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RESUMO – O presente artigo buscou analisar trechos de diferentes capítulos da obra
Harry Potter and the Philosopher’s Stone (obra original britânica) comparando-o com os trechos
correspondentes da obra Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (versão americana). O ponto
central da análise foram os marcadores culturais presentes nos dois textos, assim como as
estratégias necessárias quando da tradução intralingual, dirigidos por Arthur A. Levine, da
versão original britânica à americana. Trata-se de uma mesma obra estudada na sua forma
original britânica e sua versão americana, porém foram analisados dentre outros elementos,
os nomes das personagens (se foram mantidos ou não), as adaptações lexicais e gramaticais
resultantes das diferenças culturais existentes, apesar de ambas as obras serem escritas em
inglês, os motivos pelos quais se fizeram necessárias mudanças no momento em que a obra
britânica estava sendo intralingualmente traduzida para o inglês americano.
PALAVRAS-CHAVE: marcadores culturais, lexical, gramatical, tradução intralingual.

ABSTRACT – This present piece of work aimed to analyze excerpts from different
chapters of the book Harry Potter and the Philosopher’s Stone (original British work) comparing
it to the corresponding excerpts from the book Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (the
American version from the previous book).
The main analyses were the cultural markers present in both texts, as well as the
intralingual translation strategies used in the American version, directed by the editor
1
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Arthur A. Levine, from the British original masterpiece to its American correspondent. In
this study we aimed to discuss the same book in both its British and American versions so
that it was possible to analyze if the main traits of the story were maintained or not, such as
the characters’ names, the lexical and grammatical choices during the development of the
story, as well as the cultural differences, even though both books were written in English.
The reasons why changing some words and verb tenses were necessary when the British
book was being translated using intralingual strategies were also researched.
KEY-WORDS: cultural markers, lexical, grammatical, intralingual translation.
Introdução
O objetivo deste trabalho é analisar trechos de diferentes capítulos da obra Harry
Potter and the Philosopher’s Stone (obra original britânica) comparando-o com os trechos
correspondentes da obra Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (versão americana).
O ponto central da análise são os marcadores culturais presentes nos dois textos,
assim como um estudo dos procedimentos e estratégias da tradução intralingual, dirigida
por Arthur A. Levine, da versão original britânica à americana. Trata-se de uma mesma
obra estudada na sua forma original britânica e sua versão americana, nas quais se pretende
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estudar, dentre outros elementos, os nomes das personagens (se foram mantidos ou não) e
as adaptações lexicais e gramaticais resultantes das diferenças culturais existentes, apesar de
ambas obras serem escritas em inglês.
O trabalho terá como fundamentação teórica, primordialmente, os conceitos de
tradução intralingual, interlingual e intersemiótica de Roman Jakobson (1970), assim como
os conceitos de estrangeirização e domesticação de Lawrence Venuti (1995). As
contribuições de Francis Aubert (2005) a respeito dos marcadores culturais também serão
estudadas e levadas em conta. Para consulta a respeito das diferenças existentes entre o
inglês americano e o britânico serão consultados John Algeo (2006) e David Crystal (2003).
Para realizar uma tradução, o profissional da área pode utilizar certas estratégias,
facilitando o entendimento do produto final que foi traduzido para a sua língua de chegada
como afirma Venuti (1995:20): a domesticação e a estrangeirização. A primeira estratégia
trata-se de uma redução etnocêntrica do texto original, de modo a dar preferência aos
valores culturais da língua de chegada, enquanto a segunda busca registrar o caráter
linguístico e evidenciar a cultura do texto de partida, dando aos leitores a dimensão da
escrita do autor. Ambas as técnicas são bastante utilizadas. Alguns tradutores preferem uma
à outra, mas de acordo com o texto em questão a melhor técnica é escolhida; quando um
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livro apresenta muitos nomes criados pelo autor (neologismos) como no caso de Harry
Potter, os feitiços mágicos, as criaturas fantásticas e os lugares fictícios pelos quais a
história se passa, se torna difícil deixar de realizar a domesticação, salvo exceções, no caso
da tradução do inglês britânico ao português, por exemplo, já que seria bastante difícil para
os jovens leitores dessa série entender o que se passa na história sem o auxílio da tradução
de termos estranhos ou incomuns à cultura deles, dificultando sua leitura fluida.
Porém, como o objeto de estudo desse presente trabalho é a comparação entre o
inglês britânico e o americano do primeiro volume da série, o que pudemos perceber
através da leitura de ambos é que os nomes de personagens e objetos foram mantidos.
Quando da adaptação vocabular, temos de entender a língua como passível de diversas
possibilidades, já que segundo Aubert (2005, p. 24), toda língua é um fato cultural,
que integra e articula toda uma gama de comportamentos dos grupos sociais que dela se servem e
constitui um dos instrumentos mais elaborados de pensar, dizer e atuar sobre o mundo no seio das
relações sociais intra- e intergrupos.

Logo, é importante para o presente trabalho identificar na obra escolhida todos os traços
36

que denotem tendências linguísticas e extralinguísticas, bem como o conjunto de valores
implícitos na cultura americana e britânica, fatores estes que as individualiza, seja por
elementos gramaticais, semânticos ou até mesmo de pronúncia presentes no corpo do
texto.
Para Aubert (2005), os marcadores culturais podem ser divididos em:
Dimensão Gramatical
1-

Diferenças interlinguais na marcação do gênero;

2-

Número, grau definido/indefinido;

3-

A expressão de tempo e aspecto (no que concerne a conjugação verbal);

4-

As formas de tratamento;

5-

As preposições marcadas da espacialidade (estática ou dinâmica).

