos instantes 

da sua vida, sob a luz pálida da candeia iluminando a própria face, expressa-se por meio 

de um registro linguístico combinado, que faz uso do falar da cultura local mississipiana 

e, no nível morfossintático, simplificação gramatical do enunciado. 

A ambiguidade é também um fenômeno caracterizador no discurso da personagem, 

como inclusive observou Richard Godden, em ensaio “William Faulkner, Addie Bundren, 

and Language” (1978), em razão do suposto esvaziamento semântico das palavras, como 

se a forma de expressar da narradora, a Mãe, fosse uma espécie de enigma a ser decifrado, 

a dificultar o diálogo com os seus amigos, filhos e o esposo. No entanto, examinaremos, 

no primeiro excerto, o vocabulário popular (a partir de expressões como to negative e to 

replace the child), que revela o anseio de Addie causado pela ausência de comunicação 

verbal, e como isso foi ressignificado nas traduções brasileiras.  

 
38 Excerto colhido do capítulo narrado por Dr. Peabody, médico e fazendeiro. 
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Nesse sentido, a matriarca, que tão pouco acredita na referencialidade das palavras, 

questiona o que seria o amor, casamento, o que significa a maternidade e, filosoficamente, 

a razão de ser e de viver. Segundo Paul Nielsen, em seu artigo intitulado “What Does 

Addie Bundren Mean, and How Does She Mean It?” (1992), o solilóquio da protagonista 

agonizante é um capítulo sombrio em torno de si mesma, por revelar a sua personalidade 

questionadora (em relação à capacidade de as palavras representarem os diversos objetos 

do mundo), igualmente as próprias origens mais obscuras. 

 

Cotejo crítico 1 — Addie Bundren 

 

Then I found that I had Jewel. When I waked to remember to 

discover it, he was two months gone. […]39 I gave Anse Dewey 

Dell to negative Jewel. Then I gave him Vardaman to replace the 

child I had robbed him of. And now he has three children that are 

his and not mine. (1935, p. 164-165)   

  

Então eu descobri que ia ter Jewel. Quando recobrei o senso para 

ver o que havia acontecido, estava grávida há dois meses. […] Dei 

Dewey Dell a Anse, para compensar Jewel. Depois, dei-lhe 

Vardaman, para substituir o filho que lhe havia roubado. E agora 

ele tem três filhos que são seus e não meus. (1978, p. 147)   

 

Então soube que ia ter Jewel. Quando acordei para lembrar de 

descobrir, ele já estava com dois meses. […] Eu dei Dewey Dell a 

Anse para contrabalançar Jewel. Depois lhe dei Vardaman para 

substituir a criança que eu roubara dele. E agora ele tem três filhos 

que são seus e não meus. (2001, p. 153) 

 

 

Em que pese o advérbio then (então), chama a atenção a forma como a narradora 

expressa-se ao falar de três dos cinco filhos. Mais especificamente, de Jewel, fruto de seu 

relacionamento extraconjugal com Whitfield (o Servo de Deus); da criança Vardaman, 

 
39 Sinal de pontuação nosso. 
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aos seus aproximados oito anos; e da menina Dewey Dell. Nessa direção, ao ressignificar 

a maternidade na sua vida (I found that I had Jewel), Addie revela que: “when [she] waked 

to remember to discover it, he [Jewel] was two months gone”. A construção discursiva 

empregada por Faulkner, neste exemplo em particular, evoca imagens memorialísticas: I 

waked to remember to discover it, ao passo que, do ponto vista da linguagem, o autor 

recorreu à uma expressão indicada em “waked [verbo wake com adição do -ed final, para 

formar o particípio passado]”; sendo um aproveitamento criativo de variantes linguísticas, 

enquanto marca de regionalismo (The Free Dictionary Online, 2020). 

O desafio de tradução, porém, pode recair sobre a sintaxe temporal para o português 

brasileiro, dada a sequência dos verbos no seu modo infinitivo, to remember to discover, 

cuja estrutura gramatical é pouco comum na modalidade escrita da língua padronizada. 

Relevante é ainda a inversão sintática sinalizando a informalidade na voz narradora: o 

uso combinado de tempo verbal no passado simples, was; e gone na função de adjetivo, 

e funcionando como uma gíria para “pregnant”. Sob uma perspectiva crítica da narrativa, 

há uma inversão, um deslocamento de quem se fala (filho), quando a narradora dá ênfase 

ao período da gravidez: he was two months gone. Em outras palavras, Addie Bundren was 

2 months pregnant, o que representa uma linguagem coloquial. 

Nesse nível semântico e de vocabulário popular, as respectivas traduções trouxeram 

as seguintes soluções: “Quando recobrei o senso para ver o que havia acontecido, estava 

grávida há dois meses” (1978); “Quando acordei para lembrar de descobrir, ele já estava 

com dois meses” (2001). Com respeito à primeira edição, a expressão: “Quando recobrei 

o senso para ver o que havia acontecido”, correspondente a uma escolha léxico-estilística 

exibindo a formalidade (um embelezamento no enunciado narrativo). Em seguida, he was 

two months gone, por “estava grávida há dois meses”, identificamos que a estratégia da 
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clarificação, escolhida por Pólvora (1978), tornou evidente para o leitor-alvo a descoberta 

da gestação, naquele momento introspectivo da narradora. 

Por sua vez, o tradutor Dupont (2001) preferiu a estratégia do literalismo (palavra 

por palavra): “Quando acordei para lembrar de descobrir, ele já estava com dois meses”. 

Aqui, ele reproduziu a fala da matriarca atentando-se para os verbos conjugados no modo 

do infinitivo, “para lembrar de descobrir”, como na frase dialetal I waked to remember to 

discover it, de modo a causar um certo estranhamento na leitura.  

Sob uma perspectiva comparada, enquanto a primeira (1978) buscou ressaltar quem 

estava grávida ([ou seja, Addie], “estava grávida há dois meses”), a segunda (2001) deu 

ênfase ao feto em desenvolvimento, ao menino Jewel, em “ele já estava com dois meses” 

[no útero de Addie]. Aqui, a literalidade, enquanto estratégia de tradução, possibilitou ao 

leitor compreender a surpresa indesejada: o filho fruto de uma traição.  

São, portanto, duas soluções tradutórias válidas, a de Dupont e de Pólvora, porém, 

com ênfases distintas da mesma situação, que, no nível microtextual, não comprometeram 

a fala reveladora da mãe. Pois, além de denotar a descoberta da gravidez, sugere um certo 

distanciamento dela em relação aos demais filhos. 

Adiante, a sequência do excerto selecionado conduz o leitor ao penúltimo parágrafo 

da narrativa da protagonista: I gave Anse Dewey Dell to negative Jewel. Then I gave him 

Vardaman to replace the child I had robbed him of. And now he has three children that 

are his and not mine. Na cena do romance, o uso da expressão to negative é empregado 

no sentido de anular o mal com o bem, que é o caso da matriarca, com respeito à traição 

dela com Whitfield, da qual Jewel, seu terceiro filho, é fruto. Addie Bundren, com sua 

visão pessimista da vida, escolhe quais dos seus cinco filhos mais amar (I gave Anse 
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Dewey Dell; I gave him Vardaman; and now he has three children that are his and not 

mine), revelando, portanto, ser Cash e Jewel os seus prediletos.  

Outro fenômeno linguístico é a expressão conjugada no modo passado: robbed him 

of, no sentido de ter tirado a oportunidade de Anse ser pai legítimo de Jewel. Também há 

o pronome that como um substituto de who (em three children that), acentuando, 

novamente, a coloquialidade na voz narradora. Já nos projetos editoriais de tradução, 

vemos no primeiro (1978) uma linguagem mais formal, resultante do esclarecimento da 

expressão to negative, que foi traduzido por “compensar”.  

Esta tradução, que visou à homogeneização da linguagem, privou, portanto, o leitor-

alvo de conhecer “to negative” como uma expressão popular no discurso da narradora. É 

verdade, no entanto, que o solilóquio da personagem é relativamente mais formal, em 

razão da sua posição social como ex-professora primária. Mas, considerando a “função 

cultural do ato de traduzir”, como ressaltou Toury (1989, p. 102)40, isso não justifica a 

omissão na tradução do vocabulário peculiar na fala de Addie Bundren. 

A segunda tradução (2001) buscou também retratar o enunciado narrativo em um 

registro linguístico formal, porém, o pronome pessoal (“eu dei; eu tinha”) não foi omitido 

e, estrategicamente, no nível de formalidade, o tradutor recorreu a uma variante estilística 

do uso mais-que-perfeito do indicativo: “roubara”. De um ponto de vista estético, a sua 

tradução, “(...) Eu dei Dewey Dell a Anse para contrabalançar Jewel”, é um exemplo de 

substituição explicativa do “to negative” por “contrabalançar”. 

Por outro lado, no Cotejo crítico 2, do monólogo de Dewey Dell, a seguir, observa-

se no original tanto um fluxo de consciência, por meio das repetições, quanto um falar 

 
40 No original em Inglês (parágrafo completo): (c) the strategies and procedures resorted to during the 

process whereby such a product is established and introduced into the target culture (hence, by extension, 

the cultural function of the act of translating [a')) (TOURY, 1989, p. 102). 
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regional, quando ela se expressa por meio de dialeto. A repetição tem efeitos nos níveis 

da semântica e do conteúdo, enquanto recurso aplicado à função estética no sistema 

escrito da Língua Portuguesa. Isso reflete, portanto, a circularidade ou redundância do 

pensamento da narradora e, em perspectiva da descrição comparativa, o excerto seguinte 

demonstra quais foram as soluções traduzidas dos tradutores. 

 

Cotejo crítico 2 — Dewey Dell 

 

The dead air shapes the dead earth in the dead darkness, further away 

than seeing shapes the dead earth. It lies dead and warm upon me, 

touching me naked through my clothes. (1935, p. 57-58)  

  

O ar morto modela a terra morta na escuridão morta, até onde a vista 

alcança. Ele desce sobre mim, morto e quente, tocando minha nudez 

através das roupas. (1978, p. 62) 

 

O ar morto envolve a terra morta na escuridão morta, mais distante 

que a visão contorna a terra morta. Ar morto e quente que pesa sobre 

mim, tocando-me nua através de minhas roupas. (2001, p. 59-60)  

 

 

A adolescente Dewel Dell, grávida aos dezessete anos, é uma das personagens mais 

solitárias do romance e narra um dos capítulos em que as imagens poéticas revelam a sua 

própria agonia, em torno da gravidez que ela reluta em aceitar. Relevante é observar, no 

excerto em inglês, a ocorrência do adjetivo dead estilisticamente repetido cinco vezes no 

mesmo enunciado: The dead air shapes the dead earth in the dead darkness, further away 

than seeing shapes the dead earth. It lies dead and warm upon me.  

Observando a estruturação do léxico, “the dead”, na intenção estética de Faulkner, 

representa a construção de imagens em movimentos metafóricos na matriz regional de 

Yoknapatawpha. Há uma possível comparação entre as frases sequenciais “the dead air 

shapes the dead earth” e “further away than seeing shapes the dead earth”. A redundância 
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lexical, nessa direção do romance, qualifica a escuridão – dead darkness, ao passo que a 

reiteração da frase dead earth é enfatizada no final do mesmo enunciado. Por seu turno, 

a figuração do ar circundante influi no íntimo de Dewey Dell: it lies dead and warm upon 

me, touching me naked through my clothes.  

O primeiro tradutor (1978) optou pela construção: “O ar morto modela a terra morta 

na escuridão morta, até onde a vista alcança. Ele desce sobre mim, morto e quente”, uma 

tentativa de corresponder criativa e lexicalmente às imagens conotativas que refletem na 

voz da adolescente. Porém, a repetição sequencial de palavras nesta tradução não foi 

completamente representada, pois nela o termo “morto/morta” é repetido apenas quatro 

vezes; enquanto em inglês, cinco vezes. O resultado é que houve uma redução na tradução 

de Pólvora, perdeu-se shapes the dead, a fim de evitar redundância desnecessária? Isso 

comprova, portanto, que o tradutor não compreendeu a frase anterior.  

