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RESUMO: Um estudo contrastivo sobre manuais de Química em português e suas respectivas versões originais em inglês 
vem sendo realizado como parte de uma pesquisa da Área de Educação Química do Instituto de Química (AEQ) da UFRGS 
em parceria com o Instituto de Letras da UFRGS, Projetos TEXTQUIM e TERMISUL. Com base em corpus textual 
selecionado em pesquisa pela AEQ, composto por capítulos de manuais acadêmicos sobre Equilíbrio Químico e Ligação 
Química, são examinadas escolhas de tradução. No estudo em L1 e L2, prioriza-se a observação de verbos modais, 
consistência de tradução de termos conceitualmente importantes e usos de porque como elemento explicativo. São também 
enfocadas outros tópicos, tais como estilística, inadequações e aspectos conceituais de Química. Embora a pesquisa a 
tradução desses manuais ainda esteja em fase exploratória, já se evidenciam especificidades tais como omissões, inserções, 
inconsistências terminológicas e escolhas peculiares feitas em função de perspectivas epistemológicas de autores e de 
tradutores envolvidos. 
PALAVRAS-CHAVE: tradução científico-técnica, consistência terminológica, textos de Química, verbos modais, 
conectores explicativos. 
 

1- INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é mostrar alguns resultados da análise contrastiva inglês-português entre dois 

manuais de Química Geral (ATKINS, 2002 e MAHAN, 1995), em capítulos que enfocam os temas 

Equilíbrio Químico e Ligação Química. A pesquisa em L1 e em L2 visa reconhecer especificidades 

textuais, lingüísticas e terminológicas, bem como investigar condições de tradução desses materiais 

para o português. Além disso, o trabalho em desenvolvimento pretende contribuir com pesquisas sobre 

a adequação didática e conceitual desses materiais, desenvolvidas pela Área de Educação Química da 

UFRGS e outros grupos interessados. 

Iniciado em março de 2003, o estudo sobre a tradução desses textos é parte de pesquisa mais ampla que 

associa os projetos TEXTQUIM e TERMISUL, do Instituto de Letras, e a Área de Educação Química 

da UFRGS (doravante AEQ/UFRGS). Assim, a pesquisa intitulada "Análise Conceitual dos 
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Enunciados da Química no Discurso da Formação Inicial de Professores” promovida pela 

AEQ/UFRGS está vinculada à investigação “Análise textual assistida por computador: da coesão à 

enunciação”. Esta, com apoio informatizado, explora o perfil do texto científico de Química escrito em 

português sob a perspectiva das teorias de Terminologia e das Teorias de Texto e de Discurso, 

privilegiando a observação de recursos constitutivos de coesão (estruturação sintática). A partir da 

identificação desses recursos, enfocam-se as marcas de enunciação presentes nesses textos 

(estruturação semântica). Pela via da enunciação, integram-se, desse modo, Estudos da Linguagem, 

Estudos de Tradução e de Educação Química. 

São apresentados aqui alguns recortes da observação de aspectos modalização e de coesão que iniciou 

em cinco manuais de Química Geral com maior índice de uso na Biblioteca do curso de Química da 

UFRGS (ATKINS, 2002; BRADY, 1986; MAHAN, 1995, MASTERTON, 1990, RUSSEL, 1994). 

Diante dos resultados parciais obtidosapenas com a língua portuguesa, haja vista que todos ao manuais 

são traduzidos do inglês, pareceu produtivo iniciar um estudo contrastivo em L1 e L2 a fim de verificar 

se determinadas características observadas nos textos em português tinham correspondência na língua 

de partida. 

Para dar início à análise contrastiva, selecionamos dois dentre os cinco manuais sob estudo em 

português: Princípios de Química, questionando a vida moderna e o meio ambiente (ATKINS, 2002), e 

Química, um curso universitário (MAHAN, 1995). A seleção levou em conta que essas são as obras 

mais resenhadas em publicações especializadas. Seus correspondentes de partida na L1 são, 

respectivamente: Chemical Principles, the quest for inside (ATKINS, 1998) e University Chemistry 

(MAHAN, 1987). Cabe salientar que as equipes de tradutores dos manuais sob exame são formadas 

basicamente por profissionais da área da Química. Os tradutores envolvidos são os seguintes: 

• MAHAN(1995): Koiti Araki e Denise de Oliveira Silva (Professores Doutore,s Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo); Flávio Massao Matsumoto (Pesquisador, Dr., Instituto 

de Química da Universidade de São Paulo). 

