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Resumo:Traduzir requer conhecimento de duas línguas, é um ato muito complexo, uma vez 

que as palavras não possuem sentido isoladamente, mas dentro do contexto na qual estão 

inseridas. Sendo assim, devemos explorar a tradução em nossasaulas de língua inglesa. No 

entanto, para explorá-la pedagogicamente precisamos ter familiaridade com ela, seus tipos, 

ideologias e interpretação. A partir do exposto o problema de estudo é: o uso da tradução 

aliado a análise linguísticado gênero textual poema pode ser um atrativo positivo para o 

ensino de inglês? A hipótese é que o trabalho com a tradução bem organizado didaticamente e 

aliado a análise linguística do gênero deve funcionar como uma importante ferramenta para a 

leitura e a produção de textos no ensino aprendizagem de língua inglesa.Este estudo objetiva 

em modos gerais, apresentar uma análise linguística do gênero poema no qual procuramos 

mostrar as diversas formas de interpretar e traduzir um gênero literário; instigar os alunos a 

entrarem em contato com diferentes formas de interpretação e tradução; desvendar a função 

dos recursos linguísticos desse gênero de literaturana construção de sentido.Tomamos como 

metodologia a análise e tradução do poema friends e como embasamento teórico teve: 

Bakhtin (2011);Dolz e Schneuwly (2011); Jakobson (2007),dentre outros. Para tanto 

consideramos que a tradução de desse gênero literário poema tem apresentado aspectos nos 

níveis de tradução que ajudam o aluno não somente a entender os aspectos linguísticos do 

gênero, mas estimular a interpretação e produção de textos literários, poemas e possivelmente 

outros gêneros em função do sentido dado a cada contexto. 
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Traduzir requer conhecimento da língua materna em seus vários aspectos culturais 

regionais, etc., e também de línguas estrangeira quando é o caso da tradução de uma língua 

para outra, é um ato muito complexo, uma vez que as palavras não possuem sentido 

isoladamente, mas dentro do contexto na qual estão inseridas. Sendo assim, devemos explorar 

a tradução em nossas aulas de língua inglesa. No entanto, para explorá-la pedagogicamente 

precisamos ter familiaridade com ela, seus tipos, ideologias e interpretação.  

A partir do exposto surge nosso problema de estudo: o uso da tradução aliado a análise 

linguística do gênero textual poema pode ser um atrativo positivo para o ensino de inglês? A 

nossa hipótese é que o trabalho com a tradução bem organizado didaticamente e aliado a 

análise linguística do gênero por meio de uma tradução e interpretaçãodeve funcionar como 

uma importante ferramenta para a leitura e a produção de textos no ensino aprendizagem de 

língua inglesa.   

Assim, este estudo objetiva em modos gerais, apresentar uma análise linguística do 

gênero poema no qual procuramos mostrar as diversas formas de interpretar e traduzir um 

gênero literário; instigar os alunos a entrarem em contato com diferentes formas de 

interpretação e tradução; desvendar a função dos recursos linguísticos desse gênero de 

literatura na construção de sentido.  

Assim, tomamos como metodologia o levantamento bibliográfico dos teóricos: 

Bakhtin (2011); Dolz e Schneuwly (2011); Jakobson (2007); Saussure (2006), dentre outros 

para procedermos a análise e tradução do poema friends e ainda, um breve entendimento do 

autor do poema para melhor entendimento da mensagem enunciada. 

Dessa forma, consideramos que a tradução de desse gênero literário poema tem 

apresentado aspectos nos níveis de tradução que podem ser favoráveis não somente a entender 

os aspectos linguísticos do gênero, mas estimular a interpretação e produção de textos 

literários, e possivelmente outros gêneros em função do sentido dado a cada contexto. 

1. INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO 

A tradução pode ser uma das estratégias de ensino para o aprendizado da língua 

inglesa, no que se refere aos mecanismos utilizados para que a língua seja aprendida com 

sucesso, no entanto carece de conhecimentos além do simples ato de traduzir, visto que a 

interpretação de um acontecimento exige do conhecimento da língua ao conhecimento 

cultural e ideológico para a produção de sentido real e contextualizado da língua fonte para 

ser dita em uma outra língua de forma a não perder o sentido da informação. 