Na frase seguinte, further away than seeing, que remete à negatividade na voz 

narradora, o primeiro tradutor recorreu ao que lhe pareceu mais ajustado: “até onde a vista 

alcança”. Porém, da sua interpretação crítica, na ressignificação da frase further away 

than seeing por “até onde a vista alcança”, não foi associado o verbo “seeing” ao que 

deveria vir em seguida, para que a frase pudesse fazer sentido. É uma estratégia tradutória 

apontando para a “adequação”, segundo Toury (1995, p. 67). 

Por outro lado, das normas tradutórias (descritivas), a solução traduzida de Pólvora 

(1978), validou a noção filosófica da morte, tal como figurada no título em Língua Inglesa 

(da forma nominal do verbo ao prolongar-se na continuidade: As I Lay Dying). Estratégia 

similar pode ser vista nos elementos seguintes: “ar, terra, escuridão, corpo”. Dessa forma, 

reconheceu o tradutor, mediante o artifício da antítese, a descrição literária do “ar” como 

“morto” e, ao mesmo tempo, “quente”. A repetição foi, contudo, nessa primeira tradução, 

empregada em benefício do sentido da mensagem transferida. 
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A segunda tradução (2001), à semelhança da primeira, reproduziu o excerto com 

apenas alguns detalhes diferentes, que convém aqui também comentar em atenção à forma 

literária: “O ar morto envolve a terra morta na escuridão morta, mais distante que a visão 

contorna a terra morta. Ar morto e quente que pesa sobre mim”. Interessante é observar 

que ele usou duas palavras diferentes (“envolve” e “contorna”) para a mesma palavra do 

original (“shape”). No entanto, os “fenômenos relativos à composição do texto-fonte 

tenderam a ser transferidos para o texto-alvo” (TOURY, 1995, p. 267)41.  

Comparativamente, há mais formalismo em “tocando-me nua”. Já na construção 

frasal “mais distante que a visão contorna”, infere-se a espacialidade daquele que a 

enxerga, no monólogo interior hiperbólico de Dewey Dell. Reconhecemos, além disso, 

que o uso da metáfora “ar morto e quente”, associado à ideia de que ele “pesa” sobre a 

menina é um acréscimo do tradutor Dupont; no entanto, isso figura convincentemente a 

preocupação da narradora com o seu embaraço gestacional. 

 

Cotejo crítico 3 — Jewel 

 

And now them others sitting there, like buzzards. Waiting, fanning 

themselves. Because I said if you wouldn’t keep on sawing and 

nailing at it until a man can’t sleep even and her hands laying on the 

quilt like two of them roots dug up and tried to wash and you couldn’t 

get them clean. (1935, p. 11-12)  

  

E agora todos os outros lá estão sentados, como pessoas estúpidas. 

Esperando, abanando-se. Pois eu já lhe disse: “Será que você não 

pára de pregar e de serrar até que alguém possa dormir?” E as mãos 

dela, pousadas no cobertor como raízes desenterradas, que a gente se 

esforça por lavar e nunca consegue limpar direito. (1978, p. 24) 

 

E agora estão todos lá sentados, como corvos. Esperando, se 

abanando. Porque eu disse Se você não ficasse serrando e pregando 

 
41 No original em Inglês: (…) in translation, phenomena pertaining to the make-up of the source text tend 

to be transferred into the target text” (TOURY, 1995, p. 275). 
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até ninguém conseguir dormir e as mãos dela repousando sobre a 

colcha como duas raízes não-enterradas que você tentou lavar e não 

conseguiu deixar limpas. (2001, p. 18-19)  

 

Tomando como ponto de partida a vírgula inserida antes da expressão pejorativa 

like buzzards, percebemos a sua função explicando o momento de cólera do narrador, que 

dirige a sua crítica, de maneira metafórica, à legião de curiosos ao redor, que estão sempre 

revisitando a casa em ruína da família Bundren. Estilisticamente, Faulkner foi, nesse 

breve capítulo narrado pelo jovem Jewel, relativamente econômico em relação aos sinais 

de pontuação. E, ao enfatizar a entonação, no lugar da vírgula ele empregou a conjunção 

aditiva and, como uma forma de caracterizar a fala da personagem. 

Da representação do conteúdo e do fluxo mental do narrador, Faulkner também não 

empregou o ponto de interrogação para sinalizar o que seria uma pergunta ou reclamação, 

isto é, o barulho de ferramentas causado pelo trabalho braçal de quem confecciona o 

caixão da própria mãe. Assim, o romancista não teve a intenção de marcar, textualmente, 

por meio do uso das aspas duplas, o que Humphrey (1976, p. 27) define como “monólogo 

interior indireto, em que um autor onisciente apresenta material não-pronunciado como 

se viesse diretamente da consciência do personagem”. Entretanto, as duas traduções 

brasileiras atentaram-se para o efeito produzido pela vírgula, que, em contexto, revela a 

imagem que o narrador constrói (e quer transmitir) dos vizinhos curiosos.  

Nesse sentido, a intervenção do primeiro tradutor (1978) foi feita na expressão like 

buzzards, traduzida como “pessoas estúpidas”. A técnica adotada recorreu à explicação 

que aponta para a indignação instintiva do narrador Jewel, quando ele avista o casal de 

vizinhos (família Tull) ali sentados, como criaturas desocupadas; e compartilhando de um 

sentimento espiritual coletivo, ao olharem para a agonizante (Addie, a Mãe) com aquelas 

expressões de piedade. Das interpretações críticas, o like funciona como um símile; e o 
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termo buzzards, simboliza o pesar em torno da morte tanto na jornada fúnebre como na 

tradição cristã da comunidade rural representada no romance. 

Sob a perspectiva da tradução, o buzzards corresponde ao adjetivo “estúpidas” em 

tradução de Pólvora (1978), é um exemplo de desvio semântico (de substituição) e ainda 

uma forma fraca de compensar a conotação evocada, uma vez que “pessoas estúpidas” 

podem se comportar de diferentes maneiras, e isso não corresponde ao comportamento 

social de quem são ofendidos, ou seja, de Cora e de Vernon Tull. O tradutor, portanto, 

alterou o sentido generalizando o que o narrador quis dizer por like buzzards, e, por isso, 

ele deixou de contemplar a ideia contida na simbologia da narrativa. Já o segundo tradutor 

optou por “como corvos”, que, uma forma mais acertada sugerindo a o pessimismo alheio 

e, em termos comparados, apresenta maior expressividade; pois a simbologia negativa no 

monólogo remete ao sentimento de vazio, solidão e morte. 

Adiante, além do vocabulário marcado por contrações (wouldn’t, can’t, couldn’t), 

em que Faulkner dispensou as pausas que seriam ditadas pelo ritmo da pontuação, 

encontra-se a imagem simbólica revelando a relação afetiva de Jewel para com a mãe, 

como no seguinte enunciado explicativo: Because I said if you wouldn’t keep on sawing 

and nailing at it until a man can’t sleep even and her hands laying on the quilt like two 

of them roots dug up and tried to wash and you couldn’t get them clean.  

Em tradução, há interferências significativas começando pela primeira (1978), que 

mostrou um certo esforço criativo, como atesta o excerto elucidativo: “Pois eu já lhe disse: 

“Será que você não pára de pregar e de serrar até que alguém possa dormir?” E as mãos 

dela, pousadas no cobertor como raízes desenterradas, que a gente se esforça por lavar e 

nunca consegue limpar direito”. Interessante é tanto o sentido oposto na tradução da frase 

a man can’t sleep por “até que alguém possa dormir” como a expressão “nunca consegue 

limpar direito”. Já, da estrutura sintática, conforme a norma-padrão do português escrito, 
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é evidente a preferência do tradutor, Hélio Pólvora, pelo acréscimo de sinais de pontuação 

(aspas; dois-pontos; interrogação; e vírgulas), como se Faulkner tivesse esquecido de 

pontuar “o fluxo mental” de sua personagem em monólogo interior.  

O recurso textual dos dois-pontos, para representar ficcionalmente o discurso oral, 

anuncia um esclarecimento e, concomitantemente, sinaliza uma ligeira pausa entoada, 

indicando que ainda haverá um complemento, algo a dizer por parte do narrador. Isso não 

corresponde à intenção estilística do autor. Também nos parece pouco corresponder à 

mensagem do narrador, que se tornou uma pergunta retórica no excerto traduzido (“Será 

que você não pára de pregar e de serrar até que alguém possa dormir?”). Em contrapartida, 

especificamente no campo do léxico, o primeiro tradutor cuidou de retratar o registro 

coloquial e empregou a locução pronominal “a gente” (enquadrada no classificado dialeto 

social), para se referir à família Bundren, da qual o narrador faz parte.  

Também uma escolha vocabular mais formal pode ser observada na primeira 

tradução (1978): “será que; as mãos dela, pousadas no cobertor; raízes desenterradas; se 

esforça por”. Assim, ele buscou ressignificar a simbologia contida na imagem das mãos 

femininas: “pousadas no cobertor como raízes desenterradas” [em outras palavras, elas 

estão sem vida, no ambiente geográfico do romance], acentuando assim o modo como o 

narrador Jewel, de fato, compreende o vínculo afetivo a desfazer-se, aos poucos, entre ele 

e a matriarca, em razão da morte iminente que ele de tal maneira rejeita.  

Além disso, diferentemente da primeira tradução (1978), lemos no projeto editorial 

de Dupont (2001) a preferência pelas formas sintáticas sinalizando o uso do tempo verbal 

no modo gerúndio (“serrando, pregando, repousando”). Por outro lado, para a construção 

frasal: [...] until a man can’t sleep, ele recorreu ao pronome indefinido substantivo em: 

[...] “até ninguém conseguir dormir”, aludindo a uma possível terceira pessoa do discurso 

narrativo, que, na verdade, não existe. Podemos concluir que, enquanto a escolha: “até 
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que alguém possa dormir” é um descuido estilístico, senão um desvio de interpretação; a 

segunda, “até ninguém conseguir dormir”, aponta para uma solução um pouco mais 

conveniente para o coloquialismo do narrador. 

Nessa perspectiva, partimos da hipótese básica de que a pontuação convencional 

adotada por Pólvora, como o sinal de interrogação na pergunta: “alguém possa dormir?”, 

é uma regularidade refletindo as normas coletivas, conforme o modelo teórico de Gideon 

Toury (1995, p. 68). E, no sentido da relação entre as duas traduções e, ainda, do efeito 

estético desejado na leitura, a interferência linguística feita na primeira tradução (1978), 

com acréscimo de sinais gráficos, em obediência à norma-padrão do português da década 

de 1970, impactou de forma negativa na representação do fluxo psíquico dos narradores; 

na articulação discursiva e no posicionamento deles no romance. 

A segunda tradução, à maneira do original em inglês, e ao contrário ao encontrado 

na tradução de Pólvora, preferiu não pontuar o enunciado: “Se você não ficasse serrando 

e pregando até ninguém conseguir dormir e as mãos dela repousando sobre a colcha como 

duas raízes não-enterradas que você tentou lavar e não conseguiu deixar limpas”. A 

princípio, isso pode causar um certo estranhamento para os leitores pouco familiarizados 

com a experimentação estilística de Faulkner; no entanto, o segundo tradutor, Wladir 

Dupont (2001), demonstrou um esforço artístico deliberado, com respeito à ausência dos 

sinais gráficos, que induz a uma leitura sem intervalos.  

 

3.1. Conotações sociais, neologismo 

A viagem fúnebre realizada pela família Bundren é marcada por ciclos de vida e 

morte que se entrecruzam em um caminho de incertezas, onde cada narrador segue o seu 

destino individual. A narradora adolescente, Dewey Dell, no entanto, preocupada com a 
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pureza feminina cultivada no seu condado rural, e com os seus dez dólares na mão, planeja 

chegar com a família à cidade de Jefferson, onde a sua mãe desejou ser enterrada, para 

comprar na farmácia uma pílula abortiva. Pois, na sua consciência, em monólogo interior, 

como sugere Faulkner, isso seria a cura de libertação do pecado cometido.  