 

• ATKINS (2002): Ignez Caracelli (LaCrEMM - DQ - UFSCar); Julio Zulerman-Schpector 

(LaCrEMM - DQ - UFSCar); Camillo L. Robinson (LaCrEMM - DQ - UFSCar); Francisco C. 

D. Lemos (LaCrEMM - DQ - UFSCar); Regina Helena de Almeida Santos, (IQSC - USP); 

Maria Teresa do Prado Gambardella (IQSC - USP); Paulo Celso Isolani (IQ - USP); Ana Rita 

de Araújo Nogueira (EMPRAPA); Elma Neide V. M. Carilho (EMBRAPA). Revisão técnica de 



Paulo Celso Isolani. 

 

2. TÓPICOS DE ESTUDO 

O contraste entre L1 e L2 está sendo realizado em três frentes que enfocam: a) tradução de verbos 

modais da L1 para a L2; b) tradução/correspondência de conectores explicativos; c) consistência 

terminológica.  

O estudo da tradução de verbos modais visa verificar a interferência do tradutor na modalização do 

texto de chegada. A escolha pelo tema deu-se em função do estudo mais amplo com os textos em 

português ter apontado algumas especificidades de uso de PODER e DEVER, registradas em dois 

artigos já publicados (FINATTO, ENZWEILER, HUANG, EICHLER, DEL PINO, 2001; FINATTO, 

EICHLER, DEL PINO, 2003), para as quais buscamos reconhecer uma motivação ou correspondência 

no texto de partida. Ao instituírem uma modalização do dizer, esses verbos, na L2, revelaram um 

percentual de ocorrência significativo, além de geralmente estarem associados a um grupo de 

expressões conceitualmente relevantes. Em função disso, realizamos um levantamento das freqüências 

dos verbos CAN, COULD, WILL, WOULD, SHALL, SHOULD, MAY, MIGHT e MUST e 

observamos suas traduções na L2.  

Por sua vez, a análise contrastiva de PORQUE/BECAUSE busca compreender um dos itens de um 

quadro de elementos de coesão, no qual estão PORTANTO, ENTÃO, MAS e PORQUE, entre outros. 

Considerando que o corpus é formado por textos didáticos e que textos dessa natureza teriam um 

caráter explicativo mais marcado, começamos pela observação de PORQUE explicativo. Buscamos 

inicialmente verificar sua relação com BECAUSE em função de uma equivalência canônica ou mais 

provável. 

Na terceira frente de pesquisa, buscamos verificar se teria sido respeitado o princípio de consistência na 

tradução de um conjunto de expressões conceitualmente relevantes. A consistência é um princípio 

básico da tradução científico-técnica. De acordo com ele, uma vez escolhido um equivalente para um 

termo da L1, esse termo deverá ser mantido igual ao longo de todo o texto na L2. Esse princípio visa 

preservar uma homogeneidade de tradução e evitar que duas formulações variantes possam ser 

interpretadas como dois termos distintos. 

A observação da consistência terminológica em tradução também se originou do quadro da pesquisa 

mais ampla na L2, na qual observamos variados índices de repetição de um conjunto de termos 



conceitualmente relevantes para a construção de determinados conhecimentos químicos. Além disso, a 

repetição de um mesmo item lexical é um importante mecanismo coesivo.  

O conjunto de expressões conceitualmente relevantes na L2, a partir do qual incidiu a observação de 

consistência de tradução, foi obtido mediante pesquisa da AEQ com professores do Instituto de 

Química da UFRGS e ratificado na bilbliografia Educação Química. Esse conjunto de expressões, aqui 

denominadas palavras-chave, corresponde a um conjunto de conceitos importantes, vinculados à 

compreensão dos temas tratados nos manuais. 

 

 

3 METODOLOGIA E RESULTADOS  

Os capítulos referentes aos temas escolhidos, Equilíbrio Químico e Ligação Química, na L1 e na L2, 

foram escaneados e salvos em formato Microsoft Word. 

A observação de verbos modais em tradução, de PORQUE/BECAUSE, bem como de consistências 

terminológicas foi procedida com apoio de software específico para a análise de corpus, o  WordSmith 

tools. Utilizamos também as ferramentas localizar e substituir doWord para identificar nos textos em 

L1 contextos dos verbos modais, de BECAUSE e suas correspondências na L2 e também para localizar 

os equivalentes das palavras-chave em L1. 

A seguir, fazemos um panorama dos resultados obtidos até o momento na nossa pesquisa contrastiva. 