Desse modo, Jakobson (2007) em suas teorias nos diz que uma construção linguística 

só é substituída por outra se uma possuir grande relação e aproximação de sentido com uma 

outra, uma vez que só dessa forma a tradução pode acontecer de fato, mesmo que os valores 

não possam ser semelhantes, a segunda construção busca representar o mais próximo possível 

o que a primeira significava. Considere-se como exemplo a tradução do português “saudade” 

para o inglês que literalmente quer dizer “longing”, mas em sentido de proximidade “I miss 

you” pode se encaixar com maior precisão na tradução. 

Assim, essa questão nos movimenta a buscar entender a construção do texto em 

relação ao significado das palavras. Onde Saussure (2006,) levanta a ideia de que os conceitos 

pertencem as palavras e não aos objetos, pois, do contrário, elas teriam o mesmo significado 

em quaisquer línguas. Assim, o conceito de tradução que buscamos mostrar aqui segue essa 

doutrina por permitir perceber essa diferença de valor entre duas sentenças. 

Assim, nesse contexto, o linguista Jakobson (2007) no livro linguística e 

comunicação, afirma que temos três maneiras diferentes de interpretar o signo verbal. Ele 

pode ser traduzido em outros signos da mesma língua, em outra língua, ou em outro sistema 

de símbolos não verbal. Esses três tipos de tradução correspondem:  

“1) A tradução intralingual ou reformulação (rewording) consiste na 

interpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma língua. 

2) A tradução interlingual ou tradução propriamente dita consiste na 

interpretação dos signos verbais por meio de uma outra língua. 

3) a tradução inter-semiótica ou transmutação consiste na interpretação dos 

signos verbais por meio de signos não verbais”.(JAKOBSON, 2007, p. 64-65) 

Como podemos perceber, para se fazer uma tradução temos que nos atentar a 

conhecimentos diversos, pois quando, de uma língua para outra, na tradução 

interlingual,deve-se pois observar a tradução inter-semiótica que pode em sua linguagem 

representar outra coisa que não a que é intenção apresentar, traduzir.  

Para isso, quem se habilita a traduzir precisa dominar o vocabulário, a gramática, as 

gírias e as expressões coloquiais da língua alvo de da língua fonte. Também é necessário que 

se conheçam os costumes, as tradições e a cultura de povos estrangeiros tanto na comunicação 

oral e escrita quanto na performacecorporal, pois esta também indica fidelidade ao discurso 

projetado. 

Nesse sentido, a tradução de uma língua, dentro de uma outra, substitui mensagens 

reescrevendo o texto, ou seja, o tradutor recodifica e transmite a mensagem recebida de um 

texto para outro podendo ainda, ser de uma língua para outra e colocando o texto ou literatura 



na forma de cinema por exemplo, onde tem-se o código verbal e o não verbal juntos 

representando duas formas de tradução de acordo com as definições de Jakobson (2007).  

Então, a tradução envolve duas mensagens semelhantes em dois códigos 

diferentes, em língua materna e em língua estrangeira, pois, para Jakobson (2007), a 

tradução deve prezar por uma semelhança fundamental entre o que está expresso na 

construção do texto inicial ou língua materna e aquilo que vai ser expresso na construção 

final ou língua inglesa como língua estrangeira, de forma que as representações sejam 

próximas, mas não idênticos. Uma vez que, segundo a concepção saussuriana, o valor 

linguístico de um signo varia de uma língua para outra, posto que este se dá em sua 

relação com os outros signos de sua língua. 

Assim, Saussure (2006, p.82) diz que, “temos as diferenças entre as línguas e a própria 

existência de línguas diferentes” o que confere o fato de uma língua ser diferente da outra, 

visto que cada língua possui sua própria estrutura ao tempo em que se dá o fato da existência 

das diversas e diferentes línguas, onde o mesmo autor enuncia que“as línguas em que a 

imotivação atinge o máximo são mais lexicológicas, e aquelas em que se reduz ao mínimo, 

mais gramaticais” (SAUSSURE, 2006: 154). 

Nessa perspectiva, cada língua assume o papel de desenvolver-se mediante os aspectos 

culturais, regionais, políticos, religiosos e sociais realizada nos mais diversos discursos orais e 

escritos dos integrantes da comunicação por meio de uma linguagem própria e gêneros 

textuais ou discursivos como materialização de textos que expressam um conteúdo temático, 

um estilo e uma construção composicional como veremos ao final deste estudo. 