Além da marca de estilo de Faulkner, sem se pautar na gramática normativa, com a 

quase total ausência da pontuação convencional (como as vírgulas), que analisamos na 

seção anterior, importante é observar nas respectivas traduções brasileiras o uso do verbo 

preposicionado na frase picked on down the row. Isso aponta para o registro informal no 

capítulo narrado pela adolescente, no momento de sua primeira aparição no romance. 

Também são notáveis a expressão he will catch his death from the sickness (cuja ideia é 

“catch” a morte e não a doença) e a forma dialetal em Pa dassent sweat.  

Nesse movimento narrativo, Dewey Dell, então, aflita, grávida do agricultor Lafe, 

que a induz a fazer um aborto, guarda para si o segredo da gravidez. É nesse ambiente 

que destacamos um excerto expressando a voz dialetal da menina, partindo do momento 

que ela fala de seu irmão Jewel e do encontro com Lafe na roça. 

 

Cotejo crítico 4 — Dewey Dell 

 

The first time me and Lafe picked on down the row. Pa dassent sweat 

because he will catch his death from the sickness so everybody that 

comes to help us. And Jewel don’t care about anything he is not kin 

to us in caring, not care-kin. (1935, p. 22)  

  

A primeira vez que eu e Lafe fomos colher algodão. Pai não quer suar, 

porque se arriscaria a morrer da doença que tem, por isso todo mundo 

nos vem ajudar. E Jewel não se importa com nada, ele não parece de 

nosso sangue nessa coisa de demonstrar interesse. (1978, p. 32) 

 

A primeira vez que eu e Lafe colhemos algodão. O pai não quer suar 

porque tem medo de ficar doente e morrer e daí todos vêm nos ajudar. 
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E Jewel não liga para nada, nem mesmo para a família, como se não 

fizesse parte dela. (2001, p. 28) 

 

 

A palavra dassent, de acordo com o dicionário Merriam-Webster Online (2021), 

corresponde à representação gráfica (indicando a variação de pronúncia) do verbo darest 

com integração da negativa not, ou ao dasn’t na sua forma contrativa de dare not. É um 

aproveitamento da linguagem oral incorporado ao projeto estético de Faulkner, ou, ainda, 

eye dialect (dialeto visual), conforme os estudos de Lisa Minnick (2007, p.150), servindo 

como recurso estilístico para apontar a condição social ou cultura regional da personagem. 

Atentando-nos para as respectivas traduções, primeiro, em relação à frase down the row, 

Pólvora e Dupont optaram pela explicitação (ou seja, “o que” colher) e acrescentaram a 

palavra algodão, ao invés de “como colhê-lo” (pela fileira).  

Algo semelhante ocorreu na expressão he will catch his death from the sickness, 

por sua vez traduzida como: “Pai não quer suar, porque se arriscaria a morrer da doença 

que tem” (1978); “O pai não quer suar porque tem medo de ficar doente e morrer” (2001). 

De fato, essas duas propostas de tradução para o português remetem, no plano semântico, 

à intenção estética do autor em relação à figura preguiçosa de Anse Bundren, o Pai.  

Porém, no plano gramatical, e sem dar tanta atenção ao estranhamento esperado na 

referida expressão, enquanto a primeira tradução recorreu ao uso da vírgula, para explicar 

por que “Pai não quer suar”, que resultou na estratégia qualificada como aceitabilidade, 

como teorizou Toury (1995, p. 63); a segunda foi mais direta (ao ter optado pela estratégia 

da adequação). Assim, em termos de estilo, o tradutor (2001) não empregou a pontuação. 

Ele preferiu, portanto, preservar o que seria a entonação expressando o estado psíquico 

da personagem da enunciação.  
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A particularidade na ortografia representada em Pa dassent sweat foi traduzida por 

“Pai não quer suar” (1978); e “O pai não quer suar” (2001). Os dois tradutores ignoraram, 

uma vez mais, a voz dialetal da narradora por eles terem explicado o que seria o termo 

dassent ao invés de recriar tal manifestação linguística que pudesse, de alguma forma, 

marcar o modo como a personagem se comunica na sua comunidade local. A ausência da 

pontuação, enquanto um fenômeno recorrente na ficção de Faulkner, e uma característica 

da técnica no monólogo interior, representando o processo inconsciente das personagens, 

é também observada na frase seguinte em inglês moldada em um registro coloquial.  

O enunciado: Pa dassent sweat because he will catch his death from the sickness 

so everybody that comes to help us demonstra o fluxo de pensamento da narradora, uma 

vez que não há a pontuação convencional, como a vírgula. Convém ainda salientar que, 

assim como no solilóquio de Addie, no Cotejo crítico 1, o pronome relativo who foi aqui 

substituído por that, uma maneira de retratar o linguajar dos Bundren, no cenário agrário 

representado. No entanto, a opção tradutória de Pólvora buscou dar um tom mais formal 

à: “Pai não quer suar, porque se arriscaria a morrer da doença que tem, por isso todo 

mundo nos vem ajudar”. E, com o acréscimo da pontuação, ocorreu a mudança de tom, 

denotando por que todo mundo vai lá ajudar a família Bundren.  

Por outro lado, Dupont (2001) optou por “O pai não quer suar porque tem medo de 

ficar doente e morrer e daí todos vêm nos ajudar”. No lugar da vírgula, o tradutor recorreu 

à conjunção “e” e, ainda, ao marcador de estilo verbal “daí”, que não deixa de ser uma 

forma de reproduzir a coloquialidade da fala. Já na expressão em inglês: And Jewel don’t 

care about anything he is not kin to us in caring, not care-kin, além da pontuação parcial, 

é interessante acentuar o verbo auxiliar does, na terceira pessoa do singular, pois ele não 

recebeu a concordância verbal, como indica a norma-padrão.  
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Ou seja, Jewel don’t ao invés de Jewel doesn’t; e essa estrutura (a contração do + 

not = don’t) no sistema da língua é um do fenômeno da linguagem falada interferindo na 

linguagem escrita padronizada. Além disso, das flexões do verbo don’t em vez do doesn’t, 

quando conjugado na terceira pessoa do singular, como recordamos com o professor Walt 

Wolfram, em artigo “The grammar of rural and ethnic varieties in the Southeast” (2012), 

que em determinadas comunidades sulistas dos Estados Unidos, isso “é uma característica 

difundida dos dialetos vernáculos [rural e negro] do inglês americano, onde quer que eles 

sejam encontrados” (WOLFRAM, 2012, p. 84).42 

Ainda na observação do excerto destacado, relevante é o enunciado idiomático care 

about, um exemplo da linguagem coloquial em Língua Inglesa, é também uma expressão 

oral falada pela população de determinadas regiões dos Estados Unidos, como sugerem 

os estudos linguísticos americanos acerca do DARE43. Assim como a palavra dassent, 

care about é um outro exemplo de variante linguística incorporada ao projeto artístico de 

Faulkner, que soam verossímeis para seus leitores. Outra construção frasal é he is not kin 

to us in caring, not care-kin, em que o autor, ao acrescentar uma vírgula no enunciado, 

pontuou a reflexão da narradora, que, de quando em quando, reclama do seu irmão. Aqui 

a peculiaridade reside na expressão care-kin, uma forma singular de Dewey Dell para 

qualificar o comportamento mesquinho por parte de Jewel. 

Nessa direção, o termo kin pode ser classificado como uma adjetivação, no sentido 

dado às atitudes de Jewel perante os outros irmãos da família Bundren. Já a criação lexical 

 
42 No original em Inglês: [They] also use don’t instead of doesn’t as a 3rd singular form, as in She don’t go 

there or The dog don’t bark. This is a widespread characteristic of American English vernacular dialects 

wherever they are found (WOLFRAM, 2012, p. 84, grifos do autor). 

 
43 Em Joan Houston Hall, Dictionary of American Regional English [DARE] “means southern and eastern 

Maryland, eastern Virginia, eastern and central North and South Carolina, southern and central Georgia, 

Florida, central and southern parts of Alabama, Mississippi, and Louisiana, as well as east Texas” (HALL, 

2007, p. 133-134). 
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care-kin, como fenômeno neológico44 estilístico, referindo-se, no ambiente do romance, 

ao que gostaria que fosse semelhante (Jewel e seus irmãos), caracteriza o discurso oral da 

adolescente Dewey Dell, que é lacunar e repetitivo, como atrás comentado.  

As respectivas traduções optaram pelas seguintes reproduções: “E Jewel não se 

importa com nada, ele não parece de nosso sangue nessa coisa de demonstrar interesse” 

(1978); e “Jewel não liga para nada, nem mesmo para a família, como se não fizesse parte 

dela” (2001), cujas escolhas estilísticas, ao que sugerem as normas textuais descritas por 

Toury (1995, p. 66), tornaram a linguagem da narradora semicoloquial. 

Particularmente, neste exemplo, o tradutor Dupont (2001), ao contrário do primeiro, 

Pólvora (1978), acrescentou mais vírgulas, o que alterou de forma relativamente positiva 

a entonação, dando a conhecer a indignação da narradora (“Jewel não liga para nada, nem 

mesmo para a família”). Por outro lado, os dois tradutores ignoraram a conjugação do 

verbo don’t, como atrás descrito, e ainda a expressão do neologismo (por justaposição) 

care-kin, um registro legitimador da identidade cultural da narradora.  

Tal manipulação literária em tradução, direcionada para o sistema-alvo, resultou na 

simplificação do care-kin. Por um lado, lemos na tradução primeira, “ele não parece de 

nosso sangue nessa coisa”, o substantivo “coisa”, que aponta tanto para a informalidade 

como para o descaso reportado; e, por outro lado, na tradução segunda, a ideia em care-

kin foi incorporada ao enunciado entre vírgulas, “como se não fizesse parte dela” (2001), 

para remeter ao egoísmo de quem é criticado. 

 

Cotejo crítico 5 — Vardaman 

 

 
44 Em “Terminologia e Neologia” (2001, p. 56), artigo de Ieda Alves. 
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I can hear he bed and her face and them I can feel the floor shake when 

he walks on it that came and did it. That came and did it when she was 

all right but he came and did it. “The fat son of a bitch.” (1935, p. 48)  

  

Posso ouvir a cama e o rosto dela e eles todos e posso sentir o chão 

estalar quando ele caminha, ele que veio e fez isso. Ele que veio e fez 

isto quando ela estava boa, mas ele veio e fez isto. “O gordo filho da 

puta.” (1978, p. 53) 

  

Posso ouvir a cama e o rosto dela e eles e posso sentir o chão tremer 

quando ele anda pois ele veio e fez o que fez. Ele veio e fez aquilo 

quando ela estava bem. “Esse gordo desgraçado.” (2001, p. 51) 

 

 

Os críticos e estudiosos de Faulkner têm argumentado que Vardaman Bundren é 

um dos narradores mais complexos de As I Lay Dying e, ao mesmo tempo, interessantes, 

tanto do ponto de vista da linguagem (sintaxe simplificada) como pela estrutura polifônica 

(do fluxo da consciência em solilóquio) e divisão dos subcapítulos do romance. Pois, dos 

cinquenta e nove monólogos interiores que integram o cânone faulkneriano, dez deles são 

narrados pela criança. Isso significa que, perante o cortejo fúnebre processado do interior 

da sua comunidade rural, ela narra não somente os fatos da relação familiar dos Bundren, 

como também relata, ao seu modo infantilizado, a morte de sua mãe. 