Dimensão Discursiva
1-

Intertextualidades que fazem sentido em uma língua/cultura, mas que fazem outro

sentido ou até mesmo sentido algum em outro contexto cultural;
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2-

Dimensão referencial das línguas, que remete aos universos ecológicos (flora, fauna,

topografia, hidrografia, etc.), da cultura material (objetos e espaços criados pelo homem),
da cultura social e ideológica.
Dentro da gama de possibilidades presentes no quesito marcadores culturais, serão
abordados no presente trabalho os mais relevantes da obra, como o exemplo do
substantivo jumper, parte integrante da dimensão discursiva pelo fato de se tratar de um
vocábulo que no inglês britânico denomina um tipo de suéter feito de lã ou algodão enquanto no
inglês americano significa um vestido sem mangas comum para mulheres jovens e meninas. Com tal
exemplo podemos perceber o quão importante foi a tradução feita.
Apesar de o presente trabalho se tratar de um caso de tradução intralingual (feita
dentro de uma mesma língua, como acontece nas paráfrases e também nas adequações
repertoriais), segundo JAKOBSON (1970, p. 66) existem outros dois tipos fundamentais
de tradução:
1. tradução interlingual ou tradução propriamente dita – é feita de um idioma para
outro, do inglês para o português ou vice-versa, por exemplo;
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2. tradução intersemiótica ou transmutação – é feita quando é necessário a passagem de
um sistema de signos para outro sistema semiótico, utilizando signos não-verbais.
Com essas informações foi possível entender melhor a necessidade de ter sido feita uma
tradução intralingual na presente obra, devido às diferenças culturais presentes no inglês
britânico e americano.
Devido às diferenças culturais referentes ao vocabulário em uso no inglês americano e no
inglês britânico, fez-se necessária a realização de mudanças na obra para não confundir os
jovens leitores americanos, público alvo da escritora J. K. Rowling.

Analisando os

capítulos da obra britânica e contrastando com sua versão americana foi possível dividir as
alterações em duas ordens: lexical e gramatical. As mudanças de ordem lexical se deram
devido ao fato de no inglês britânico ser comum o uso de certas palavras e/ou expressões
não utilizadas e/ou estranhas ao inglês americano, sendo estas substituídas por um
vocábulo de semelhante ideia. Já as alterações gramaticais ocorreram também devido ao
fato de a escolha de tempos verbais e preposições se darem de maneira diferente no inglês
britânico e americano, escolhas estas que não alteram a história, apenas a pontuam de outra
forma.
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Logo, nas palavras de Aubert (2005), foi necessária não somente a “tradução propriamente
dita”, que se trata de uma operação linguística, mas também a “localização”, ou seja, uma
reescrita da obra, levando em consideração os fatores culturais da comunidade de chegada,
para assim se fazer entender pelo público alvo da cultura de chegada. Com isso é possível
perceber que nesse caso se fez necessário o uso da estratégia de domesticação (Venuti,
2005) em termos que seriam desconhecidos para a outra cultura, minimizando da qualidade
estrangeirizante do texto de partida, fazendo-se assim próprio ao país de chegada. Em
termos como English muffins houve a troca para crumpets, por exemplo, devido ao fato de os
americanos talvez não conhecerem o que é um English muffin, mas entenderem o que é um
crumpet.
Em seguida temos um levantamento minucioso feito capítulo a capítulo de todas as
diferenças encontradas para facilitar a escolha das divergências mais significativas para este
estudo, organizadas por uma marcação. As palavras sinalizadas com um (*) representam
diferenças lexicais e as realçadas com (**) fazem parte da categoria gramatical. É
importante ressaltar que o levantamento das diferenças encontradas entre as obras é de
natureza puramente investigativa, cuja intenção é entender melhor diferentes culturas e não
38

julgar qual foi a melhor escolha em termos vocabulares e/ou gramaticais.
Capítulo 1 – The boy who lived
BRITISH

AMERICAN

**Shan’t

Won’t

*Newsreader

Newscaster

*Lot

Crowd

*Sherbet lemon

Lemon drop

*Dustbin

Trash can

*Useful

Handy

Capítulo 2 – The Vanishing Glass
BRITISH

AMERICAN

*Bobble hats

Bonnets

José Reynaldo Pagura & Paula Cremasco de Azevedo

REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. IV
Nº 9
SETEMBRO/2013

39

*Roundabout

Carousel

**Towards

Toward

*Cooker

Stove

**Had got

Had gotten

*Punch-bag

Punching-bag

*Sellotape

Scotch tape

*Cine-camera

Video camera

*Hamburgers Bars

Hamburgers Restaurants

*The cinema

The movies

*Holiday

Vacation

*Fringe

Bangs

*Sellotaped

Taped

*Jumper

Sweater

*Beetroot

Beet

*Ice lolly

Ice pop

**Wasn’t big enough

Didn’t have enough ice cream on top

**Afterwards

Afterward

Capítulo 3 – The letters from no one
BRITISH

AMERICAN

*Comprehensive

Public School

*Letter box

Mail slot

*Post

Mail

**Holidaying

Vacationing

*Toilet

Bathroom

*Mixer

Processor

*Motorway

Highway

*Video

VCR

*Multistoring car park

Multilevel parking garage

*Packet of crisps

Bag of chips
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Capítulo 4 – The keeper of the keys
BRITISH

AMERICAN

*Crisp packet

Chip bags

*Holiday

Vacation
Capítulo 5 – Diagon Alley
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BRITISH

AMERICAN

*Mint humbugs

Peppermint humbugs

*Notes

Bills

*Set books

Course books

*Bars

Restaurants

*Barman

Bartender

*Gummy

Toothless

**Towards

Toward

*Dust bin

Trash can

*Leant

Leaned

*By the way

Anyway

*Football

Soccer

*Post

Mail

**A sleepy snowy owl

The snowy owl asleep

Capítulo 6 – The Journey from Platform Nine and Three-Quarters
BRITISH

AMERICAN

*Hoover

Vacuum

*Trolley

Cart

*Ticket box’s stand

Ticket inspector’s stand

*Ticket box

Barrier

**Going red

Turning red

*Fringe

Bangs

*Sweets

Candy
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*Set books

Course books

*Conductor

Driver

*Trainers

Sneakers

Capítulo 7 – The Sorting Hat
BRITISH

AMERICAN

*Sports class

Gym

*Chips

Fries

*Mint

Peppermint

*Puddings

Desserts

*Jelly

Jell-O

**Straight away

Right away

Capítulo 8 – The Potions Master
41

BRITISH

AMERICAN

*Lesson

Class

*Register

Roll call

Capítulo 9 – The Midnight Duel
BRITISH

AMERICAN

*Football

Soccer

*Dressing gowns

Bathrobes

Capítulo 10 – Halloween
BRITISH

AMERICAN

*Pitch

Field

*Wander’s bat

Baseball bat

**Ever done

Ever had

**Skywards

Skyward

*Temper

Mood
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*Toilet

Bathroom

*Jacket potato

Baked Potato

Capítulo 11 – Quidditch
BRITISH

AMERICAN

**Rather

Better

*Changing room

Locker room

Capítulo 12 – The mirror of Erised
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BRITISH