Salientamos que são resultados parciais, visto que a observação prossegue, tanto em extensão quanto 

em profundidade, nesses três tópicos de estudo e também em outros. Ao final, dedicamos uma seção 

para comentar alguns outros aspectos de tradução notados. 

 

3.1 VERBOS MODAIS 

A observação de verbos modais foi dividida em duas etapas inicias. Na primeira, fizemos um 

levantamento da ocorrência e freqüência de CAN, COULD, SHALL, SHOULD, WILL, WOULD, 

MAY, MIGHT e MUST e contrastamos os resultados com os dados obtidos na análise dos verbos 

PODER e DEVER nos textos em português.  

A segunda etapa consistiu da verificação de como cada modal foi tranduzido, analisando-se todas as 

correspondências da L1 e L2, tendo sido os verbos PODER e DEVER observados em todas suas 

flexões modo, tempo e pessoa. Quando a escolha de tradução para um verbo modal não envolver 

PODER e DEVER, anotavámos a ocorrência como “Outras estruturas”. Pretendemos, em uma futura 



terceira etapa, analisar detalhadamente todos os contextos dos verbos modais em L1 e contrastá-los 

com as escolhas dos tradutores na L2. 

A observação dos modais foi realizada nos capítulos sobre Ligação Química nos manuais de Atkins e 

Mahan. Em Atkins (2002, doravante ATK), o tema é abordado nos capítulos 2 (AtLig2) e 3 (AtLig3) e, 

em Mahan (1995, doravante MHN), o mesmo tema é abordado nos capítulos 6 (MhLig6) e 11 

(MhLig11). Com apoio do software WordSmith, fizemos um levantamento da freqüência dos modais  

CAN/CANNOT, COULD, SHALL, SHOULD, WILL, WOULD, MAY, MIGHT e MUST que gerou 

os resultados ilustrados na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Modais em Atkins e Mahan 

 CAN CANNOT COULD SHALL SHOULD WILL WOULD MAY MIGHT MUST 
 AtLig2 108 11 4 9 8 10 8 15 1 6 
 AtLig3 109 9 6 8 6 13 18 15 5 6 
 MhLig6 70 4 12 4 9 47 32 7 7 14 
 MhLig11 114 19 6 0 22 50 28 2 3 32 
 
 
Após o levantamento na L1, localizamos suas correspondências na L2, gerando-se uma lista de 

contextos de verbos inglês/português. A partir dessa lista, observamos a tradução dos modais, 

dividindo-os em três grupos: Poder, Dever e Outras estruturas. Considerando que as traduções 

canônicas de CAN e MUST seriam respectivamente PODER e DEVER, centramo-nos inicialmente nas 

traduções desses dois verbos.  

Nos dois primeiros grupos, especificamos o tempo verbal escolhido pelo tradutor. O terceiro grupo 

engloba tanto reconstruções nas quais os verbos PODER e DEVER não aparecem, quanto traduções 

dos modais por outros verbos que não fossem PODER ou DEVER. Essa análise gerou um quadro 

contrastivo, onde aparecem somados os dados dos capítulos 2 e 3 do manual ATK, demonstrados na 

Tabela 2, e dos capítulos 6 e 11 do manual MHN, Tabela 3: 

 

Tabela 2: Modais, Poder, Dever e Outras Estruturas em Atkins (Ligação Química) 

Atkins PODER DEVER Outras  

 Pres. Indic. Fut. Pres. Fut.Pret. Pres.Subj. Fut.Subj. Ger. Inf.Pess. Pres.Indic. Fut.Pres. Fut.Pret. estr. 

CAN  217 183 5 3 7 2 2 2       13 

CANNOT 20 17   1       1       1 

COULD 11 5   1   2           2 

WILL 24   1           1 1   21 



WOULD 26 3   4 1       2     16 

SHALL 17 1                   16 

SHOULD 14 3           1 7   3   

MAY 30 24 1   1             4 

MIGHT 6 2             2     2 

MUST 12 6             3 2   1 

 

Tabela 3: Modais, Poder, Dever e Outras Estruturas em Mahan (Ligação Química) 

Mahan PODER DEVER Outras 

 Pres. Indic. Fut. Pres. Fut.Pret. Pres.Subj. Fut.Subj. Pret.Perf. Inf. Pess. Pres.Indic. Fut.Pres. Fut.Pret. estr. 