Da linguagem pueril na prosa ficcional norte-americana, Mary Jane Hurst, em seu 

livro intitulado The voice of the child in American literature: Linguistic approaches to 

fictional child language (2014 [1990]), acentua que “as crianças e a fala infantil são 

elementos literários importantes que merecem uma análise crítica cuidadosa” (HURST, 

2014 [1990]), p. 2)45. Razão pela qual interessa-nos examinar um excerto do discurso 

infantil e sua representação em português brasileiro. Da leitura crítica de As I Lay Dying, 

 
45 No original em Inglês: “Children and child speech are important literary elements which merit careful 

critical analysis” (HURST, 2014, p. 2). 
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Faulkner deu voz a Vardaman a fim de dinamizar o enredo narrativo, apresentando assim, 

de um ponto de vista inocente, o comportamento social dos adultos.  

Sob uma perspectiva linguística, o parágrafo narrado pelo menino sulista é confuso 

e repetitivo. Isso porque não nos é informado de quem a criança está falando: that came 

and did it – não se sabe, a princípio, quem seria o sujeito referido como that came – mas, 

em seguida, Faulkner explicita: but he came and did it – agora sabe-se, pelo menos, que 

se trata de um “ele”, um homem. Já o sinal das aspas duplas no enunciado enfatiza o uso 

do palavrão, considerado uma variação sociocultural da língua, ligada à forma expressiva 

do narrador, deixando evidente a conotação negativa na voz da criança.  

Em inglês, when she was all right foi traduzida como: “quando ela estava boa” 

(1978), que indica a informalidade em Vardaman. Por outro lado, na segunda tradução, 

que, nos exemplos atrás analisados, tinha empregado o registro informal de uma forma 

praticamente deliberada, agora, de um modo um tanto curioso, o tradutor, Dupont (2001), 

optou por uma escolha lexical que moldou a voz infantil em estilo culto: “quando ela 

estava bem.” (2001). Além disso, houve cortes em relação à repetição de palavras, pois a 

estratégia tradutória de Dupont para o enunciado: that came and did it when she was all 

right but he came and did it, foi reduzi-lo ao mínimo de palavras: “ele veio e fez aquilo 

quando ela estava bem”. Embora a alteração não tenha comprometido a mensagem, 

omitiu-se a repetição sequencial (that came and did it), enquanto elemento caracterizador 

no discurso infantil. A omissão é, especialmente na tradução literária, uma interferência 

decisiva do tradutor em potencial na construção da forma narrativa do romance, que 

implica diretamente na expressão estética. 

Mais adiante, no ambiente construído pelo narrador durante o falecimento da mãe 

Bundren, sobressai a expressão em tom de xingamento, The fat son of a bitch, proferida 

pelo pequeno e dirigida ao Dr. Peabody, assim funcionando como um escape emocional. 
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As duas traduções corresponderam, cada qual à sua motivação pessoal e artística, ao tom 

ofensivo evocado: “o gordo filho da puta”; “esse gordo desgraçado”. Comparativamente, 

já na década de 1970, o tradutor Pólvora, sem censura (tendo em vista o tabu linguístico), 

empregou a expressão de baixo calão de uso corrente, “filho da puta”; portanto, validando 

o que seria uma forma verbalizada mais natural, espontânea da fala.  

O segundo tradutor (2001) preferiu representar a linguagem vulgar como “gordo 

desgraçado”, que, dentre as acepções registradas no Dicionário Houaiss (2009), de fato 

ela serve ao indivíduo que merece desprezo; porém, aqui, o tradutor pareceu amenizar o 

palavrão de acordo com a idade do narrador. Além disso, considerando a representação 

do outro no discurso da personagem, ao referir-se ao rechonchudo Peabody, cujo corpo 

pesado é visto com preconceito pela criança: I can feel the floor shake when he walks on 

it (“posso sentir o chão tremer quando ele anda”, 2001, p. 51), essa escolha de Dupont 

resultou em um empobrecimento da cena narrada. É um exemplo de tradução enquadrada 

na estratégia de aceitabilidade, segundo Gideon Toury (1995, p. 64), que priorizou, em 

certo sentido, as convenções do sistema literário brasileiro. 

 

3.2. Why in the world e outras expressões culturais 

O parágrafo de abertura do solilóquio de Addie Bundren traz como breve relato a 

sua experiência como professora de educação infantil, narrando que quando a “school 

was out and the last one had left with his little dirty snuffling nose, instead of going home 

[she] would go down the hill to the spring where [she] could be quiet and hate them” 

(FAULKNER, 1935, p. 157). No ambiente rememorado pela narradora, cujas revelações 

demonstram desprezo tanto pelo exercício da sua profissão como pelos próprios alunos, 

ela intercala seu relato, ainda na primeira parte da história, com as lembranças vívidas de 

seu pai, do sentido dado por ele aos verbos viver e morrer. 
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O vocabulário popular na voz narradora recorre às formas dialetais que mostram, 

dentre as nossas perguntas de pesquisa, que esse nível de linguagem representado não é 

necessariamente condizente com a posição social por ela ocupada. Ou seja, ela é instruída, 

independente, professora e responsável, antes mesmo de ter se tornado esposa de Anse 

Bundren e de ter dado à luz cinco crianças. Ainda assim, enquanto habitante do interior 

da comunidade sulista de Yoknapatawpha, ela não poderia deixar de demonstrar os seus 

hábitos mais comuns e a cultura compartilhada na simbologia desse condado rural. Sob 

essa perspectiva, convém salientar o enunciado idiomático why in the world, em situação 

dialógica, quando Addie critica a aparência física de Anse. 

 

Cotejo crítico 6 — Addie Bundren 

 

I said: “If you’ve got any womenfolks, why in the world don’t they 

make you get your hair cut?”  

“I ain’t got none”, he said.  

Then he said suddenly, driving his eyes at me like two hounds in 

a strange yard:  

“That’s what I come to see you about.” (1935, p. 158)  

 

Eu disse: “Se há mulheres em sua casa, então por que diabo não 

lhe dizem para cortar o cabelo?”  

“Não tenho nenhuma”, ele disse.  

Em seguida, acrescentou de súbito, fixando em mim os olhos que 

pareciam dois cães bravios em terreiro alheio:  

“Foi por isso que eu vim lhe ver.” (1978, p. 142) 

 

Eu disse: “Se tem alguma mulher na sua família, por que diabos 

elas não lhe obrigam a cortar o cabelo?”  

“Não tem nenhuma,” ele disse.  

Depois falou de repente, lançando seus olhos para cima de mim 

como dois cães de caça num quintal estranho:  

“É para isso que eu venho ver você.” (2001, p. 148)  

 

 

Na ocasião da cena narrada, ao observar Anse Bundren da cabeça aos pés, olhando 

para as suas costas recurvadas; e vestido com as roupas domingueiras, chapéu de palha; 



108 
 

e sempre com aquele velho hábito de esfregar as mãos nos joelhos, Addie, sem papas na 

língua, expressa: “If you’ve got any womenfolks, why in the world don’t they make you 

get your hair cut?” Nesta pergunta avaliativa da narradora, o termo variante womenfolks 

representando a coletividade feminina (Merriam Dictionary, 2021), configura, conforme 

os estudos linguísticos de Dennis Preston (2007, p. 134)46, a fala local.  

Da estrutura sintático-lexical, é interessante notar o womenfolks, em conformidade 

com a manifestação idiomática why in the world, quando Addie critica descrevendo Anse, 

um pretendente e roceiro desprovido de beleza exterior: “he was beginning to hump – a 

tall man and young – so that he looked already like a tall bird hunched in the cold weather, 

on the wagon-seat” (1935, p. 158). A primeira tradução procurou ressignificar o excerto 

como: “Se há mulheres em sua casa, então por que diabo não lhe dizem para cortar o 

cabelo?” (1978); enquanto a segunda; “Se tem alguma mulher na sua família, por que 

diabos elas não lhe obrigam a cortar o cabelo?” (2001). Observamos que, em relação à 

adaptação cultural do idiomatismo (“que diabo/s”), os dois tradutores tentaram preservar 

tanto o conteúdo semântico como a coloquialidade na voz narradora.  

Examinando-o com mais atenção é possível, no entanto, identificar as regularidades 

de tradução (no nível macrotextual de tradução visando à aceitabilidade), que guiaram as 

intervenções apresentadas; portanto, a adesão às normas (tradutórias) de escrita da cultura 

receptora. Por isso queremos dizer que, em uma leitura comparada, veja que a expressão 

informal womenfolks corresponde à frase: “Se há mulheres em sua casa”, destacando a 

pluralidade (“mulheres”), cujo efeito alongou o enunciado narrativo.  

 
46 Segundo Dennis Preston, “Folk speech can be a word, a phrase, a style of speaking, or even less than a 

word. […] Although the content of southern folk speech reveals a preoccupation with rural, traditional 

matters, newer items display changing attitudes and concerns.” (PRESTON, 2007, p. 136-137). 
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Por outro lado, na pergunta que não quer calar: why in the world don’t they make 

you get your hair cut? Acrescentou-se o conectivo adverbial “então”, como um recurso 

de estilo reforçando a crítica da narradora.  

Já em atenção dada à expressão cultural why in the world, o tradutor Pólvora (1978) 

compensou essa manifestação optando pela interjeição “que diabo!”, que desempenha, no 

enunciado, uma função emotiva, sendo um exemplo representativo de adaptação cultural 

ao indicar a identidade social da personagem. Em ritmo parecido, a tradução de 2001 

recorreu à estratégia da ampliação na sentença moldada em um estilo informal: “Se tem 

alguma mulher na sua família”, inferindo por mulher na sua família, na pergunta dirigida 

a Anse, o desdentado, que ele é um homem solteiro, possivelmente, sem uma presença 

feminina (mãe, irmã, esposa) em casa, que lhe pudesse endireitar.  

Outro detalhe importante, na continuidade desse mesmo questionamento de Addie, 

“por que diabos elas não lhe obrigam a cortar o cabelo?”, é na morfologia. Ou seja, na 

ausência de concordância nominal em: “Se tem alguma mulher na sua família, por que 

diabos elas não lhe obrigam a cortar o cabelo?”. Ao passo que, na representação do nível 

de fala no romance, como observou Preti (1977) analisando a Literatura Brasileira, há um 

uso coloquial do termo “tem” ao invés de “há”, o que pode ter sido intencional por parte 

do segundo tradutor, em razão do discurso semicoloquial oral da personagem. 

Porém, o desafio tradutório, na continuação desse diálogo entre Addie e Anse, é a 

tentativa de representar a variante dialetal no enunciado I ain’t got none, que foi traduzido 

como “não tenho nenhuma”, igualmente nas duas traduções brasileiras. O que decorre 

disso é a expressão gírica I ain’t, a forma contraída de I have + not + got, com o acréscimo 

do pronome none (usado com, e logo após, o verbo no particípio passado got ou gotten) 

E, ao que os analistas da linguagem sugerem, esta marca fonética é um hábito linguístico 

do inglês falado não apenas nas regiões do sul dos Estados Unidos, mas em outros espaços 
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do país também, como aponta Cynthia Bernstein (2007, p. 139). Em tradução, portanto, 

isso foi compensado pela dupla negação (“não tenho nenhuma”). 

Adiante, encontra-se em inglês a expressão de desejo apaixonado: driving his eyes 

at me, sugerindo o movimento dos olhos de Anse ao acompanhar as atitudes corporais de 

Addie, quando, montado em carroça, passava pela escola onde ela trabalhava. Realmente, 

a referida expressão pode não apresentar maiores obstáculos ao tradutor de literatura; no 

entanto, é interessante observar a sua reprodução escrita no diálogo e o efeito de sentido 

produzido na leitura em português. Assim, lemo-la na edição de 1978: “fixando em mim 

os olhos”, uma forma criativa que remete efetivamente à intenção comunicativa de Anse 

para com a protagonista, ao demonstrar seu interesse amoroso. 