AMERICAN

*Over a fortnight

For two weeks

*Crumpets

English muffins

*Happy Christmas

Merry Christmas

**They had gone

They were gone

*Jumper

Sweater

*Crackers

Party flavors

**Disused

Unused

**Just like

Just as

*Shortsighted

Nearsighted

Capítulo 13 – Nicolas Flamel
BRITISH

AMERICAN

**Had got

Had gotten

*To each other

To one another

**Fell about laughing

Fell over laughing

*Philosopher’s Stone

Sorcerer’s Stone

**Towards

Toward

**Stops you ever dying

Stops you from ever dying

*Pitch

Field

**The team weren’t too calm

The team wasn’t too calm
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*Changing rooms

Locker rooms

Capítulo 14 – Norbert the Norwegian Ridgeback
BRITISH

AMERICAN

*Revision timetables

Study schedules

**Revising
**It’s hard to stop Muggles noticing

Studying
It’s hard to stop Muggles
from noticing

*Lot

Kind

*A fortnight

Two weeks

**By next morning

By the next morning

*Dressing gown

Bathrobe

Capítulo 15 – The Forbidden Forest
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BRITISH

AMERICAN

**The team wouldn’t even speak

The team wouldn’t speak

**Biting lines

Copying lines

**Grabbed him for joke

Grabbed him as joke

Capítulo 16 – Through the Trapdoor
BRITISH

AMERICAN

*Revision

Studying

**Harry cut across him

Harry cut him off

**They

It

**Approached to the giant heads

Approached the giant heads

**Straight away

Right away

*There’s nothing for it

There’s no other choice

*There was nothing else for it

There was no alternative

**Around

Across

**Onwards

Onward
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Capítulo 17 – The Man with Two Faces
BRITISH

AMERICAN

**Backwards

Backward

**Stop him doing a curse

Stop him from doing a curse

*Lavatory

Toilet

**Stop him killing me

Stop him from killing me

*Quits

Even

*Mad

Crazy

*Jumper

Sweater

No quesito gramatical é possível perceber, muitas vezes, que devida escolha pode
influenciar no sentido de uma frase, fazendo-a mais ou menos específica em seu contexto.
Então, o objetivo almejado é o de analisar as amostras mais relevantes, que detenham em si
maior potencial de exemplificar os marcadores culturais previamente mencionados. A
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intenção não é de analisar tudo o que o livro contém, já que dadas diferenças
encontradas se devem à mera escolha do editor, e não às diferenças culturais em si.
Em diversos momentos da história percebemos o emprego do verbo to get no
tempo verbal past perfect feito de duas formas diferentes: had got e had gotten. Analisemos dois
trechos extraídos da obra:
When he was dressed he went down the hall into the kitchen. The table
was almost hidden beneath all Dudley’s birthday presents. It looked
though Dudley had gotten the new computer he wanted, not to
mention the second television and the racing bike.
The only thing that Harry liked about his own appearance was a very
thin scar on his forehead that was shaped like a bolt of lightning. He had
had it as long as he could remember and the first question he could ever
remember asking his Aunt Petunia was how he had gotten it. (páginas
19 e 20 – versão americana, grifo nosso).

Temos o tempo verbal past perfect como had gotten na versão americana, enquanto
na inglesa o verbo to get foi flexionado como had got. Apesar de ser o mesmo tempo
verbal, as duas possibilidades existem, gotten e got. Muitas vezes os ingleses tentam
utilizar o verbo to get conjugado no particípio passado como gotten, o que não é muito
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comum para eles, e acabam fazendo isso de forma equivocada. Assim como foi explicado
por David Crystal (2003, p. 311), gotten não é apenas uma alternativa para got, e deve ser
usado em alguns casos específicos como:
They've gotten a new boat. (com o sentido de obter)
They've gotten interested. (com o sentido de se tornar)
He's gotten off the chair. (com o sentido de se mover)
Apesar disso, não é utilizado com o sentido de posse (to have). Como Crystal
afirma, nem o inglês americano e muito menos o britânico aceitaria construções como:
*I've gotten the answer./*I've gotten plenty of money.
Mas, apesar disso, o inglês americano aceitaria a estrutura have got como algo
informal advindo do inglês britânico. Logo, a utilização de gotten no inglês americano
pode fazer distinções de significado como:
They've got to leave the school (eles precisam sair da escola) e
They've gotten to leave the school (eles trataram de sair da escola)
Assim, com a constante interpretação de have got como simplesmente have (ter),
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o inglês americano incorporou um particípio passado mais antigo (gotten) para ser
utilizado em qualquer situação que não diga respeito a formas possessivas do verbo to get.
Outro exemplo claro de diferenças entre o inglês americano e o britânico pode ser
percebido no trecho:
Mrs. Dursley had had a nice, normal day. She told him over dinner all
about Mrs. Next Door’s problems with her daughter and how Dudley
had learned a new word (“Won’t!”). (página 6, versão Americana, grifo
meu)

Quando na versão britânica, em vez de won’t temos shan’t. Essas são as formas
negativas dos verbos de auxílio will e shall, utilizados no inglês britânico
indiscriminadamente para denotar o futuro, na maioria das vezes sem grande diferença de
significado. Apesar disso, no inglês americano contemporâneo, o uso do shall é bastante
raro, sendo visto apenas em perguntas feitas na primeira pessoa do singular para
demonstrar extrema polidez (Exemplo: Shall I proceed?) ou na elaboração de textos legais
com sujeitos em terceira pessoa do plural para requerimentos, como vemos no exemplo:

José Reynaldo Pagura & Paula Cremasco de Azevedo

REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. IV
Nº 9
SETEMBRO/2013

“Here is my principle: Taxes shall be levied according to ability to pay. That is the only
American principle”. (Franklin D. Roosevelt)
Já no exemplo visto no livro estudado, o contexto em questão é o de uma família
americana na qual um menino está crescendo e aprendendo novas palavras. Pela própria
cultura em que se inserem, o will é muito mais oralizado do que o shall, motivo pelo qual
houve a troca na tradução intralingual. Não se tratava de nenhuma das alternativas já
mencionadas para o emprego do shall, e como era uma criança quem falava, os costumes
se fizeram valer.
Apesar da diferença no uso, will e shall não são apenas utilizados para expressar o
futuro. São bastante empregados também quando a intenção é de se fazer uma oferta,
promessa ou até mesmo proferir uma ordem. Assim, os falantes do inglês tendem a optar
pelo will quando querem expressar intenções e desejos fortes enquanto o shall tem em si
a ideia de obrigação e determinação, segundo Swan (1995), da mesma forma que vimos no
exemplo extraído do livro Harry Potter.
É importante, pois, pontuar que o uso do shall (mais no inglês americano do que
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no britânico) tem diminuído com o decorrer do tempo, de modo que os falantes tem
optado muito mais pelo emprego do will tanto na fala coloquial cotidiana quanto na
escrita, apesar das diferenças gramaticais já apontadas. O shall sobrevive, então, nas
construções de caráter mais formal, ora presentes em documentos ora na reprodução oral
de discursos escritos, como vimos no exemplo de Roosevelt, com a intenção de passar a
noção de obrigatoriedade ao interlocutor.
No excerto abaixo, extraído da página 125 da versão americana (capítulo 7) temos
um exemplo de mera diferença de escolha adverbial:
On Harry’s other side, Percy Weasley and Hermione were taking
lessons (“I do hope they start right away, there’s so much to learn, I’m
particularly interested in Transfiguration, you know, turning something
into something else, of course, it’s supposed to be very difficult -”;
“You’ll be starting small, just matches into needles and that sort of
thing-”). (grifo nosso)

Na versão original britânica em vez de right away temos a expressão straight
away, que segundo o Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7th edition significam exatamente
o mesmo, sendo uma expressão tipicamente britânica e a outra americana:
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Straight away (BrE) – Immediately, without delay (adv.); syn: at once
Right away (AmE) – Immediately, without delay (adv.)

É, portanto, muitas vezes estranho aos ouvidos dos leitores americanos a expressão
straight away, que, apesar de ser conhecida por eles, não é tão comumente utilizada como
pelos britânicos.
Outro exemplo válido, que aparece várias vezes no decorrer da história é a da
preposição toward, como vemos nos excertos do capítulo dois americano:
‘Up!’ she screeched. Harry heard her walking toward the kitchen and then
the sound of the frying pan being put on the stove. (página 19) (grifo
nosso)
Dudley came waddling toward them as fast as he could. (página 28, grifo
nosso)

Na versão americana, em todas as vezes toward é substituído por towards, o que
constitui uma mera mudança de ortografia, denotando que no inglês americano esta
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preposição é muito mais usada do que seu equivalente toward, então apesar de os dois
vocábulos serem intercambiáveis há certa preferência.
Seguindo a mesma linha de pensamento que a dicotomia toward x towards, temos também
onward x onwards, skyward x skywards e backwards x backward presentes também na história,
sendo o vocábulo acrescido de –s comumente britânico e o decrescido de –s americano:
It was difficult. Harry and Seamus swished and flicked, but the feather
they were supposed to be sending skyward just lay on the desktop.”
(página 171) (grifo nosso)
They stepped over the threshold, and immediately a fire sprang up behind
them in the doorway. It wasn’t ordinary fire either; it was purple. At the
same instant, black flames shot up in the doorway leading onward. (página
284) (grifo nosso)
Harry tried to take a step backward but his legs wouldn’t move. (página
293) (grifo nosso)

Há, no capítulo 12 - página 207 – versão americana, um exemplo de troca de adjetivo que
implicou em uma mudança de sentido no parágrafo. Vejamos:
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It looked like an unused classroom. The dark shapes of desks and chairs
were piled against the walls and there was an upturned wastepaper basket –
but propped against the wall facing him was something that didn’t look as if
it belonged there, something that looked as if someone had just put it there
to keep it out of the way. (grifo nosso)

Na versão britânica o adjetivo unused não foi utilizado e em seu lugar temos
disused. Após uma análise das duas palavras com o auxílio tanto do site dictionary.com (1)
quanto do Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7th edition (2) foi possível perceber que existe
uma diferença de significado entre elas, já que:
(1)
Unused: not used/something that has never been used
Disused: something that is no longer used
(2)
Unused: adj. not being used at the moment; never having been used
Disused: adj. [usually before noun] no longer used: a disused station

Logo, devido à troca vocabular o sentido não se manteve, pois os dois significados
48

seriam: uma sala que nunca tinha sido usada anteriormente ou uma sala que foi usada por um tempo e
depois inutilizada. A escolha mais adequada para se encaixar na história seria a de seu original
britânico, disused, por causa da descrição feita da sala, parecendo já ter sido usado
anteriormente. Com isso, as considerações de Jakobson a esse respeito foram de certa
forma comprovadas, devido ao fato de unused e disused não serem totalmente sinônimos,
assim,
The intralingual translation of a word uses either another, more or less
synonymous, word or resorts to a circumlocution. Yet synonymy, as a rule,
is not complete equivalence (…). (1952:114)

Caso semelhante ocorre no mesmo capítulo, página 208, versão americana, quanto
ao uso do idiom just as:
The tall, thin, black-haired man standing next to her put his arm around
her. He wore glasses, and his hair was very untidy. It stuck up at the back,
just as Harry’s did. (grifo meu)
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O significado de just as, segundo dictionary.com é “in precisely the same way as” o que
seria um sinônimo da expressão utilizada no original britânico: just like. Apesar da
equivalência semântica, a preposição like seria mais comumente usado para comparar
substantivos (pessoas ou objetos) enquanto a conjunção as é utilizado para comparar ações
ou orações. Coincidentemente, no caso apontado do livro, tanto uma escolha vocabular
quanto a outra estão muito bem colocadas, pois a situação permitiu ambas possibilidades.
Nas palavras de John Algeo (2006, p. 201),
Like is used as a subordinating conjunction in both British and American
English as an alternative to as in sentences such as You talk like my
mother (does) and to as if/though in sentences such as You look like you
need a drink. Though sometimes castigated, the use is standard. It has
been reported as somewhat more widespread and less exclusively informal
in American use than in British.