CAN  185 139 2 3 4       2     35 

CANNOT 23 17                   6 

COULD 18 5   5 2   2         4 

WILL 97 1 1           1     94 

WOULD 61     1         7 1 3 49 

SHALL 4                     4 

SHOULD 31               24     7 

MAY 9 7           1       1 

MIGHT 10 3   4           1   2 

MUST 46 2             28     16 

 

 Com base nos dados numéricos, observamos que se confirma uma expectativa de haver uma 

preferência dos tradutores quanto a traduzir CAN por PODER, especialmente no Presente do 

Indicativo. Contudo, esperávamos que a maior parte das ocorrências de MUST fossem traduzidas por 

DEVER, o que verificou-se apenas no manual MHN. 

Outro dado que chamou a atenção foi a futurização de CAN em ambos os manuais, mas com 

maior incidência em ATK. A tradução de SHOULD também chama a atenção: em ATK, de 14 

ocorrências, 4 foram traduzidas por PODER, 10 por DEVER e 0 (zero) por Outras estruturas, ao passo 

que em MHN esse verbo tem 0 (zero) ocorrências em PODER, 24 em DEVER e 7 em Outras 

estruturas. 

 Após verificar os dados gerais obtidos no levantamento das traduções dos modais, 

concentramo-nos na análise da tradução de CAN e MUST para PODER, DEVER e Outra estrutura. 

Transpondo os dados das Tabelas 2 e 3 para porcentagem, obtivemos os seguintes gráficos: 

 

Gráfico 1: Tradução de CAN e MUST em Atkins 
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Gráfico 2: Tradução de CAN e MUST em Mahan 

Mahan: CAN e MUST

80

41

61

19

35

0

20

40

60

80

100

CAN MUST

PODER

DEVER

Outra estr.

* Dados em % 

 

Nos gráficos 1 e 2, tem-se uma visão mais clara quanto à tradução de CAN e MUST em relação aos 

verbos PODER e DEVER. Em ambos manuais, a maioria das ocorrências de CAN foram traduzidas 

por PODER. Contudo, há diferenças entre manuais quanto à tradução de MUST. No manual ATK, há 

um equilíbrio entre PODER e DEVER na tradução de MUST, enquanto que em MHN grande parte das 

ocorrências de MUST foram traduzidas por DEVER. Entretanto, observamos que a incidência de 

Outras estruturas em MHN é muito elevada.  

Considerando que MUST é usado em inglês para expressar uma obrigatoriedade ou dever imposto pelo 

falante ou ainda uma dedução ou necessidade lógica de fazer-se algo, a tradução canônica para o 

português seria DEVER, mas isso ocorre com maior freqüência apenas no manual de MHN, no qual a 

relação MUST/DEVER é bem mais acentuada que em ATK. 

A porcentagem elevada de Outras estruturas em ambos manuais, especialmente em MHN, levanta a 

questão de como teria sido feita a tradução para o português dos modais da L1 correspondentes a 

Outras estruturas. Já observamos, por exemplo, que em MHN em português há grande incidência de 



omissões, inserções e reconstrução de parágrafos e frases, o que poderia ser uma das razões da grande 

incidência de Outras estruturas detectadas no levantamento da tradução dos modais para o português. 

Nesse quadro, temos consciência de que somente a análise contexto por contexto, frase a frase, prevista 

como próxima etapa do estudo, poderá esclarecer o que ocorreu não só com a tradução de CAN e 

MUST no grupo Outras Estruturas, como também foi feita a tradução dos outros modais que integram 

a observação. 

 

3.2 BECAUSE/PORQUE 

Para observar BECAUSE e seus correspondentes em português, foram utilizados os mesmos manuais, 

também nos capítulos sobre os temas Equilíbrio Químico e Ligação Química, sendo que cada um 

desses temas ocupa dois capítulos de cada livro. 

Como era de se esperar, a correspondência mais freqüente de BECAUSE em L2 foi PORQUE, 

considerada uma conjunção explicativa prototípica. As correspondências estão indicadas no quadros a 

seguir. Isso, todavia, não se deu em todos os casos analisados. 

No capítulo Equilíbrio Químico de MHN, por exemplo, a maior parte das ocorrências de BECAUSE 

foram traduzidas por PORQUE, sendo que na L1 temos 11 ocorrências de BECAUSE para 8 

ocorrências de PORQUE. Isto está no quadro abaixo que, assim como os próximos quadros, mostra, 

além de PORQUE, os outros conectores que foram traduções de BECAUSE. Observe:  

 

Quadro 1: Equilíbrio Químico - Mahan 

 TOTAL porque pois visto que ignorado 

because 11 8 1 1 1 

*Nem sempre o conetivo PORQUE aparece no texto de chegada como tradução de BECAUSE.  