A expressão ganha também relevo na segunda tradução, de 2001, porém, moldada 

na estrutura frasal em um linguajar coloquial: “lançando seus olhos para cima de mim”; 

parecendo-nos menos formal em comparação com a tradução primeira (1978). Pode-se 

concluir que, em função de suas motivações estéticas, os dois tradutores atentaram para 

o elemento expressivo indicado nas citações dos Bundren. Finalmente, Anse declara-se: 

That’s what I come to see you about. Sob uma perspectiva estilística, com atenção ao 

discurso reportado no monólogo de Addie47, a preposição about posicionada no final da 

frase afirmativa evoca também a informalidade na conversação. 

Este tipo de anglicismo, inclusive conhecido como preposition stranding48, pode 

ser considerado um desafio tradutório, uma vez que não é comum o uso de preposição no 

final de sentença em português brasileiro. Nesse sentido, os tradutores reproduziram a 

referida declaração de Anse havendo, entretanto, apenas uma ligeira alteração de tempo 

 
47 Em ““Voice” in Narrative Texts: The Example of As I Lay Dying” (1979), de Stephen M. Ross. 

 
48 Em “Case Theory and preposition stranding” (1981), de Amy Weinberg e Norbert Hornstein. 
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verbal. Na edição de 1978, a frase: “Foi por isso que eu vim lhe ver”; e na de 2001: “É 

para isso que eu venho ver você”. A partir de uma aproximação funcional ou observação 

na análise das relações (texto-fonte e texto-alvo), ressaltou Even-Zohar (1997, p. 46), o 

primeiro tradutor (1978), optou por retratar that’s what I come (presente do indicativo) 

como: “foi por isso que eu vim” (pretérito perfeito), além de ter escolhido como solução 

uma construção sintática produzindo um efeito na frase mais informal: “eu vim lhe ver”. 

Pois, segundo a norma-padrão do português brasileiro escrito, “ver” é transitivo direto. A 

propósito do comportamento sintático e colocações na frase em questão, o pronome “lhe” 

é, atualmente, pouco usado na Língua Portuguesa falada do Brasil.  

Nessa perspectiva, dada a pintura do ambiente na região montanhosa do condado 

rural mississippiano, diríamos que tal escolha tradutória não admitiria esse pronome como 

representação do dialeto desprestigiado em Anse. A edição de 2001 preferiu ressignificar 

a frase do narrador marcando-a pela ação que ocorre no presente do indicativo e em um 

estilo coloquial: “É para isso que eu venho ver você”. E, estrategicamente, enquadrando-

se nas denominadas normas iniciais de tradução, bem como na correspondência semântica 

sugerida pela interação discursiva no romance em inglês. 

 

Cotejo crítico 7 — Dewey Dell 

 

He is a big tub of guts and I am a little tub of guts and if there is 

not any room for anything else important in a big tub of guts, how 

can it be room in a little tub of guts. But I know it is there because 

God gave women a sign when something has happened bad. It’s 

because I am alone. If I could just feel it, it would be different, 

because I would not be alone. […]49 I feel my body, my bones and 

flesh beginning to part and open upon the alone, and the process 

of coming unalone is terrible” (1935, p. 52; 55)  

  

 
49 Sinal de pontuação nosso. 
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Ele é um grande balde de tripas e eu sou um pequeno balde de 

tripas e se não há espaço para uma coisa mais importante num 

grande balde de tripas, por que procurar, então, num pequeno 

balde cheio de tripas? Mas eu sei que há, porque Deus deu um 

sinal às mulheres, para quando estiverem em desgraça. Tudo 

porque estou sozinha. Se eu pudesse sentir apenas isto, seria 

diferente, porque eu não estaria sozinha. [...] Sinto que meu corpo, 

meus ossos e a carne começaram a se separar, a se abrirem para a 

solidão, e o processo de não ficar sozinha é terrível. (1978, p. 57; 

60, grifo do tradutor, Hélio Pólvora) 

  

Ele é um grande balde cheio de tripas e eu sou um pequeno balde 

de tripas e se não existe lugar para nenhuma outra coisa mais 

importante num grande balde de tripas, como existiria lugar em 

um balde pequeno de tripas. Mas eu sei que existe porque Deus 

deu às mulheres um sinal de quando acontece alguma coisa ruim. 

É porque estou sozinha. Se eu pudesse apenas sentir, seria 

diferente, porque eu não estaria sozinha. [...] Sinto meu corpo, 

meus ossos e carne começando a se dividir e cair na solidão, e o 

processo de deixar de ser solitária é terrível. (2001, p. 55; 58) 

 

A questão da posição social atravessa o pensamento de Dewey Dell, ao refletir sobre 

a sua condição de filha de agricultores pobres no interior do condado mississippiano, em 

comparação (de desigualdade) com a condição de Lucius Peabody, o médico da região. 

Perante a negação da maternidade, a adolescente expressa lamentando que: “It’s like 

everything in the world for me is inside a tub full of guts” (FAULKNER, 1935, p. 52). E, 

há neste enunciado declarativo uma relação de poder, um contraste social.  

Sentindo-se perdida e sem querer assumir para si o filho, que foi concebido em uma 

plantação de algodão, o “it” no expressar de Dewey Dell (It’s because I am alone. If I 

could just feel it, it would be different) dá-nos a conhecer que a sua solução seria o Dr. 

Peabody, para realizar o aborto planejado. Inclusive, enquanto o primeiro tradutor 

preferiu marcar o “it” (por “isto” destacado em itálico); o segundo, omitiu tal marcação 
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no enunciado, deixando em suspense o que se refere a narradora, nesse solilóquio 

complexo. 

A menina, aos seus dezessete anos, numa terrível desorientação e emocionalmente 

vulnerável, reconhece, mais adiante, que the process of coming unalone is terrible. E, 

logo, pressupõe que o médico, Peabody, poderia fazer tanta coisa por ela se ele apenas 

quisesse (em verdade, se ele soubesse da sua gestação indesejada), no sentido de ajudá-

la a livrar-se da responsabilidade materna. E nessa reflexão de Dewey Dell há uma criação 

lexical (por prefixação) particularmente interessante expressando a solidão (ou a ausência 

dela): unalone. Em traduções, “de não ficar sozinha é terrível”; “de deixar de ser solitária 

é terrível”, ou seja, o neologismo faulkneriano não foi recriado. Os tradutores preferiram 

simplificar tal singularidade, portanto, deixando de proporcionar ao leitor a experiência 

de compreender o modo como a personagem expressa a sua agonia.  

Retomando o excerto (Cotejo 7), o discurso repetitivo de Dewey Dell sobressai em: 

He is a big tub of guts and I am a little tub of guts and if there is not any room for anything 

else important, cuja expressão metafórica tub of guts, aqui entendida como uma variação 

sociocultural, como informa o dicionário The Free Dictionary (2021), retrata a linguagem 

descritiva da mocinha ou, melhor, a sua intenção de depreciar Lucius Peabody, que está 

acima do peso ou sofre de obesidade. O fazer artístico de Faulkner acentuou a construção 

sintática em: there is not any room for anything, em que há três marcadores linguísticos 

indicando a negação: not, any e anything. Não se trata aqui, evidentemente, de um desvio 

de norma-padrão da Língua Inglesa, mas antes, do ponto de vista estilístico, de uma forma 

de enfatizar a angústia da narradora através de um discurso coloquial. 

Acontece, porém, que as respetivas traduções brasileiras recorreram à estratégia do 

literalismo (palavra por palavra), que resultou nas seguintes reproduções: (1978) – “Ele 

é um grande balde de tripas e eu sou um pequeno balde de tripas e se não há espaço para 
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uma coisa mais importante”; (2001) – “Ele é um grande balde cheio de tripas e eu sou um 

pequeno balde de tripas e se não existe lugar para nenhuma outra coisa mais importante”. 

Além da omissão da palavra “else” (for anything else important), estas soluções resultam 

da simples imitação da manifestação figurada tub of guts, o que é inexpressivo, indicando 

um efeito negativo sofrido pela técnica da tradução literal, sem devidamente considerar o 

escopo imaginativo do romance em inglês. 

Das interpretações e apreciações da narrativa, na linha crítica do professor Taylor 

Hagood, em seu artigo intitulado “Reading the Rural in As I Lay Dying” (2018), é possível 

dizer que, por little tub of guts, a narradora sente-se inferior (por ser uma moça do campo), 

como na categorização que ela própria sugere (we [Bundrens] are country people, not as 

good as town people, 1935, p. 53). Em contrapartida, entenda-se por big tub of guts a 

figura de Lucius Peabody, o médico, ancião, beirando aos seus setenta anos, que, além de 

ser compassivo por natureza e ajudar a então comunidade roceira, ele é do grupo dos town 

people, socialmente visibilizado. 

Adiante, nota-se a negatividade consagrada pelo uso na fala de Dewey Dell e, assim, 

reforçada na frase dialetal: there is not any room for anything. Porém, em tradução, ela 

foi parcialmente apagada na primeira edição (1978): “e se não há espaço para uma coisa”, 

pois a dupla negação pré e pós-verbal não foi representada; enquanto na segunda (2001): 

“e se não existe lugar para nenhuma outra coisa”, o comportamento assumido por Dupont 

(2001) foi, ao contrário do de Pólvora, o de sinalizar a negação sentencial (“não” e 

“nenhuma”), demonstrou um esforço de reproduzir o efeito redundante na voz da menina, 

apostando na possibilidade de não empobrecer a narrativa.  

Finalmente, em how can it be room in a little tub of guts, a primeira tradução (1978) 

optou pela combinação de registros linguísticos: “por que procurar, então, num pequeno 

balde cheio de tripas?”, ao passo que a expressão popular, it be room in, foi compensada 
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pelo tom informal: “(...) procurar, então, num (...)”. Já na segunda (2001), é importante 

observar a ausência de sinal gráfico na indagação da narradora: “como existiria lugar em 

um balde pequeno de tripas”. Aqui, apesar de não haver ponto de interrogação, a questão 

começa com um pronome interrogativo. É, pois, um exemplo de reescritura manipulada 

conscientemente, que é, segundo Lefevere (1992, p. 29), inerente à prática cultural de 

tradução, na medida em que o tradutor se posiciona dentro dos limites da cultura de 

recepção que adotou. As propostas dos dois tradutores, portanto, apontaram soluções para 

traduzir o conteúdo, o que “expressa” a mensagem da narradora. 

 

3.3. Arcaísmos linguísticos, retórica religiosa 

O arcaísmo, compreendido como um vocábulo, item lexical ou traços diacrônicos 

da Língua Inglesa e, enquanto recurso estilístico ou estratégia pragmática empregada por 

Faulkner, foi, no excerto selecionado para esta seção, uma forma particular de elevar o 

registro léxico-sintático na voz do narrador reverendo Whitfield. Isso o diferencia de 

maneira expressiva das demais personagens que narram, pois tal arcaísmo lexical produz 

um efeito de estranhamento, resultante do teor de formalidade, devido ao desuso de certos 

termos no seu discurso religioso. Embora Whitfield (influenciado pela hermenêutica 

bíblica) seja também um habitante do condado rural-sulista e, portanto, compartilhe da 

cultura local junto às famílias Bundren e Tull, que falam dialeto popular, a representação 

de sua linguagem é a que mais apresenta formas arcaizantes.  

Essas formas arcaizantes, nas inflexões dos pronomes, incluindo as interjeições de 

fundo religioso, nos servem de elementos de estilo para, na análise descritiva-comparativa 

das traduções, observarmos as estratégias de “aceitabilidade” e de “adequação”, conforme 

o modelo teórico de Toury (1995, p. 54). Tais estratégias tradutórias (visando ao arcaísmo 

linguístico no discurso teológico-cristão do narrador) podem reforçar a distância cultural 
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ou temporal entre o romance em inglês e a obra traduzida, uma vez que são as convenções 

sociais que exercem influência no fazer tradutório, no sentido de regular a leitura e ainda 

a reescrita da obra em um dado sistema sociocultural receptor. 