 

2. BREVE CONSIDERAÇÃO DA OBRA DO CONTO ESCOLHIDO 

John Pepper Clark-Bekederemo (nascido em 6 de abril de 1935 em Kiagbodo, 

Nigéria) é um poeta e dramaturgo nigeriano, que também publicou como JP Clark e John 

Pepper Clark, estudou na Escola de Administração Nativa, foi bacharel em Inglês na 

Universidade de Ibadan. Viajou muito e recebeu nomeações de professor em diversas 

instituições de ensino superior, incluindo Yale e da Universidade de Wesleyan, nos Estados 

Unidos após sua aposentadoria. 

Clark é mais conhecida por sua poesia, incluindo: Poemas (Mbari, 1961), A Reed na 

Maré (Longmans, 1965), Casualties: Poems 1966-1968 (EUA: Africana Publishing 

Corporation, 1970), A DecadeofTongues (Longmans, série Drumbeat, 1981), Estado da União 



(1981), Mandela e outros poemas (1988), que lida com o eterno problema do envelhecimento 

e da morte.  

Ao longo de seu trabalho, certos temas recorrentes: Violência e protestos, como em 

acidentes; Corrupção institucional, como no Estado da União; A beleza da natureza e da 

paisagem, como em A Reed na Maré; Colonialismo europeu como, por exemplo, "Ivbie" na 

coleção Poemas; A desumanidade da raça humana como Mandela e outros poemas.  

Clark frequentemente aborda esses temas por meio de um complexo entrelaçamento 

de imagens Africano indígena e o da tradição literária ocidental.  

A obra dramática inclui música de uma cabra (1961), o Mascarado (1964), incluem: A 

jangada (1964), Ozidi (1966), The Boat (1981), outros trabalhos de Clark que contribuirão 

para outros gêneros inclui sua tradução do Ozidi Saga (1977), o estudo crítico “O Exemplo de 

Shakespeare” (Evanston: NorthwesternUniversity Press, 1970), é o autor do polêmico 

America, Sua America (Deutsch, 1964; Heinemann Série Escritores Africano n º 50, 1969). 

Como um dos autores pré-eminentes e ilustres da África, ele desempenhou um papel 

ativo nos assuntos literários, ganhando cada vez mais reconhecimento internacional. Em 

1991, por exemplo, ele recebeu o Prêmio de Mérito Nacional da Nigéria para a excelência 

literária e viu a publicação, pela Howard University, de seus dois volumes definitivos, as 

Ozidi Saga e recolheu peças e poemas 1958-1988.  

Em dezembro de 2011, foi realizada a publicação de JP Clark: Uma Viagem, a 

biografia definitiva do principal força animadora da poesia Africano, escrita pelo dramaturgo 

FemiOsofisan. O lançamento contou com "o que poderia ser descrito como o quem é quem na 

comunidade literária", incluindo o Nobel Wole Soyinka. 

O livro Collected Poems 1958-1988 do poeta J. P. Clark-Bekederemo publicado em 

1991 pela editora Howard possui uma coleção de poemas que traz o trabalho criativo de 

Clark-Bekederemo em um único foco, com formas convenientes de introduzir na expressão de 

uma das mais criativas e energéticas mentes imaginativas de trabalho do continente africano 

nos tempos atuais. 

Assim, cada poema se encontra dentro de um tópico maior de poemas, dos quais o 

poema escolhido está inserido no FromCasualties que segue uma sequência ao pensamento 

compartilhado e em homenagem aos feridos da guerra civil, pessoas e amigos que morreram 

lutando ou em consequência da guerra. 



 

2.1 O POEMA FRIENDS 

Todo texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação 

e transmitem uma mensagem, da mesma forma o poema também, como uma forma de texto, 

de qualquer obra escrita em versão original que está inserida em um livro ou num documento 

escrito, passa a ser um texto que de unidade linguística e repleta de significado como 

podemos observar no poema a seguir. 

FRIENDS 

The friends 

Thatwehavelost,  

maybecarried 

deep in ourhearts, 

butshallowis the burden 

whenplacedbeside 

thelosstokin. 