 

Esta correspondência não é mantida em ATK. Na L1 há  35 usos de BECAUSE e na L2 há 10 usos de 

PORQUE. No capítulo do mesmo tema, o tradutor decidiu traduzir, mais igualitariamente, BECAUSE 

por três conjunções, conforme podemos observar no Quadro 2: 

 

 

 

 



Quadro 2: Equilíbrio Químico - Atkins 

 devido à/ao como porque pois por 

because 11 11 10 1 2 

*Nem sempre o conetivo PORQUE aparece no texto de chegada como tradução de BECAUSE.  

 

É interessante observar as diferenças entre a quantidade de conjunções utilizadas em MHN e ATK. O 

primeiro usa bem menos conectores que o segundo, empobrecendo o seu texto visivelmente. 

Quando o tema é Ligação Química, há uma maior variação de tradução de BECAUSE, principalmente 

em ATK. Há, também, maior presença de frases ignoradas na tradução em MHN, o que, sem dúvida, 

afeta diretamente a qualidade do texto na L2. No primeiro capítulo destinado a esse tema, em MHN 

vemos apenas 9 usos de BECAUSE para 3 usos de PORQUE: 

 

Quadro 3: Ligação Química, cap 6 − Mahan 

  porque pois por causa de ignorado verbo gerund. 

because 3 1 1 3 1 

*Nem sempre o conetivo PORQUE aparece no texto de chegada como tradução de BECAUSE.  

 

De acordo com os dados do Quadro 3, de 9 casos de BECAUSE na L1, houve a tradução de apenas 6 

casos, sendo 3 casos ignorados, ou seja, três BECAUSE  foram omitidos ou até mesmo suas frases ou 

parágrafos suprimidos. 

Em Atkins: 

Texto de partida: 44 usos de BECAUSE 

Texto de chegada: 24 usos de PORQUE* 

 

Quadro 4: Ligação Química, cap 2 - Atkins 

 porque como por causa de pois pelo fato de 

because 24 16 2 1 1 

*Nem sempre o conetivo PORQUE aparece no texto de chegada como tradução de BECAUSE.  

 



Novamente é visível a disparidade entre o número de conjunções explicativas utilizadas em Mahan e 

Atkins.    

No segundo capítulo destinado à Ligação Química (Quadro 5), Atkins utiliza 54 vezes a conjunção 

BECAUSE em seu texto original. A tradução manteve-se fiel ao texto de origem, tendo, porém, um 

caso ignorado: 

 

Quadro 5: Ligação Química, cap 3 - Atkins  

 porque como pois devido à/ao por na medida em que ignorado 

because 17 24 6 4 1 1 1 

*Nem sempre o conetivo PORQUE aparece no texto de chegada como tradução de BECAUSE.  

 

Enquanto em Mahan temos: 

Texto de partida: 27 usos de BECAUSE 

Texto de chegada: 9 usos de PORQUE* 

 

Quadro 6 : Ligação Química, cap 11 - Mahan 

 porque devido à/ao pois ignorado 

because  9 7 8 3 

*Nem sempre o conetivo PORQUE aparece no texto de chegada como tradução de BECAUSE.  

 

Aqui, houve um certo equilíbrio na tradução de BECAUSE. Casos de BECAUSE ignorados na L2, no 

entanto, permanecem. 

A partir desse tópico, vimos que o texto, considerado sob o ponto de vista lingüístico, foi em geral bem 

traduzido tanto em ATK e MHN. Entretanto, os casos em que se ignorou o BECAUSE na L1, 

principalmente em Mahan, são preocupantes, visto tratarem-se de textos didáticos. Afinal, podem ter 

sido suprimidas relações conceituais importantes para a compreensão do leitor-estudante, além de se 

poder comprometer uma relação de correspondência com o texto de partida. 

 

3.3 CONSISTÊNCIA TERMINOLÓGICA 

A presença de consistência terminológica nos capítulos sobre Ligação Química e Equilíbrio Químico 

nos manuais ATK e MHN foi analisada tomando-se como base um conjunto de palavras 



conceitualmente relevantes na L2. As palavras-chave em L2 referentes aos temas Equilíbrio Químico e 

Ligação Química estão listadas nos Quadros A e B, respectivamente: 