A religiosidade cristã é, no entanto, algo muito peculiar no romance As I Lay Dying, 

em que se ouvem as ressonâncias bíblicas (simbolismo do Velho e do Novo Testamentos, 

que aludem às passagens dos Livros de Gênesis, Hebreus e de João, por exemplo, como 

inclusive acentuou Richard North, 2009) nas vozes narrativas de, praticamente, quase 

todas as quinze personagens. O Irmão Whitfield é autor de um único solilóquio (1935, p. 

166-168), no qual relata a sua transgressão da lei do Senhor, quando soube que Addie, a 

mãe Bundren, com quem ele cometeu adultério. E do qual nasceu o menino Jewel, estava 

agonizando e decide ir até a casa dela, para despedir-se em paz.  

Para Cleanth Brooks (1963, p. 151), há uma hipocrisia no narrador diante do próprio 

pecado, já que a confissão feita pelo reverendo Whitfield a Deus é apenas uma questão 

de palavras. Criticamente, porém, o seu sermão, durante o funeral da protagonista, pode 

ser interpretado como uma retórica sentimental. E é nessa retórica sentimental que reflete 

a postura ética do narrador, perante o que ele prega enquanto religião, ao contrário da sua 

prática. Como salientou Donald Palumbo, em seu ensaio intitulado “The Concept of God 

in Faulkner’s Light in August, The Sound and the Fury, As I Lay Dying, and Absalom, 

Absalom!” (1979), as múltiplas personagens faulknerianas, em linhas gerais, aspiram à 

divindade; no entanto, em contradições humanas, do ponto de vista temático, em cada um 

desses romances elas sentem-se abandonadas por Deus.  

 

Cotejo crítico 8 — Whitfield 
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Let not the waters of Thy mighty wrath encompass me until I have 

cleansed my soul in the presence of them whom I injured. [...]50 

“Praise to thee, O Mighty Lord and King. By this token shall I 

cleanse my soul and gain again into the fold of Thy undying love.” 

I knew then that forgiveness was mine. (1935, p. 166-167) 

 

Que as águas de Tua Divina Ira não me sorvam até que eu tenha 

purificado a alma na presença daqueles a quem injuriei. [...] 

“Glória a Ti, Senhor e Rei Todo-Poderoso. Esta provação 

permitirá que eu limpe a consciência e volte novamente ao seio de 

Teu amor eterno.” Compreendi, então, que o perdão me fora 

concedido. (1978, p. 149)  

  

Não permita que as águas de Tua Divina Ira me envolvam até que 

eu tenha limpado minha alma na presença daqueles a quem 

injuriei. [...] Louvado seja o Senhor, Ó Supremo Senhor e 

Soberano. Com esta prova a que e submetes limparei minha alma 

e de novo entrarei no reino de Teu Amor imortal.” Eu sabia então 

que o perdão seria meu. (2001, p. 154-155) 

 

 

Ao acordar para a enormidade de seu pecado, Whitfield revela ter visto a verdadeira 

luz na Divindade. No romance em inglês, é importante observar o emprego das palavras 

mighty, encompass, cleansed, whom moldadas em um registro culto, em comparação com 

o das demais vozes narrativas anteriormente analisadas. De um ponto de vista estilístico, 

isso confere ao narrador religioso uma imagem mais serena e respeitosa. Começando, 

então, pelo enunciado: Let not the waters of Thy mighty wrath encompass me until I have 

cleansed my soul in the presence of them whom I injured (…), encontramos uma variação 

da linguagem manifestada no pronome possessivo adjetivo Thy (correspondente ao Your, 

em letra maiúscula, referindo-se a Deus). É um traço linguístico arcaizante que, no Old 

English (séculos V-XII) e Middle English (séculos XI-XV), ele é especialmente usado 

em linguagem eclesiástica. Em Faulkner, isso está associado à postura pregadora de 

Whitfield, o reverendo da comunidade local mississippiana. 

 
50 Sinal de pontuação nosso. 
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Outra escolha vocabular arcaizante que nos chama a atenção é o verbo to cleanse, 

que, segundo Online Etymology Dictionary (2021), adveio do Old English clænsian e, 

conforme a construção retórica e a temática religiosa no romance, ele foi empregado nos 

sentidos figurado e moral de “purificar”, o mesmo que limpar a ferida do pecado cometido 

pelo narrador, como sugere o seu derradeiro enunciado: cleansed my soul.  

Na tentativa de ressignificar tais arcaísmos lexicais em português brasileiro, as duas 

traduções propuseram as seguintes soluções: “Que as águas de Tua Divina Ira não me 

sorvam até que eu tenha purificado a alma na presença daqueles a quem injuriei” (1978); 

e “Não permita que as águas de Tua Divina Ira me envolvam até que eu tenha limpado 

minha alma na presença daqueles a quem injuriei” (2001).  

De fato, as traduções diferem relativamente pouco entre si; entretanto, é curiosa a 

marcação do tempo, com respeito à historicidade das línguas (inglesa e portuguesa), como 

na primeira tradução (1978), que tendeu à retórica-estilística ou ao embelezamento. Nela, 

a pontuação (em ênfase na letra maiúscula) é sinalizada em: “Que as águas de Tua Divina 

Ira não me sorvam [Let not the waters of Thy mighty wrath encompass me], ao passo que 

to cleanse, no modo passado [I have cleansed my soul], sugere a expurgação: “eu tenha 

purificado a alma”. Já na tradução mais recente (2001), optou-se por uma outra forma de 

traduzir o “let not” = “não permita”. O mesmo tradutor buscou também sinalizar o que 

seria um arcaísmo lexical em: “Não permita que as águas de Tua Divina Ira me envolvam 

até que eu tenha limpado minha alma”. Inclusive esta frase final alude ao que comentamos 

nas linhas atrás, “à ferida do pecado”.  

O primeiro tradutor (1978) recorreu ao verbo “sorver” [encompass], no sentido 

figurado de “afogar ou afundar”, possivelmente com o propósito de corresponder à 

intenção “antiquada” do romancista. Mais adiante, o fervor religioso ao modo eclesial do 

narrador de aclamar a Deus é notado em: Praise to thee, O Mighty Lord and King. By this 
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token shall I cleanse my soul and gain again into the fold of Thy undying love. Neste, há 

a forma pronominal arcaica thee, um substituto de you; e a expressão O Mighty Lord and 

King, como artifícios retóricos, que podem ser inclusive justificados pela relação que se 

estabelece com o comportamento linguístico das demais personagens religiosas (como 

Cora Tull e Vernon Tull) na comunidade local representada. Reforça-se, além disso, a 

preferência pelo uso do verbo modal shall (no lugar de will), para evocar a formalidade 

e, finalmente, a expressão cultural into the fold of Thy undying love. 

O tradutor Pólvora (1978) ressignificou o excerto da seguinte maneira: “(...) Glória 

a Ti, Senhor e Rei Todo-Poderoso. Esta provação permitirá que eu limpe a consciência e 

volte novamente ao seio de Teu amor eterno” [and gain again into the fold of Thy undying 

love], em que se omitiu apenas a palavra “gain”. No entanto, o “jogo de compensação” 

em tradução literária possibilitou a ele recorrer, por exemplo, a uma expressão cristalizada 

em português brasileiro: por “Senhor e Rei Todo-Poderoso” [O Mighty Lord and King]. 

Reconhecemos, também, a atenção do tradutor dada ao verbo modal shall (por permitirá), 

ao passo que a declaração em I cleanse my soul por “que eu limpe a consciência”, de fato 

sugere a possibilidade de libertação espiritual do narrador. 

Das tentativas de recriar a forma do texto original na língua-alvo, observou Milton, 

em seu capítulo “Cabala, Babel e Bíblia” (2010), que “o tradutor do conteúdo não vai 

além de introduzir as ideias estrangeiras na língua; o tradutor, cuja tradução leva em conta 

a forma original, que é um ‘escritor’, é o verdadeiro criador.” (MILTON, 2010, p. 192). 

Nessa perspectiva, a proposta de tradução de Hélio Pólvora (1978) para a representação 

da linguagem erudita de Whitfield foi orientada pelas convenções literárias, cuja técnica 

da “adequação” adotada, como vimos, centrou-se no sinal de pontuação (do uso de letras 

maiúsculas), reconstruindo a retórica no solilóquio do narrador.  
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Similarmente, o segundo tradutor adotou termos que caracterizassem o narrador: 

“(...) louvado seja o Senhor, Ó Supremo Senhor e Soberano. Com esta prova a que me 

submetes limparei minha alma e de novo entrarei no reino de Teu Amor imortal”. Além 

da repetição do vocativo “Senhor” e da aliteração (repetição sonora do “s” em “Supremo 

Senhor e Soberano”), o pronome arcaico thee foi substituído por “Senhor”, acentuando o 

discurso de arrependimento de Whitfield. A estratégia do alongamento é, por outro lado, 

percebida em: “Com esta prova a que me submetes” [By this token shall I], de modo a 

realçar o tom oratório do reverendo, na segunda pessoa do singular. 

Desse modo, os comportamentos tradutórios assumidos para o arcaísmo linguístico 

mostraram-se consistentes ao longo dos processos de tradução no excerto analisado, que 

priorizaram as formas pronominais e, portanto, produziram um efeito arcaizante. Soma-

se a isso, porém, um facilitador na prática da tradução: a pouca ou nenhuma variação de 

registro. Por isso gostaríamos apenas de acentuar que os traços arcaicos em inglês são da 

fala de um narrador cuja linguagem corresponde a um registro culto, em comparação ao 

registro popular das demais vozes narrativas. Como resultado, a relação entre as duas 

traduções brasileiras (1978, 2001) aponta que, das normas culturais em tradução, houve 

uma tendência para a adequação, ou preservação do estilo de personagem que Faulkner 

criou, conforme o ambiente ficcional no espaço representado.  

 

3.4. Marcação gráfica do sotaque sulista ficcional 

A frase dialetal “they just aimed to ease hit some”, he said, que analisaremos nesta 

última seção, está inserida no monólogo interior de Lucius Peabody, o médico, e foi dita 

por Cash, o carpinteiro da família Bundren. Nos momentos finais do romance, com Addie 

a ser, finalmente, sepultada no cemitério localizado em Jefferson, a cena em situação 

dialógica é grotesca, em que Cash, o filho varão, após a travessia do rio com o caixão, em 
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carroça, aparece com a perna fraturada pela segunda vez. E, a sua família, na tentativa de 

ajudar-lhe a aliviar a dor, a trata com cimento ao invés de gesso. 

Nesse ambiente trágico, em que todos estão enlutados, Dr. Peabody, indignado com 

a atitude desumana da família Bundren, cuida de Cash prestando-lhe assistência médica 

durante a parada da viagem. Examinaremos a representação de variantes linguísticas (na 

gramática, pronúncia e no vocabulário)51 de duas vozes narrativas, na dinâmica discursiva 

(cf. BAKHTIN, 2002, p. 71), quais sejam, a de Cash (poor white farmer) e a de Peabody 

(town people), narradores socialmente distintos. 

 

Cotejo crítico 9 — Dr. Peabody 

 

I said, “I reckon a man in a tight might let Bill Varner patch him up like 

a damn mule, but I be damned if the man that’d let Anse Bundren treat 

him with raw cement ain’t got more spare legs than I have.”  

“They just aimed to ease hit some,” he said.  

“Aimed, hell,” I said. “What in hell did Armstid mean (…)”  

“Hit was gittin’ right noticeable,” he said. I just looked at him.  

“Hit never bothered me none,” he said.  

(…) “I never bothered me much,” he said. (1935, p. 227) 

  

Eu disse: “Admito que um homem em aperto permita que Bill Varner o 

trate como trata uma maldita mula, mas o diabo me leve se um homem 

que deixa Anse Bundren tratá-lo com cimento sem mistura não merece 

ter mais pernas sobressalentes do que eu.”  

“Pensaram que isso me traria alívio”, ele disse.  

“Pensaram, que diabo”, eu disse. “Por que cargas d’água Armstid 

permitiu.”  

“Não havia observado nada de anormal”, ele disse. Ele olhou para mim.  