Thoughwesharewith the dead 

Club or cult,  

Ourloss, large as the felloship 

Wekept, 

Isbythatnumber 

Relivedof the load 

Whichissquareuponlove. 

O presente poema possui muitos elementos que identificam uma mensagem oculta, 

que pode ser de homenagem aos mortos como também aos mortos da guerra, mais 

especificamente, de um amigo próximo ou de amores que impõe-se ao proibido. Vejamos 

uma possível tradução. 

 AMIGOS  

os amigos  

Que perdemos,  

pode ser carregados  

no fundo de nossos corações,  

mas superficial é a carga  

quando colocado lado  



a perda de parentes.  

Apesar de compartilhar com os mortos  

Clube ou culto,  

A nossa perda, grande como a camaradagem  

Mantivemos,  

É por esse número  

Revivido da carga  

igual é o caminhodo amor. 

Como toda escrita é um texto com significados e formas diversas de interpretações, 

vejamos uma outra que segue a forma de uma narrativa a partir das mesmas palavras e 

adequação interpretativa do tema ao texto. 

PERDA   

Os camaradas que perdemos pelos caminhos da vida, podem ser carregados em nosso 

coração, porém a carga é superficial se comparada a perda de entes queridos. Embora ambas 

as perdas compartilhemo mesmo caminho e espaço com os mortos, a grande camaradagem e 

amizade que mantivemosé o que aliviamos a carga que o amor nos impõe. 

AMIGOS 

Os amigos que perdemos, podem ser carregados em nosso coração, mas superficial é a carga 

quando colocada do lado da perda de parentes. Embora nossa perda compartilhe clube ou 

culto com os mortos, grande como a camaradagem que mantivemos, é por aquele número que 

aliviamos a carga que é imposta pelo amor. 

Outras formas de caracterizar o tema,como feito na segunda tradução, é verificar as 

palavras que mais se destacam no texto, pois estas verificam o peso de representação e 

enfoque temático, as quais podemos citar: camaradagem, perda, carga x amor, peso da perda. 

Vejamos, portanto, que se trata de uma tradução interlingual, onde o reconhecimento 

dos signos linguístico em outra língua pode dar outro sentido, contudo, a adequação de 

sentidos as palavras utilizadas conferem peso significativo para reconhecimento da mensagem 

e o que pretende o autor comunicar, no entanto, coube a estas traduções um breve 

conhecimento biográfico do autor para uma maior aproximação e interpretação do poema, 

para tanto, veremos agora como se enquadra o poema na construção de sentido. 

 

3. CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DO GÊNERO POEMA.  



Em Saussure (2006, p.16) “a linguagem tem um lado individual e um lado social, 

sendo impossível conceber um sem o outro” o que podemos pois considerar que a linguagem 

vai além dos estudos da língua, ultrapassando as fronteiras da oralidade e da escrita, uma vez 

que esta desperta sentidos do dito pelo não dito em função de um contexto histórico, regional, 

político e religioso, o que é facilmente abordado o e entendido pela literatura.  

Assim, para Cosson (2014, p.26-30), a literatura é uma porta de entrada para a 

percepção do mundo físico e subjetivo, portanto, um caminho além dos cinco sentidos, seu 

segredo maior é o singular envolvimento com o mundo das palavras o que favorece, como 

nenhum outro tipo de leitura, os instrumentos básicos para conhecer e articular com 

proficiência o mundo feito de linguagem, visto que a “literatura a uma arte que explora a 

língua, a literatura inglesa é uma arte que explora a língua inglesa” (BURGESS, 1996, p.17). 

A Literatura é um instrumento de comunicação e de interação social que transmite 

diversos conhecimentos culturais e regionais de um povo, onde o texto literário se organiza 

em gêneros literários, divididos em textos em verso que são os poemas, ou seja, formados por 

versos, e textos em prosa que são construídos em linha direta, organizados em frases, 

parágrafos e partes maiores compondo uma narrativa acessível, pois pode adotar uma 

linguagem mais comum aos leitores da língua alvo. 