 
Quadro A: Palavras-chave em Equilíbrio Químico 
coeficiente 
concentração 
endotérmica 
energia 
energia reticular 
equação química 
equilíbrio 
equilíbrio dinâmico 

entalpia 
exotérmica 
íon 
mol 
mol por litro  
molécula  
pressão 

princípio de Le Châtelier 
produto 
rapidez 
reação química 
reagente  
reversível 
reversibilidade 

sistema em estado de equilíbrio 
solubilidade 
taxa 
temperatura  
tempo  
velocidade 
volume 

 

Quadro B: Palavras-chave em Ligação Química 
teoria 
ligação covalente 
ligação iônica 
ligação metálica 
ligação forte 
ligação fraca 
forças intermoleculares 
forças de van der Waals 
ressonância 

pontes de hidrogênio 
par eletrônico / par de elétrons 
par ligante  
par não ligante 
par compartilhado 
par não compartilhado 
solubilidade 
polaridade 
momento dipolar  
forças eletrostáticas 

átomo 
íon 
molécula 
estrutura de Lewis 
fórmula 
regra do octeto 
gases 
metal 
não metal 

* radical ‘eletr’ (elétrons, repulsão de pares eletrônicos, transferência de elétrons, compartilhamento de elétrons, 
elétron de valênicia, configuração eletrônica, eletronegatividade) 

 
 

Desse conjunto de palavras-chave, identificamos seus respectivos equivalentes na L1, o que gerou uma 

lista português-inglês. Em seguida, utilizamos o software WordSmith para contagem de ocorrências de 

cada um desses termos em L1 e L2. Contrastando o número de ocorrências em L1 e L2, verificamos em 

quais haveria maior probabilidade de ocorrerem inconsistências e priorizamos a busca dos termos onde 

houvesse uma diferença entre número de ocorrências em L1 e L2. 

Depois de identificar e marcar os termos em L1 Word, observamos como foi efetuada sua tradução para 

a L2. Quando havia inconsistências, anotávamos o termo em L1 e todas as variações encontradas na 

L2. A observação da consistência terminológica está atualmente completa nos capítulos de MHN sobre 

Equilíbrio Químico e Ligação Química e nos capítulos de ATK referentes ao tema Ligação Química.  

Entre as inconsistências levantadas, citamos aqui os casos ligados às seguintes palavras-chave: energia 

reticular, ligação forte, estruturas de Lewis e momento dipolar. 



No caso de energia reticular, na busca pelo termo em português nos capítulos sobre Ligação Química 

do manual de ATK, o WordSmith retornou 0 (zero) ocorrências. Procuramos pela variante energia de 

retículo, com um retorno de cinco ocorrências. Observamos, então, que essas ocorrências tinham 

origem no termo lattice energy na L1 e localizamos suas traduções na L2. Como resultado, 

encontramos não só o termo energia de retículo, mas também energia de rede como equivalentes em 

L2 para o termo inglês lattice energy. 

Em ligação forte, verificamos, também em ATK, nos capítulos sobre Ligação Química, cinco 

ocorrências em L2 e identificamos os termos stiff bond e strong bond como seus correspondentes na 

L1. Analisando, então, como os termos strong bond e stiff bond (sinônimos na L1) foram traduzidos 

para o português, percebemos que o termo stiff bond foi traduzido uma vez como ligação forte, e 

noutra vez como ligação dura, sendo que esse segundo equivalente é inadequado, não sendo de uso 

corrente na terminologia da Química. 

Concluímos que a inconsistência, nesse caso específico, teve origem na L1, na qual stiff bond e strong 

bond descrevem um mesmo conceito. Contudo, a variação ligação forte/ligação dura não apresenta o 

mesmo caráter sinonímico que na L1, representando uma inadequação terminológica em L2. 

No caso de estruturas de Lewis, cujo correspondente na L1 (MHN - capítulos sobre Ligação Química) 

é Lewis electron-dot diagram, o WordSmith retornou 24 ocorrências de estrutura(s) de Lewis e 

quarenta ocorrências de Lewis electron-dot diagram(s). Após marcar no texto em L1 todas as 

ocorrências de Lewis electron-dot diagram(s), identificamos os seguintes correspondentes na L2: 

estrutura de Lewis, fórmula, diagrama de elétrons, diagrama de Lewis, representações de Lewis, 

representação estrutural de Lewis e “elétrons por pontos, formando diagramas estruturais”. 

Quanto à palavra-chave momento dipolar, verificamos duas ocorrências em ATK, enquanto que para 

seu correspondente em L1, dipole moment, foram localizadas 8 ocorrências. Utilizando novamente o 

processo de marcar as ocorrências em L1 e localizar seus correspondentes em L2, identificamos a 

variante terminológica momento de dipolo.  