“De qualquer maneira, a perna não doía nada”  

(...) “Quase não chegou a doer”, ele disse. (1978, p. 196-197) 

 

Eu disse, “Admito que um homem num momento de apuro deixe que Bill 

Varner o costure como faria com uma maldita mula, mas que eu seja 

 
51 Em “New Encyclopedia of Southern Culture (Volume 5: Language)”, 2007, 134-137. 
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amaldiçoado se o homem que deixou Anse Bundren tratá-lo com cimento 

puro não tem mais pernas do que eu.”  

“Eles só queriam aliviar um pouco,” ele disse.  

“Que aliviar, o quê,” eu disse. “Que diabo Armstid tinha na cabeça (...)”  

“Estava dando muito na vista,” ele disse. Eu só olhei para ele.  

“Nunca me incomodou,” ele disse.  

(...) “Nunca me incomodou muito.” Ele disse. (2001, p. 205-206) 

 

 

A linguagem coloquial e as formas dialetais representadas ficcionalmente nas duas 

personagens aqui selecionadas podem ser mais bem compreendidas quando considerado 

o ambiente geográfico onde a cena é narrada. Pois, de um ponto de vista sociolinguístico, 

o discurso reportado por Peabody retrata os falares de Cash, sugerindo como a pronúncia 

local do camponês soa aos ouvidos dos moradores da cidade. Em tradução, não foram 

poucas as intervenções feitas pelos dois tradutores. Interessantes são, entretanto, as suas 

estratégias ao tentarem preservar o registro informal dos narradores.  

Dr. Peabody “verbaliza” as suas críticas à família Bundren: “I reckon a man in a 

tight might let Bill Varner patch him up like a damn mule, but I be damned if the man 

that’d let Anse Bundren treat him with raw cement ain’t got more spare legs than I have.” 

Sobressaem o termo reckon, que pode ser uma marca regional (Free Dictionary Online, 

2020) e o adjetivo damn; damned, enfatizando a raiva nutrida pelo narrador. Também, no 

nível fonético-lexical, há a contração em: that’d = that + would; o that como um substituto 

de who; e a gíria ain’t (it has not), evocando a informalidade. 

A primeira tradução (1978) buscou ressignificar o discurso de Dr. Peabody como: 

“Admito que um homem em aperto permita que Bill Varner o trate como trata uma 

maldita mula, mas o diabo me leve se um homem que deixa Anse Bundren tratá-lo com 

cimento sem mistura não merece ter mais pernas sobressalentes do que eu.” Em termos 

comparativos, a palavra reckon traduzida por “admito que”, na voz do narrador letrado, 

soa mais formal quando comparado com o tratamento do mesmo termo dada às vozes dos 
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agricultores pobres, os Bundren. Isso é inclusive evidente em um outro capítulo narrado 

pela mesma personagem, em que a fala de Anse Bundren foi traduzida como “acho que” 

(1978, 44; 2001, 42). Portanto, as propostas de traduções estão, aqui, relacionadas às 

leituras críticas que eles fizeram considerando o nível de educação do narrador. 

Das tentativas tradutórias válidas, Pólvora (1978) trouxe como soluções o adjetivo 

“maldita” para qualificar a “pobre mula”, também a expressão I be damned if the man foi 

interessantemente recuperada por outra correspondente: “que o diabo me leve”. Por outro 

lado, há os indicadores linguísticos acentuando o registro formal (“permita que, o trate, 

tratá-lo”) e, da tradução literal, ocorreu o apagamento da variante sociocultural marcada 

em: [raw cement ain’t got more spare legs than I have], “cimento sem mistura não merece 

ter mais pernas sobressalentes do que eu”. A segunda tradução (2001) optou por: “Admito 

que um homem num momento de apuro deixe que Bill Varner o costure como faria com 

uma maldita mula, mas que eu seja amaldiçoado se o homem que deixou Anse Bundren 

tratá-lo com cimento puro não tem mais pernas do que eu.”  

Além do formalismo nessa última tradução, ele recorreu ao acréscimo de palavras 

(“num momento que”). Em termos semânticos, ao optar pela palavra “costure” (algo que 

está rasgado), o tradutor (Dupont, 2001) sugeriu, inadequadamente, que a perna de Cash 

foi cortada no acidente, ao invés de ter sido quebrada. E, como solução tradutória para o 

idiomatismo, I [will] be damned (Merriam Dictionary, 2021), os respectivos tradutores 

optaram por expressões válidas e coloquiais em: (i) “que o diabo me leve”; (ii) “que eu 

seja amaldiçoado”. Porém, nesta última, há menos expressividade, em decorrência de um 

certo enobrecimento atribuído ao enunciado do narrador-médico. 

A preferência pela homogeneização da linguagem traduzida é, portanto, evidente e 

resultante do apagamento do eye dialect (cf. BOWDRE Jr., 1964, p. 6) nas traduções. 

Vejamos, na interação conversacional marcada pelas aspas: “They just aimed to ease hit 
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some,” he said. “Aimed, hell,” I said. “What in hell did Armstid mean (…)” “Hit was 

gittin’ right noticeable,” he said. I just looked at him. “Hit never bothered me none,” he 

said. (…) “I never bothered me much,” he said. A frase inicial, expressada por Cash em 

resposta às perguntas feitas por Dr. Peabody, é o que nos permite diferenciar o autor do 

capítulo narrado, no nível da variação fonética-ortográfica, por meio da técnica literária 

do monólogo interior indireto, como lembra Humphrey (1976, p. 26). 

Embora o enunciado de Cash, they just aimed to ease hit some, não seja agramatical, 

do ponto de vista semântico, é de difícil compreensão (haja vista a pronúncia local ou da 

inversão do pronome hit some). O coloquialismo é, neste ponto, notado na sequência das 

seguintes palavras: just, to ease, hit (variante de it) e no pronome some em posição final 

de sentença. Em traduções: “Pensaram que isso me traria alívio” (1978); “Eles só queriam 

aliviar um pouco” (2001). Aqui, além do apagamento do dialeto visual (hit), servindo 

como a representação ficcional do sotaque do narrador, há uma construção culta com o 

uso do verbo no futuro do pretérito do indicativo (“traria”).  

A explicitação como estratégia de tradução visou, portanto, ao enobrecimento do 

registro linguístico. O segundo tradutor (2001), foi um pouco mais atento ao estilo verbal 

de Cash (em discurso indireto), e propôs a seguinte tradução: “eles só queriam aliviar um 

pouco” [they just aimed to ease hit some].  

As duas propostas de tradução, para esse início do diálogo, tenderam ao discurso 

semicoloquial dos narradores, não havendo a diferença na linguagem condizente com a 

classe social, marcada culturalmente nessas duas vozes narradoras. Nessa perspectiva, na 

tentativa de sugerir a rapidez da linguagem oral na interação conversacional representada, 

lemos, nesta última tradução, uma economia linguística: a elipse do que seria o pronome 

oblíquo átono na oração; isto é, a variante sociocultural hit do camponês.  
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Assim, a falta de um pronome na frase traduzida tornou ambíguo o ato de aliviar no 

discurso reportado, pois, a princípio, no enunciado em questão, não é possível saber o que 

“eles queriam aliviar”. Nesse ritmo, a frase aimed, hell, de natureza fática, é expressa pelo 

médico; em seguida, com a expressão what in hell did Armstid mean by, ele demonstra a 

sua impaciência ao presenciar a desgraça alheia. As traduções foram aqui particularmente 

bem-sucedidas: “Por que cargas d’água Armstid permitiu” (1978); “Que diabo Armstid 

tinha na cabeça” (2001); correspondendo, no plano estético, à agitação do médico no 

espaço de acontecimentos, onde os dois narradores se fazem compreender. 

Cash, nessa conversação, tentando justificar o injustificável ao defender o seu pai, 

Anse Bundren, e expressa-se por meio de dialeto desprestigiado: hit was gittin’ right 

noticeable. Aqui, os traços linguístico-estilísticos são manifestados pelas formas dialetais 

com a modificação fonética em hit e pela redução consonantal no dialeto visual52 gittin’ 

(uma variante de getting), com a perda do /g/ no final do verbo no gerúndio. Todos esses 

“marcadores sonoros”, por assim dizer, foram ignorados nas traduções, não importando 

como diz a personagem. Por isso, o enunciado foi moldado na norma-padrão: “Não havia 

observado nada de anormal” (1978) e, desse modo, tanto o verbo impessoal “haver” como 

a palavra “anormal” não condizem, em geral, com o falar de Cash. Já por “Estava dando 

muito na vista” (2001), a escolha tradutória foi mais convincente.  

Em relação às expressões seguintes: “I just looked at him” [Dr. Peabody]. “Hit 

never bothered me none,” he said. [Cash] “I never bothered me much,” he said [Cash]. 

Observamos, nesse recorte, além da variante hit, relativa ao uso de uma ortografia não-

padrão, como wuz por was; whut por what, nos exemplos citados por Lisa Minnick (2007, 

p. 153), e a perceptível dupla negação formada a partir do advérbio never e do pronome 

 
52 Em “A Study of Eye Dialect” (1964), tese de Paul Hull Bowdre Jr. 
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none, há a repetição na reafirmação de Cash em: I never bothered me much. Fato que 

revela, inclusive, o estado emocional dele no monólogo indireto. 

O primeiro tradutor (1978) decidiu por retratar os respectivos enunciados como: 

“Ele olhou para mim. “De qualquer maneira, a perna não doía nada” (...) “Quase não 

chegou a doer”, ele disse”. A interferência tradutória de Pólvora é notada na alteração do 

sujeito no discurso: I just looked at him [“ele olhou para mim”], ou seja, em inglês, foi o 

médico quem olhou para Cash, não ao contrário, como está na tradução. Trata-se, no caso, 

de uma escolha ou um equívoco? Em seguida, dada a finalidade comunicativa entre os 

narradores, enquanto o dialeto (hit) foi substituído por uma expressão de indiferença: “de 

qualquer maneira”; já a dupla negativa foi de fato anotada (“não, nada”).  

A manipulação literária no último enunciado narrativo em inglês, I never bothered 

me much, é lida na tradução como “quase não chegou a doer”, em que o procedimento 

tradutório consistiu em “reparar a distorção sintática” na linguagem coloquial do narrador 

camponês. Teoricamente, por meio da estratégia de aceitabilidade, como formulou Toury 

(1995, p. 64), os dois tradutores adaptaram culturalmente tais manifestações dialetais às 

convenções da cultura da língua-alvo. 

Finalmente, o segundo tradutor (2001) buscou preservar o conteúdo semântico: “Eu 

só olhei para ele” [I just looked at him]; “Nunca me incomodo” [Hit never bothered me 

none] (...) “Nunca me incomodou muito,” [I never bothered me much]. Se por um lado, a 

negação “nunca” é uma solução válida; por outro, optou-se por omitir o none na mesma 

frase, em atenção às subsequentes respostas de Cash às perguntas por Peabody. Assim, a 

manifestação dialetal, ou a representação da posição social do narrador, que reforçaria a 

distinção entre os dois interlocutores, por representar graficamente o sotaque sulista do 

carpinteiro Bundren, não foi recriado. Coloca-se, por essas decisões adotadas, a questão, 

o que justificaria o apagamento da marcação dialetal, no nível da fonética? 
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Podemos concluir que, no cenário do romance, o monólogo interior de Dr. Peabody, 

reportando os falares dos Bundren (ao fazer uso de palavras dialetais), é a exposição de 

um sentimento de identidade regional, na tensão entre campo e cidade. A variação da sua 

linguagem é como um ato de resistência, que não condiz necessariamente com a própria 

condição social. Ou seja, apesar de ele ser de classe média e, ao se que sugere, frequentou 

o “Medical College” (FAULKNER, 1935, p. 36), na dinâmica cultural entre brancos e 

mais pobres, o seu modo de ser é, muitas vezes, informal, como o das demais personagens 

analisadas. Sob a perspectiva dos estudos da tradução e recepção literária no Brasil, em 

particular, baseados nas informações registradas nos paratextos em Enquanto agonizo e, 

ainda, nos comportamentos tradutórios discutidos neste capítulo, identificamos que há 

regularidades nos dois projetos editoriais. Segundo Toury (1995), os tradutores optaram, 

em grande parte, por privilegiar a cultura de chegada.  
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CONCLUSÃO 

Neste projeto de trabalho, foi apresentada uma proposta de análise do processo de 

tradução (do inglês americano para o português brasileiro) enquadrada na metodologia da 

descrição comparativa, em que os aspectos linguísticos são desafiados pela representação 

escrita e ficcional das variantes da língua, especialmente acentuando as questões relativas 

ao dialeto popular, em torno da identidade social de seis vozes narrativas do romance de 

fluxo da consciência As I Lay Dying (1930), de William Faulkner.  