No capítulo intitulado Nicolas Flamel, página 217 da versão americana, temos uma
divergência preposicional quando comparamos as duas versões:
49

He must have had to bunny hop all the way up to Gryffindor tower.
Everyone fell over laughing except Hermione, Who leapt up and
performed the countercourse. Neville’s legs sprang and he got to his feet,
trembling. (grifo nosso)

Na versão britânica em vez da preposição over temos about. De acordo com a
explicação de Algeo (2006:159), as maiores diferenças preposicionais existentes entre o
inglês americano e o britânico se devem ao contexto particular em questão, dado que a
escolha preposicional se dá de acordo com o seu significado, com o seu uso idiomático ou
até mesmo com as possibilidades coloquiais em relação ao objeto preposicional. Assim,
about se classifica como uma preposição tipicamente britânica no contexto em questão,
utilizada para classificar a forma como as personagens da história riram desenfreadamente
na passagem descrita, como intensificador da ação. De igual forma ocorreu com a
preposição escolhida para ser sua substituta americana, over também serviria ao mesmo
propósito de ênfase, porém formando uma expressão de melhor apreensão pelos leitores
americanos, sendo mais vista em seu cotidiano.
Já no capítulo 15, página 244 da versão americana, temos um exemplo de omissão
de advérbio:
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But even Quidditch had lost its fun. The rest of the team wouldn’t (even)
speak to Harry during practice, and if they had to speak about him, they
called him “The Seeker”. (grifo nosso)

Na versão britânica temos o advérbio even, inserido por mim no trecho americano
para efeito de contraste, apenas. Percebemos nesse caso a necessidade de enfatizar a ação
de que os amigos de Harry não falavam mais com ele, motivo de colocar esse advérbio
intensificador na frase. É possível que nesse caso, sendo o inglês americano por vezes mais
sintético, não tenha havido necessidade de manter tal advérbio para se entender a
mensagem. Como afirma Crystal (2003:211), a classe dos advérbios é uma das mais
heterogêneas de todas as classes gramaticais do inglês, pois muitas vezes apenas por
identificar um sufixo (-ly, por exemplo) já sabemos do que se trata, sendo assim utilizados
para mostrar ao leitor a forma como cada ação ocorre, e, dependendo do caso, se fazendo
indispensáveis ou não.
No mesmo capítulo, porém, na página 255 da versão americana, vemos um claro
exemplo de substituição de preposição:
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At last, a great crunching noise announced Hagrid’s return. Malfoy,
Neville, and Fang were with him. Hagrid was fuming. Malfoy, it
seemed, had sneaked up behind Neville and grabbed him as a joke.
Neville had panicked and sent up the sparks.(grifo nosso)

A preposição as no exemplo acima, segundo o site dictionary.com, assume o
significado de in the role, function, or status of. Na versão britânica em vez de as temos a
preposição for que tem o sentido de with the object or purpose of. Assim, percebemos que mais
uma vez não houve grande mudança no sentido da frase, apenas uma mera adaptação para
melhor entendimento do público, que muitas vezes poderia não entender totalmente a
intenção da autora ao utilizar uma preposição e não a outra em sua obra original britânica.
No capítulo 16 encontramos um bom exemplo de alteração de verb phrases, com
alteração de sentido. Vejamos:
Hagrid was sitting in an armchair outside his house; his trousers and
sleeves were rolled up, and he was shelling peas into a large bowl.
‘Hullo,’ he said, smiling. ‘Finished your exams? Got time fer a drink?’
‘Yes, please,’ said Ron, but Harry cut him off.” (sic - grifo nosso)
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A construção cut off tem a intenção de indicar que Harry interceptou a conversa de
seu amigo Rony com Hagrid no momento em que ele aceitava tomar uma bebida. Logo,
tanto cut off quanto cut across (“‘Yes, please,’ said Ron, but Harry cut across him.”),
expressão utilizada no original britânico tem o intuito de indicar essa atitude de Harry,
atrapalhando a conversa. A diferença entre as expressões seria que, enquanto cut off
significa um mero interromper de algo, cut across leva a conotação de transcender, ir além
das considerações de alguém, deixando claro para o leitor que Harry teria assuntos mais
importantes a discutir do que apenas se permitir acomodar na casa de Hagrid para aceitar
uma bebida. Percebemos então, que a ideia passada ao leitor é similar, porém cada
expressão tem uma particularidade e profundidade diferente.
Ainda no mesmo capítulo, porém, na página 283, ainda da versão americana,
encontramos um exemplo de troca de advérbio que implicou em uma leve mudança de
sentido:
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Harry stepped forward, and the white queen pounced. She struck Ron
hard across the head with her stone arm, and he crashed to the floor –
Hermione screamed but stayed on her square – the white queen dragged
Ron to one side. He looked as if he had been knocked out.(grifo nosso)

O advérbio across, nos traz a idea da direção do movimento feito de um lado para
o outro pela Rainha Branca do jogo de xadrez de bruxo no qual as personagens se
aventuravam no momento narrado. Então, de acordo com o Oxford Advanced Learner’s
Dictionary, 7th edition across significaria neste caso “in a particular direction towards or at
somebody/something.”; quando comparamos esse advérbio com a palavra presente na obra
original britânica, around, percebemos uma ligeira mudança de significado: “moving in a
circle”. Assim, podemos perceber que no original britânico há, nesse caso, maior
especificidade na escolha lexical para descrever a ação, deixando claro para o leitor qual foi
a forma utilizada pela Rainha para nocautear a personagem Ron.
Em contrapartida, a parte de escolha lexical em Harry Potter and the Sorcerer’s tone, a
tradução intralingual da obra britânica Harry Potter and the Philosopher’s Stone demonstrou ser
uma excelente fonte de contraste entre as diferenças vocabulares do inglês americano e
britânico. Apesar disso, devemos levar em conta que atualmente uma cultura, independente
de qual seja, influencia outra, criando novas tendências e usos vocabulares diferentes,
criando assim o que conhecemos por cultura global. Nas palavras de Algeo (2006, p. 2),
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When a use is said to be British, that statement does not necessarily mean
that it is the only or even the main British use or that the use does not
occur in American also, but only that the use is attested in British sources
and is more typical of British than of American English.

Devido a essa constatação, apresentarei de cada capítulo alguns dos exemplos mais
relevantes das diferenças vistas na comparação do original e sua tradução que são mais
utilizadas no inglês britânico ou mais comumente percebidas no inglês americano, sem a
intenção de afirmar que uma forma vocabular pertence exclusivamente a uma
cultura ou a outra.
No capítulo 1 temos o seguinte:
(…) Experts are unable to explain why the owls have suddenly changed
their sleeping pattern.’ The newsreader allowed himself a grin. BrE
(…) Experts are unable to explain why the owls have suddenly changed
their sleeping pattern.’ The newscaster allowed himself a grin. AmE
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Well, I just thought… maybe… it was something to do with… you
know… her lot. BrE
Well, I just thought… maybe… it was something to do with… you
know… her crowd. AmE
‘It certainly seems so,’ said Dumbledore. ‘We have much to be thankful
for. Would you care for a sherbet lemon?’
‘A what?’
‘A sherbet lemon. They’re a kind of Muggle sweet I’m rather fond of.’
BrE
‘It certainly seems so,’ said Dumbledore. ‘We have much to be thankful
for. Would you care for a lemon drop?’
‘A what?’
‘A lemon drop. They’re a kind of Muggle sweet I’m rather fond of.’ AmE