Com base no que examinamos até este momento, é possível classificar provisoriamente as 

inconsistências encontradas em três grupos:  

 

a) escolhas possíveis: são variações terminológicas propriamente ditas. Ocorrem quando, 

dependendo do contexto, o termo A pode ser substituído pelo termo B sem prejuízo para a 



compreensão do texto. Ex.: Os termos momento dipolar e momento de dipolo podem ser 

intercambiados sem prejuízos ao texto e sem causar estranhamento ao leitor; 

 

b)  escolhas incompatíveis com uso estabelecido da área: ocorrem quando uma ou mais 

variantes, apesar de poderem ser compreendidas pelo leitor, causam estranhamento por não 

serem de emprego usual na área. Ex.: Energia de rede e energia de retículo; 

 

b) escolhas impossíveis: verificam-se quando uma das variantes não pertence à área de 

conhecimento; podem comprometer a compreensão do texto ou do assunto. Ex.: Ligação 

forte é um termo aceito na Química, o que não ocorre com a variação ligação dura, variante 

de tradução em ATK. 

 

3.4 OUTROS ASPECTOS SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRADUÇÃO DOS MANUAIS 

ANALISADOS 

Durante o contraste, foram identificados outros elementos que permitem expandir a observação sobre a 

tradução desses manuais. Exemplificamos aqui alguns casos de omissões, inserções, posicionamento de 

advérbios na L2 e de inadequações. 

Houve, em ambos os manuais, casos de omissão de palavras tais como: 

(L1)  Sodium is in Group 1 of the periodic table and has the electron configuration  
[Ne]3s1. 

(L2)  O sódio está no Grupo 1 da Tabela Periódica e tem configuração [Ne]3s1. 
(ATKINS, 2002) 

 
(L1) At that time the motions of electrons in atoms were completely unknown. 
(L2) Nessa época nada se conhecia sobre o movimento dos elétrons [*]. 

 (MAHAN, 1995) 
 

Inadequações: 

(L1) The impact of modern theories of bonding, however, goes far beyond 
understanding the colors around us. 

(L2) O impacto das teorias modernas sobre ligações, no entanto, está longe de 
apresentar um entendimento sobre as cores ao nosso redor. 
(ATKINS, 2002) 

 



(L1)  Chemical theories based on radicals had a simple beginning as a way of naming 
compounds, but real free radicals are very reactive compounds that have an 
important place in chemistry. 

(L2) As teorias baseadas em radicais se originaram dos nomes dos compostos, porém 
radicais livres, de verdade, são compostos muito reativos que têm papel importante 
na química. 
(MAHAN, 1995) 
 

Em ATK há problemas relacionados à colocação de advérbios na L2: 

(L1) An atom owns its lone pairs completely 
(L2) Um átomo possui seus pares de elétrons isolados completamente 

 (ATKINS, 2002) 
 

O manual MHN, além de apresentar casos como os mencionados, evidencia também falta de revisão de 

texto final, além de omissões e inserções de frases ou parágrafos inteiros. Um fato digno de registro é a 

tendência à elaboração de paráfrases-resumo de segmentos da L1, ficando a impressão de que o 

tradutor optou por um “enxugamento” de texto na L2. 

 

Omissão de frase: 

(L1)  We can consider water as being formed from combining the radical H with the 
radical OH. Since molecules consist of both electrons and nuclei, we are 
separating both electrons and nuclei when we "form" radicals. The 
radicals we will consider as important are those that (…)  

 
(L2)  Podemos considerar a água como sendo formada pela combinação do radical 

H com o radical OH. [*] Os radicais que consideramos importantes são os que 
(...)  

 
Prováveis casos de falta de revisão: 
 

(L1)  Shortly before that date, Ernest Rutherford demonstrated that atoms possess 
dense, positively charged nuclei. In addition, H. G. J. Moseley had shown that 
the total number of electrons in a neutral atom was equal to its order number, or 
atomic number, in the periodic table. 

(L2)  Um pouco antes dessa data, Ernest Rutherford [*] havia mostrado que o número 
total de elétrons em um átomo neutro era igual ao seu número de ordem 
seqüencial, ou número atômico, na Tabela periódica. 

 
(L1)’  The molecules N2, CO, and O2 have multiple bonds; the first two have triple 

bonds, and O2 has a double bond. 
(L2)’  As moléculas de N2, CO e O2 tem ligações múltiplas; os primeiros dois tem 

ligações triplas e o segundo, dupla. 