Discorremos, nessa direção, sobre quais foram os vários procedimentos tradutórios 

assumidos por dois escritores-tradutores profissionais e com largas experiências. O 

escritor e crítico literário baiano Hélio Pólvora de Almeida foi o primeiro tradutor de 

Enquanto agonizo, Prêmio Nobel de Literatura em 1949, e o responsável por apresentar 

Faulkner ao sistema literário brasileiro, em 1973, ao assinar o texto prefacial publicado 

pela Exped-Expansão Editorial, Rio de Janeiro.  

Ao passo que a segunda tradução dessa obra, sob o mesmo título, é de autoria do 

jornalista paulista Wladir Dupont, e foi publicada pela Mandarim Editora, São Paulo, em 

2001. A diferença temporal entre as respectivas publicações (e reimpressão) no Brasil é 

muito notável, sendo igualmente um ponto de partida para pesquisar como o romance 

faulkneriano foi ressignificado no país, culturalmente periférico, tendo a tradução como 

enriquecimento, como lembra Lenita Esteves (2014, p. 209), e observando a manipulação 

literária realizada pelos tradutores, bem como as relações transculturais. 

Uma vez apresentado o fundamento teórico-metodológico, nos Capítulos 1 (Teoria 

da Tradução) e 2 (autor, obra e dois tradutores – associando a Teoria literária e Estudos 

sociolinguísticos), propomos um cotejamento crítico (do romance em inglês e respectivas 

traduções para o português), para a descrição dos contrastes nos excertos selecionados, 
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respaldado pelas formulações e hipóteses explicativas de Gideon Toury (1995). Sob uma 

perspectiva comparativa das traduções, o objetivo foi apontar as principais interferências 

nas variações da linguagem dos reescritores (nos termos de André Lefevere, 1992, p. 14), 

em razão do papel crítico exercido pelos tradutores em questão. 

E, como argumentamos, embora algumas diferenças estruturais e semânticas entre 

as línguas envolvidas diminuam a probabilidade de preservar os marcadores dialetais, 

cremos que a prática cultural da tradução literária deve priorizar a diversidade linguística 

e os aspectos linguístico-estilísticos de uma obra de ficção literária para assegurar, como 

no caso do romance polifônico Enquanto agonizo (estilisticamente distinto - narrado por 

quinze personagens - e variado na sua forma, com o emprego de artifícios técnicos e do 

fluxo de pensamento), não apenas o que expressa a personagem, mas também como ela 

expressa no espaço geográfico onde a história é ambientada.  

Uma vez que o tradutor não tem por objetivo, no seu projeto editorial ou acadêmico 

(como parte de um estudo específico), reproduzir as variantes linguísticas no polissistema 

receptor, ele deixa de comunicar ao leitor muitas questões sociais e ideológicas reveladas 

pelas personagens, como preferiu fazer o crítico literário e tradutor francês de Faulkner, 

Maurice E. Coindreau (citado no Capítulo 1, seção 1.4), ao adotar uma política tradutória 

mais aceitável, visando ao público-alvo da França, país que ocupa uma posição central da 

Europa (na formulação teórica por Even-Zohar, 1997), quando admitiu que “dialect is, in 

[his] opinion, a detail of slight importance” (1957, p. 112).  

No entanto, como mostrado nas análises descritivas dos monólogos selecionados, 

as normas preliminares (preliminary norms) parecem ter sido decisivas para os processos 

de tradução, que partiram de uma seleção de quais aspectos linguísticos representar, 

conforme o significado que elas transmitem pelos narradores. Da questão da estilização 

do dialeto no romance, convém ainda relembrar que o fictício Yoknapatawpha County 
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artisticamente arquitetado pelo autor (ilustração 2, p. 11, deste trabalho) é tão valorizado 

quanto o conteúdo temático, pois a categorização dos narradores (country people e town 

people) indica como eles se identificam e, assim, descrevem uns aos outros nos condados 

onde estão situados. E, do é classificado como inglês padrão ou variações regionais (The 

New Encyclopedia of Southern Culture, 2007), as análises aqui realizadas comprovam 

que os tradutores optaram, em grande parte, por técnicas que não colocaram em relevo a 

manifestação linguística nos discursos estilizados.  

De acordo com Cleanth Brooks (1963), As I Lay Dying afasta-se da aristocracia 

sulista ao dar ao leitor algum tipo de visão sobre as pessoas brancas e pobres do Sul dos 

Estados Unidos, como as representadas pela família Bundren. Neste ponto, a fala infantil 

e dialetal de Vardaman, em “you kilt her!” (1935, p. 49), reveladora da sua identidade 

sociocultural de menino do campo, foi traduzida por “você matou-a!” (1978, p. 54). E, na 

comunidade local onde o enunciado é expressivo, não seria tão pouco provável que uma 

criança, usasse a construção sintática “matou-a?” Por esta e outras citações, identificamos 

regularidades de tradução revelando a tendência explicativa para determinados aspectos 

linguísticos nos dois projetos editoriais brasileiros.  

Retomando a primeira pergunta de pesquisa formulada na Introdução, podemos 

concluir que a proposta de tradução de Pólvora (1978), por ter sido a primeira publicada 

no país, prendeu-se mais aos padrões gramáticas da língua e às normas estéticas vigentes. 

Por exemplo, para traduzir os discursos coloquiais dos narradores ele optou por empregar 

a linguagem comum, porém, para determinados enunciados, ele adotou outras estratégias 

que moldaram as falas em um tom mais formal. Razão pela qual consideramos que certas 

opções estilísticas foram inadequadas, como a combinação de registros nos monólogos 

dos Bundren, quando eles estão no mesmo nível de comunicação. 
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Já para as expressões culturais ele optou, em grande parte, pela adaptação cultural, 

inclusive ele evitou a todo custo acrescentar informações ao corpo do texto traduzido; 

mas em outras partes dos excertos ele adicionou informações para facilitar a compreensão 

do que, muitas vezes, Faulkner não explicitou para o leitor. A sua interferência linguística 

foi também comparada e notamos que não foram poucas as traduções simplificadas de 

natureza sintática e semântica, além das ousadias estilísticas na pontuação (acréscimo de 

vírgulas, aspas), que descaracterizaram, ainda que parcialmente, a representação do fluxo 

da consciência dos enunciadores. Também a variação fonética e os neologismos não 

receberam atenção especial. O tradutor (1978) concentrou-se em comunicar a mensagem 

do enredo, em detrimento de certas qualidades artísticas, como ele próprio reconheceu 

em prefácio (comentado no Capítulo 2, na seção 2.4).  

A propósito, a análise dos dados preliminares (Lambert et al., 1985; Toury, 1995) 

das duas obras traduzidas, com ênfase nos paratextos (Gérard Genette, 2009), buscou 

revelar as práticas editoriais de editoras distintas em três momentos: 1978, 2001 e 2009. 

Ou seja, a primeira tradução; a segunda tradução; e uma reimpressão (cuja autoria é do 

segundo tradutor, Wladir Dupont). Com essa leitura crítica procuramos mostrar, ainda 

que brevemente, a recepção de Faulkner por meio da tradução, ao passo que os dados nas 

contracapas informam que se trata da literatura americana e do gênero romance.  

Na primeira tradução há, além disso, dois breves parágrafos no texto de introdução 

esclarecendo o processo tradutório, nos quais lemos que “o tradutor [Pólvora] optou pela 

versão quase literal do texto, somente a ela fugindo quando forçado pela necessidade de 

clareza” (1978, p. 13). O que, sob uma perspectiva ética da tradução, não correspondeu 

completamente à sua intenção inicial. A respeito do posicionamento das três editoras, os 

nomes dos tradutores não configuram nas capas e eles mesmos assinaram os prefácios.  
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Por outro lado, a busca pela visibilidade da tradução parece ter orientado as decisões 

do segundo tradutor, mais especificamente, nos capítulos narrados pela família Bundren. 

A análise de tradução dos excertos cotejados mostra que o uso da pontuação convencional 

e o registro formal não é algo consistente no projeto editorial de Dupont (2001); pois, ora 

as suas escolhas tradutórias aproximam-se do sistema-fonte, ora do sistema-alvo. E, em 

relação às normas culturais, as traduções apresentam semelhanças. Dupont (2001), assim 

como Hélio Pólvora (1978), ignorou as criações lexicais, recorreu à tradução literal para 

a expressão tub of guts (analisada no Cotejo crítico 7) e, da informalidade narrativa nos 

excertos selecionados, a sua proposta também não buscou recriar a variação de pronúncia 

(was por wuz, como pontuou Lisa Minnick, 2007, p. 152, em um outro exemplo), que 

deveria caracterizar estilisticamente os farmers e os town people. 

Isso comprova a segunda e última pergunta de pesquisa apresentada na Introdução 

de que houve a tendência de normatização da linguagem, no nível da fonética. O resultado 

é que essa decisão tradutória impactou negativamente nas apreciações críticas do romance 

traduzido, ao impossibilitar o leitor-alvo de compreender o comportamento linguístico 

das múltiplas personagens, no dinamismo histórico do enredo, e ainda a expressividades 

dos neologismos, na situação de narração dialetal. Ou, mesmo, em monólogo interior, na 

linha teórica de Bakhtin (2019, p. 87), a enunciação outra na dinâmica das frases, ao torná-

la “parte integrante da construção do discurso que a reporta”. 

Por outro lado, das estratégias qualificadas como “adequação” e “aceitabilidade” 

da tradução, é de se reconhecer que há escolhas linguístico-estilísticas válidas entre os 

textos traduzidos, quando examinadas com mais atenção às regularidades que operaram 

nas relações entre os procedimentos nas escritas tradutórias pesquisadas, de acordo com 

o nosso aporte teórico. Algumas conotações, como termo afetivo pa (por pai); a expressão 

pejorativa like buzzards (por corvos); o uso de palavrões; vocativos e traços arcaizantes 
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(no discurso religioso do narrador Whitfield), foram funcionalmente correspondentes ao 

uso da linguagem estilizada de Faulkner.  

Finalmente, em razão do tempo, espaço e recorte relativos ao projeto de trabalho, 

assumimos que os aspectos linguísticos selecionados do corpus de estudo, organizados 

em nove excertos; e recolhidos de 6 (seis) monólogos, podem não ter sido o suficiente 

para problematizar todas as manifestações dialetais em As I Lay Dying. Esperamos, 

contudo, que o presente trabalho possa ser um ponto de partida para aqueles interessados 

em investigar, futuramente, sob a perspectiva dos Estudos da Tradução, as mais diversas 

expressões culturais e outros artifícios de estilo nos demais narradores do romance ou de 

outras obras de ficção, que integram o cânone faulkneriano.  

Tal seleção dos fenômenos da língua traduzidos serviu-nos, no entanto, para apontar 

não somente o que ignoraram, mas também o que tentaram os dois tradutores brasileiros, 

diante dos desafios (ético e estético) de representar ficcionalmente as formais dialetais, 

que Faulkner incorporou nas múltiplas vozes narrativas permitindo que a verossimilhança 

fosse reconhecida na sua literatura regionalmente localizada. 
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