(...) He looked simply too big to be allowed, and so wild – long tangles of
bushy black hair and beard hid most of his face, he had hands the size of
dustbin lids, and his feet in their leather boots were like baby dolphins.
BrE
(...) He looked simply too big to be allowed, and so wild – long tangles of
bushy black hair and beard hid most of his face, he had hands the size of
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trash can lids, and his feet in their leather boots were like baby dolphins.
AmE
‘Even if I could, I wouldn’t. Scars come in useful. I have one myself
above the left knee which is a perfect map of the London Underground.’
BrE
‘Even if I could, I wouldn’t. Scars come in handy. I have one myself
above the left knee that is a perfect map of the London Underground.’
AmE

Capítulo 2
Ten years ago, there had been lots of pictures of what looked like a large
pink beach ball wearing different-colored bobble hats– but Duddley
Dursley was no longer a baby, and now the photographs showed a large
blond boy riding his first bycicle, on a roundabout at the fair, playing a
computer game with his father, being hugged and kissed by his mother.
BrE
Ten years ago, there had been lots of pictures of what looked like a large
pink beach ball wearing different-colored bonnets – but Duddley Dursley
was no longer a baby, and now the photographs showed a large blond boy
riding his first bycicle, on a carousel at the fair, playing a computer game
with his father, being hugged and kissed by his mother. AmE
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‘Up!’ she screeched. Harry heard her walking towards the kitchen and
then the sound of the frying pan being put on the cooker. BrE
‘Up!’ she screeched. Harry heard her walking toward the kitchen and then
the sound of the frying pan being put on the stove. AmE
Harry had a thin face, knobbly knees, black hair, and bright green eyes. He
wore round glasses held together with a lot of sellotape because of all the
times Dudley had punched him on the nose. BrE
Harry had a thin face, knobbly knees, black hair, and bright green eyes. He
wore round glasses held together with a lot of Scotch tape because of all
the times Dudley had punched him on the nose. AmE
Another time, Aunt Petunia had been trying to force him into a revolting
old jumper of Duddley’s (brown with orange bobbles). BrE
Another time, Aunt Petunia had been trying to force him into a revolting
old sweater of Duddley’s (brown with orange puff balls). AmE

Capítulo 3
Harry, on the other hand, was going to Stonewall High, the local
comprehensive. Dudley thought this was very funny. BrE
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Harry, on the other hand, was going to Stonewall High, the local public
school. Dudley thought this was very funny. AmE
They heard the click of the letter box and flop of letters on the doormat.
‘Get the post, Duddley.’ Said Uncle Vernon from behind his paper. BrE
They heard the click of the mail slot and flop of letters on the doormat.
‘Get the mail, Duddley.’ Said Uncle Vernon from behind his paper. AmE
He looked so dangerous with half of his mustache missing that no one
dared argue. Ten minutes later they had wrenched their way through the
boarded-up doors and were in the car, speeding toward the motorway.
BrE
He looked so dangerous with half of his mustache missing that no one
dared argue. Ten minutes later they had wrenched their way through the
boarded-up doors and were in the car, speeding toward the highway.
AmE

Capítulo 4
His eyes fell on the empty grate with the shriveled crisp packets in it and
he snorted. BrE
His eyes fell on the empty grate with the shriveled chip bags in it and he
snorted. AmE
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‘(…) Oh, she got a letter just like that and disappeared off to that – that
school – and came home every holiday with her pockets full of frog
spawn, turning teacups into rats.(…)’ BrE
‘(…) Oh, she got a letter just like that and disappeared off to that – that
school – and came home every vacation with her pockets full of frog
spawn, turning teacups into rats.(…)’AmE

Capítulo 5
‘They had reached the station. There was a train to London in five
minutes’ time. Hagrid, who didn’t understand ‘Muggle money’, as he called
it, gave the notes to Harry so he could buy their tickets. BrE
‘They had reached the station. There was a train to London in five
minutes’ time. Hagrid, who didn’t understand ‘Muggle money’, as he called
it, gave the bills to Harry so he could buy their tickets. AmE
For a famous place, it was very dark and shabby. A few old women were
sitting in a corner, drinking tiny glasses of sherry. One of them was
smoking a long pipe. A little man in a top hat was talking to the old
barman, who was quite bald and looked like a gummy walnut. BrE
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For a famous place, it was very dark and shabby. A few old women were
sitting in a corner, drinking tiny glasses of sherry. One of them was
smoking a long pipe. A little man in a top hat was talking to the old
bartender, who was quite bald and looked like a toothless walnut. AmE

Capítulo 6
It was lucky that Aunt Petunia didn’t come in to hoover anymore, because
Hedwig kept bringing back dead mice.BrE
It was lucky that Aunt Petunia didn’t come in to vacuum anymore,
because Hedwig kept bringing back dead mice. AmE
They reached King’s Cross at half past ten. Uncle Vernon dumped Harry’s
trunk onto a trolley and wheeled it until the station for him. BrE
They reached King’s Cross at half past ten. Uncle Vernon dumped Harry’s
trunk onto a cart and wheeled it until the station for him. AmE
Harry pulled back his fringe to show the lightning scar. Ron stared. BrE
Harry pulled back his bangs to show the lightning scar. Ron stared. AmE
He and Ron took off their jackets and pulled on their long black robes.
Ron’s were a bit short for him, you could see his trainers underneath
them. BrE
He and Ron took off their jackets and pulled on their long black robes.
Ron’s were a bit short for him, you could see his sneakers underneath
them. AmE
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Capítulo 7
He was starting to feel definitely sick now. He remembered being picked
for teams during sports class at his old school. BrE
He was starting to feel definitely sick now. He remembered being picked
for teams during gym at his old school. AmE
A moment later the puddings appeared. Blocks of ice cream in every
flavour you could think of, apple pies, treacle tarts, chocolate éclairs and
jam doughnuts, trifle, strawberries, jelly, rice pudding…BrE
A moment later the desserts appeared. Blocks of ice cream in every flavor
you could think of, apple pies, treacle tarts, chocolate éclairs and jam
doughnuts, trifle, strawberries, Jell-O, rice pudding…AmE