 
Resumo ou síntese de parágrafos e frases: 
 

(L1)  In the covalent bond electrons are shared between two atoms. Since electrons 
are always paired, a bond is a sharing of a pair of electrons. Two well-known 
covalent bonds are those in H2 and in CH4. 

(L2)  Na ligação covalente, um par de elétrons é compartilhados entre dois átomos, 
como exemplificado para o H2 e o CH4. 

 
 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Com os resultados obtidos da observação de verbos modais e de suas correspondências no português, 

percebemos que não há homogeneidade de escolhas de tradução. Em ATK, por exemplo, apesar de a 

maioria das ocorrências do modal CAN serem traduzidas por PODER no Presente do Indicativo, há 

também traduções desse modal por PODER em outros tempos, tais como Futuro do Presente e Futuro 

do Pretérito.  

Em MHN, vê-se o mesmo tipo de variação na tradução de CAN, sendo que há ocorrências de CAN 

traduzidas por DEVER no Presente do Indicativo. Quanto a MUST, há inconformidade em ATK, com 

ocorrências traduzidas por DEVER no Presente do Indicativo e no Futuro do Presente.  

A análise quantitativa revelou preferências dos tradutores quanto à tradução desses verbos, mas ainda 

não é possível fazer uma análise qualitativa. Os dados obtidos até o momento apontam para a 

importância de uma análise criteriosa de cada um dos contextos em L1 e L2 a fim de se estudar o 

porquê das escolhas de tradução. 

O exame de PORQUE/BECAUSE mostrou que, em geral, a tradução de BECAUSE é satisfatória nos 

dois manuais, apesar de haver alguns apagamentos desse conectivo na L2. Com a conclusão da análise-

piloto dos conectivos PORQUE/BECAUSE e considerando que o método utilizado mostrou-se 

satisfatório, daremos seqüência ao estudo de elementos coesivos com a análise contrastiva de outros 

elementos de coesão. Um bom candidato a estudo, partindo-se dos resultados já obtidos com cinco 

manuais na L2, é o conector PORTANTO. 

Com relação à análise da consistência terminológica, consideramos relevante registrar e tentar 

categorizar inconsistências detectadas até o momento, visto que pretendemos oferecer evidências para a 

crítica da tradução em Química praticada no Brasil. Tendo em vista que o corpus é constituído por 

textos de natureza didática, casos de inconsistência terminológica, como é fácil supor, poderiam 

comprometer em alguma medida a aprendizagem.  



Nas “escolhas incompatíveis com o uso”, caso como lattice energy traduzido por energia de rede e 

energia de retículo, não se chega a comprometer o entendimento, embora energia de rede cause 

estranhamento ao leitor químico. Um tal estranhamento não ocorre com alternâncias classificadas como 

“escolhas possíveis”, caso de dipole moment, traduzido por momento dipolar e momento dipolo. Afinal, 

são duas formulações aceitáveis na terminologia da Química.  

Já inconsistências classificadas como “escolhas impossíveis”, ilustradas aqui por stiff bond/ ligação 

dura/ligação forte, provavelmente podem gerar dificuldade para o leitor-estudante. Isso porque na 

opção ligação dura verifica-se um total estranhamento e recusa da denominação pelo leitor 

especialista.  

A inconsistência terminológica, em alguns casos, pode causar prejuízos à compreensão de conceitos 

importantes. Entendemos, portanto, que obervar o princípio de consistência é de suma importância, 

especialmente quando textos didáticos são objeto de tradução.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo contrastivo inglês-português tem demonstrado ser de grande valia no que concerne à análise 

lingüística e conceitual dos manuais acadêmicos de Química Geral. Por intermédio desse estudo, 

perguntas que foram levantadas na análise dos textos em português podem ter algumas respostas.  

Aspectos como ausência ou baixa ocorrência de palavras-chave na L2 muitas vezes podem ser 

explicados pela incidência de inconsistências terminológicas. Alguns problemas conceituais também 

poder vir a ser esclarecidos pelo exame da tradução de verbos modais. Do mesmo modo, a tradução de 

elementos como as conjunções pode também sinalizar prováveis origens de alguns problemas de 

coesão. 

Finalizando, cabe dizer que resultados obtidos até o momento reiteram a relevância da participação de 

profissionais qualificados, tanto de tradução e revisão final de texto, quanto de especialistas de 

Química, no processo de tradução desses materiais didáticos para o português brasileiro. Chama a 

atenção o fato dos manuais sob estudo terem sido traduzidos por equipes em que não há, 

aparentemente, integrantes com formação específica em Letras/Tradução. 
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