Para Proença Filho (2004, p.8), “a literatura é, tradicionalmente, uma arte verbal” que 

se configura e adequa-se no uso da linguagem, veículo da comunicação como dito 

anteriormente, porem entendida como uma arte, visto que esta é tocada por uma organização 

própria, que organiza uma interpretação que torna próximo o distante e distante o próximo 

através dos sistemas da língua, bem como esse mesmo autor diz que: 

a linguagem é entendida como uma atividade que apresenta um aspecto psíquico 

(linguagem virtual) e um aspecto propriamente linguístico (linguagem realizada) que 

compreende por sua vez, o ato linguístico (realidade imediata) e o repertório dos 

atos linguísticos (material linguístico). No âmbito desse posicionamento, a língua é 

uma abstração, um conjunto organizado de aspectos comuns aos atos linguísticos, 

vale dizer, tecnicamente, um sistema de isoglossas (PROENÇA FILHO, 2004, p.17).   

No entanto, esse entendimento da linguagem literária do qual expõe Proença Filho 

remete a significados muitas vezes imaginados que torna próximo o distante e distante o 

próximo, com um jogo de mão dupla, podendo por vezes confundir a real intenção do 

enunciado, do discurso, mas esta é uma beleza da arte literária, portanto, cheia de sentido e 

significações que nos desperta para um estudo mais minucioso da língua. Para tal, precisamos 

entender que existem os gêneros de textos ou gêneros discursivos que desempenham um papel 

importante no reconhecimento dos aspectos de linguagem. 



Assim, para Bakhtin (1987), a linguagem é uma prática social que tem na língua a sua 

realidade material, torna-se pois, um lugar de confrontos ideológicos ao veicular concepções 

de mundo, onde a língua é um sistema de interação e ideologias, um sistema abstrato, uma 

interação verbal, a língua é definida como palavra, conforme “a palavra veicula, de maneira 

privilegiada, a ideologia; a ideologia é uma superestrutura, as transformações sociais da base 

refletem na ideologia e, portanto, na língua que as veicula” (BAKHTIN, 1981, p.17), o que 

podemos dizer que a língua é o material das relações e lutas sociais. 

Portanto, o material das relações e lutas sociaissão expostos em formas de gêneros, 

que se firmam a partir dos elementos: aquele que fala, aquilo sobre o que se fala e aquele a 

quem se fala, como enunciou Aristóteles, no entanto, essa visão aristotélica tomou nova forma 

na idade média em função de uma estrutura da tradição retórica nas artes e na literatura. Nos 

dias atuais os gêneros do discurso assumem uma perspectiva diferente e renovada 

(MARCUSCHI, 2008). 

Dessa forma, os estudos dos gêneros do discurso estão presentes nas mais diversas 

áreas de estudo da linguagem, pois estes gêneros são enunciados orais e escritos no emprego 

da língua em uso nas mais diversas atividades humanas, visto que refletem condições 

específicas e finalidades de cada campo da comunicação através do conteúdo temático, do 

estilo e da construção composicional (BAKHTIN, 2011).    

   Assim, como nos expõe Bakhtin (2011), os gêneros do discurso são enunciados ou 

textos orais e escritos que situam toda atividade humana em função do repertorio linguístico e 

reconhecimento da linguagem presente, desse modo relativamente estáveis, concretos e reais 

da comunicação discursiva que mantem relações dialógicas com outros enunciados, portanto, 

únicos, pois todo enunciado surge como reação ou resposta ativa de outros participantes da 

interação (BAKHTIN (2011); DOLZ e SCHENEUWLY (2011)). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Para tanto consideramos que a tradução de desse gênero literário poema tem 

apresentado aspectos nos níveis de tradução que ajudam o aluno não somente a entender os 

aspectos linguísticos do gênero, mas estimular a interpretação e produção de textos literários, 

poemas e possivelmente outros gêneros em função do sentido dado a cada contexto. 

Dessa forma, na produção de textos literários poema e outros o reconhecimento e 

entendimento dos gêneros do discurso ajudam de uma melhor forma na caracterização do 



enunciado ideológico tanto em caráter de produção quanto em caráter de tradução e 

interpretação dos textos de uma mesma língua ou de uma língua para outra. 

É possível dizer que este estudo tenha contribuído para confirmar a hipótese, que o 

trabalho com a tradução bem organizado didaticamente e aliado a uma análise linguística do 

gênero por meio de uma tradução e interpretação, pode funcionar como uma importante 

ferramenta para a leitura e a produção de textos no ensino aprendizagem de língua inglesa.   
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