Capítulo 8
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Easily the most boring lesson was History of Magic, which was the only
one taught by a ghost. BrE
Easily the most boring class was History of Magic, which was the only
one taught by a ghost. AmE
At the start of their first lesson he took the register, and when he reached
Harry’s name he gave an excited squeak and toppled out of sight. BrE
At the start of their first class he took the roll call, and when he reached
Harry’s name he gave an excited squeak and toppled out of sight. AmE

Capítulo 9
Ron had already had a big argument with Dean Thomas, who shared their
dormitory, about football. BrE
Ron had already had a big argument with Dean Thomas, who shared their
dormitory, about soccer. AmE
They pulled on their dressing gowns, picked up their wands, and crept
across the tower room, down the staircase, and into the Gryffindor
common room. BrE
They pulled on their bathrobes, picked up their wands, and crept across
the tower room, down the staircase, and into the Gryffindor common
room. AmE
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Capítulo 10
Harry had a lot of trouble keeping his mind on his lessons that day. It kept
wandering up to the dormitory where his new broomstick was lying under
his bed, or straying off to the Quidditch pitch where he’d be learning to
play that night. BrE
Harry had a lot of trouble keeping his mind on his lessons that day. It kept
wandering up to the dormitory where his new broomstick was lying under
his bed, or straying off to the Quidditch field where he’d be learning to
play that night. AmE
‘I’ll show you now,’ said Wood. ‘Take this.’
He handed Harry a small club, a bit like a short wander’s bat.BrE
‘I’ll show you now,’ said Wood. ‘Take this.’
He handed Harry a small club, a bit like a short baseball bat. AmE
Ron was in a very bad temper by the end of the class. BrE
Ron was in a very bad mood by the end of the class. AmE
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Harry was just helping himself to a Jacket potato when Professor Quirrell
came sprinting into the hall, his turban askew and terror on his face.
BrE
Harry was just helping himself to a baked potato when Professor
Quirrell came sprinting into the hall, his turban askew and terror on his
face. AmE

Capítulo 11
Meanwhile, in the changing room, Harry and the rest of the team were
changing into their scarlet Quidditch robes (Slytherin would be playing in
green). BrE
Meanwhile, in the locker room, Harry and the rest of the team were
changing into their scarlet Quidditch robes (Slytherin would be playing in
green). AmE

Capítulo 12
Harry waited outside in the corridor to see if the other two had found
anything, but he wasn’t very hopeful. They had been looking for over a
fortnight, after all, but as they only had odd moments between lessons it
wasn’t surprising they’d found nothing. BrE
Harry waited outside in the corridor to see if the other two had found
anything, but he wasn’t very hopeful. They had been looking for two
weeks, after all, but as they only had odd moments between lessons it
wasn’t surprising they’d found nothing. AmE
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They sat by the hour eating anything they could spear on a toasting fork –
bread, crumpets, marshmallows – and plotting ways of getting Malfoy
expelled, which were fun to talk about even if they wouldn’t work. BrE
They sat by the hour eating anything they could spear on a toasting fork –
bread, English muffins, marshmallows – and plotting ways of getting
Malfoy expelled, which were fun to talk about even if they wouldn’t work.
AmE
‘Happy Christmas,’ said Ron sleepily as Harry scrambled out of bed and
pulled on his dressing gown. BrE
‘Merry Christmas,’ said Ron sleepily as Harry scrambled out of bed and
pulled on his bathrobe. AmE

Capítulo 13
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‘Nicolas Flamel,’ she whispered dramatically, ‘is the only known maker of
the Philosopher’s Stone!’ BrE
‘Nicolas Flamel,’ she whispered dramatically, ‘is the only known maker of
the Sorcerer’s Stone!’AmE

Capítulo 14
‘Hermione, however, had more on her mind than the Philosopher’s
Stone. She had started drawing up revision timetables and colorcoding
all her notes.’ BrE
‘Hermione, however, had more on her mind than the Sorcerer’s Stone.
She had started drawing up study schedules and colorcoding all her
notes.’ AmE

Capítulo 15
‘But this is servant stuff, it’s not for students to do. I thought we’d be
biting lines or something, if my father knew I was doing this, he’d- BrE
‘But this is servant stuff, it’s not for students to do. I thought we’d be
copying lines or something, if my father knew I was doing this, he’dAmE

58
Capítulo 16

‘Probably,’ said Harry. ‘They don’t look very vicious, but I suppose if they
all swooped down at once… well, there’s nothing for it… I’ll run.’ BrE
‘Probably,’ said Harry. ‘They don’t look very vicious, but I suppose if they
all swooped down at once… well, there’s no other choice… I’ll
run.’AmE
‘Look, if you don’t hurry up, he’ll already have the Stone!’
There was nothing else for it.’ BrE
‘Look, if you don’t hurry up, he’ll already have the Stone!’
There was no alternative.’ AmE

Capítulo 17
‘I believe your friends Misters Fred and George Weasley were responsible
for trying to send you a lavatory seat. No doubt they thought it would
amuse you.’ BrE
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‘I believe your friends Misters Fred and George Weasley were responsible
for trying to send you a toilet seat. No doubt they thought it would amuse
you.’ AmE
‘Yes…’ said Dumbledore dreamily. ‘Funny, the way people’s mind work,
isn’t it? Professor Snape couldn’t bear being in your father’s debt… I do
believe he worked so hard to protect you this year because he felt that
would make him and your father quits. Then he could go back to hating
your father’s memory in peace…’ BrE
‘Yes…’ said Dumbledore dreamily. ‘Funny, the way people’s mind work,
isn’t it? Professor Snape couldn’t bear being in your father’s debt… I do
believe he worked so hard to protect you this year because he felt that
would make him and your father even. Then he could go back to hating
your father’s memory in peace…’AmE
‘I always said he was off his rocker,’ said Ron, looking quite impressed at
how mad his hero was.’ BrE
‘I always said he was off his rocker,’ said Ron, looking quite impressed at
how crazy his hero was.’AmE

Depois de fazer um pareamento dos termos utilizados em Harry Potter and the
59

Philosopher’s Stone com os de Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, a primeira diferença que
podemos notar já está logo no título da obra. A troca do termo philosopher para sorcerer foi
sugerida pelo editor americano Arthur Levine por inicialmente acreditar que as crianças
americanas não entenderiam o significado de philosopher, sendo o termo sorcerer mais atraente
para o público aos olhos do editor na hora da troca, afirmando:
I liked the title Harry Potter and the Philosopher’s Stone but once I’d read
the book I didn’t feel it properly captured the spirit of the
novel. Philosopher’s Stone sounded at once more ‘Indiana-Jones-ey’ and
more esoteric to me than the book actually was. So I asked Jo if she had
any other ideas, and she mentioned Sorcerer’s Stone, which I thought
sounded just right. Yes, I guess it sounded more exciting — appropriately
so, as the book itself is quite exciting.3

Apesar de J. K. Rowling posteriormente se arrepender de ter permitido a mudança
no título de sua obra, o termo foi aceito pela editora Scholastic e utilizado inclusive para
servir de título para o filme baseado no primeiro livro da série Harry Potter, que teve de ter
Fala de Arthur Levine extraída do site http://andc.anu.edu.au/pubs/ozwords/June2002/Potter.html,
consultado pela última vez em 04/11/2012.
3
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um título com alcance global. A autora nunca imaginou que seus livros pudessem ser
conhecidos e reconhecidos em uma escala global e acreditou, no momento no qual
permitiu a mudança do título, que deveria aceitar a opinião do editor, alteração esta que
agora faz parte da história de Harry Potter.
Os termos philosopher e sorcerer apesar de terem sido utilizados no título como
sinônimos, não apresentam a mesma e exata definição segundo o site dictionary.com.
Vejamos:
Philosopher: (formerly) an alchemist or devotee of occult science;
Sorcerer: a person who practices sorcery; black magician; wizard.
Após a experiência de ler o livro em estudo neste trabalho podemos afirmar que o
termo philosopher seria mais adequado a ser o título definitivo da obra, pois faz referência a
uma personagem importantíssima na história, Nicolas Flamel, adepto da alquimia, prática
antiga que o auxiliou na produção da Pedra Filosofal, uma mítica substância que possuiria
o poder de transformar tudo em ouro e proporcionaria a quem a produzisse a vida eterna e
a cura de todas as moléstias.
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Assim, a substituição desse vocábulo para apenas sorcerer pode ser entendido como
uma subtração de sentido do título, já que designa um simples bruxo, praticante de magia
branca ou até mesmo negra, algo a que a história, em primeiro momento, não coloca em
primeiro plano.
Quanto à mudança dos termos previamente pareados em seus devidos contextos,
Levine explica que tais trocas foram necessárias devido ao fato de existirem palavras no
corpo do texto que possuíam significados totalmente diferentes no uso do inglês britânico
e americano, e, para não haver qualquer mal-entendido durante a leitura por pessoas tão
jovens (o público alvo da autora eram crianças e adolescentes) optou-se fazer certas
substituições.4
Quanto à troca feita em:
Harry was just helping himself to a Jacket potato when Professor Quirrell
came sprinting into the hall, his turban askew and terror on his face.BrE
Harry was just helping himself to a baked potato when Professor Quirrell
came sprinting into the hall, his turban askew and terror on his face.AmE
Fala de Arthur Levine extraída do site http://andc.anu.edu.au/pubs/ozwords/June2002/Potter.html,
consultado pela última vez em 04/11/2012.
4
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Podemos perceber que há diferença no significado das expressões, pois Jacket potato,
muito comum no Reino Unido se trata de uma batata assada servida ainda com a pele,
enquanto baked potato é um pouco diferente na forma de ser preparada, logo, apesar de
semelhantes não são sinônimas.
Na maioria das trocas feitas o motivo foi devido ao maior uso em uma cultura e
possível desconhecimento/menor uso em outra, como vemos nos exemplos abaixo. Assim,
o objetivo de atingir uma quantidade maior de leitores foi alcançado, através da adaptação
vocabular e lexical da obra.
Harry pulled back his fringe to show the lightning scar. Ron stared. BrE
Harry pulled back his bangs to show the lightning scar. Ron stared. AmE
Easily the most boring lesson was History of Magic, which was the only
one taught by a ghost. BrE
Easily the most boring class was History of Magic, which was the only
one taught by a ghost. AmE
They sat by the hour eating anything they could spear on a toasting fork –
bread, crumpets, marshmallows – and plotting ways of getting Malfoy
expelled, which were fun to talk about even if they wouldn’t work. BrE
They sat by the hour eating anything they could spear on a toasting fork –
bread, English muffins, marshmallows – and plotting ways of getting
Malfoy expelled, which were fun to talk about even if they wouldn’t work.
AmE
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Com o presente estudo da obra Harry Potter and the Philosopher’s Stone feito de
forma comparativa com sua tradução intralingual para o inglês americano podemos
perceber o quão presente é a influência de uma cultura em outra, inclusive quando tratamos
de falantes de uma mesmo língua, no caso o inglês. É muitíssimo importante, não apenas
por relevância acadêmica, conhecer as diferentes variantes de um mesmo idioma,
valorizando cada uma como sendo fruto da comunidade que a coloca em uso. Sendo o
inglês uma língua falada em diversas partes do planeta e utilizada para conectar culturas
distintas, devemos entendê-lo como um provedor de inúmeras possibilidades quando da
construção de significados, bem como as demais línguas existentes, ferramentas que
tornam possíveis contextos de produção e falares característicos de cada lugar no qual está
o falante.
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Assim, concluímos que tanto a obra Harry Potter and the Philosopher’s Stone quanto sua
versão americana se transformaram em ferramentas para um entendimento cultural maior,
meios pelos quais a investigação acerca do motivo de terem ocorrido tais escolhas
gramaticais e lexicais se deu. Quais foram os fatores influenciadores de tais
“americanismos” e “briticismos” na obra em questão? Fatores estes identificados ora como
escolha pessoal da autora ou editor americano ora como necessidade por em prática a
estratégia de adequação do texto ao público alvo em questão, que poderia ter dificuldades
de entender certa escolha previamente feita.
Atendendo à motivação maior do trabalho, pudemos perceber que foi possível
realizar um estudo comparativo de ambas obras, apontando possíveis explicações das
mudanças, bem como se, com a troca realizada, houve perda/diferença de significado no
contexto. Os marcadores culturais presentes nos dois textos puderam ser avaliados, assim
como a forma que se deu a tradução intralingual, dirigida por Arthur A. Levine, da
versão original britânica à americana.
Observou-se que os nomes das personagens foram mantidos, não havendo
necessidade de fazer qualquer alteração, devido ao fato de se tratar de nomes de origem
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predominante latina, compreendidos mundialmente. As adaptações lexicais e gramaticais
resultantes das diferenças culturais existentes foram várias, apesar de ambas obras serem
escritas em inglês, o que comprova a ideia de ter havido necessidade de serem feitas
mudanças para melhor entendimento do público.
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