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Abstrakt 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi evropskou a brazilskou portugalštinou se 

zaměřením na morfosyntaktické jevy. Nejprve se v teoretické části zabývá rozdíly, které jsou 

popsané v gramatikách, v praktické části pak zkoumá rozdíly na základě dvou překladů 

románu Žert od Milana Kundery do evropské a brazilské portugalštiny. Důraz klade především 

na postavení zájmen ve větě, použití imperfekta a kondicionálu a slovesných paradigmat. 

V závěru uvádí, které rozdíly měly obě části společné a které se naopak lišily.   

 

Abstract 

 

 This thesis deals with the differences between European and Brazilian Portuguese with 

focus on morphosyntactic characteristics. First, in theoretical part, it presents the differences 

that can be found in grammar books, then, in practical part, studies the differences on the 

basis of two translations of the novel Žert by Milan Kundera which was translated into 

European and Brazilian Portuguese. The emphasis is mainly on the placement of pronouns in 

the phrase, the use of the imperfect and conditional tense and verbal paradigms. In conclusion 

it introduces which differences had both parts in common and which were on the contrary 

different.  
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Úvod 
 

 V této bakalářské práci se budeme věnovat rozdílům mezi evropskou a brazilskou 

portugalštinou, přičemž se zaměříme zejména na morfosyntaktické jevy. Práce je rozdělena 

do tří hlavních částí. V první části je řešen historický kontext vývoje brazilské varianty 

portugalštiny s důrazem na rozlišení období před objevením Brazílie Portugalci a obdobím 

následujícím. Důležitou součástí přehledu je též vliv afrických jazyků. 

Část druhá se po krátkém exkurzu do brazilských dialektů a spisovného standardu 

zabývá podrobněji morfosyntaktickými rysy portugalštiny na jihoamerickém kontinentu. 

V teoretických pasážích čerpáme zejména z gramatiky Gramática da língua portuguesa1. 

Určitá pozornost je věnována též lexikálním rozdílům mezi oběma variantami portugalského 

jazyka. 

 Hlavní částí naší bakalářské práce je část třetí, praktická, zahrnující vlastní výzkum, 

v jehož rámci jsou srovnávány dvě verze románu Žert (A Brincadeira) od Milana Kundery, který 

napsal roku 1967 v českém jazyce. Brazilskou verzi přeložila Teresa Bulhões Carvalho da 

Fonseca a Anna Lúcie Moojen de Andrade roku 1986 a evropskou Helena Vaz da Silva roku 

1994. Budeme se zabývat překlady prvních čtyř kapitol původní české verze. Pro vlastní 

analýzu použijeme stejnou strukturu jako v části teoretické, přičemž potvrdíme nebo naopak 

vyvrátíme rozdíly v morfosyntaktických jevech nalezených v citovaných gramatikách.  

Můžeme rovněž předpokládat, že se některý z jevů v překladu nevyskytne vůbec. 

 Na závěr zhodnotíme míru shody mezi teoretickou a praktickou částí. Zajímat nás 

budou zejména morfosyntaktické rozdíly v oblasti postavení osobních zájmen ve větách, 

použití imperfekta a kondicionálu nebo oslovení. Zvýšenou pozornost budeme též věnovat 

vazbě slovesa estar s gerundiem.  

 

 

 

 

 

                                                      
1 MATEUS, Marie Helena Mira (eds.). Gramática da língua portuguesa. Lisboa: Editorial 
Caminho, 2003, 6ªedição 
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1. Historický kontext vývoje brazilské varianty portugalštiny 
 

1.1. Před objevením Brazílie 
 
 Nejstarší archeologické nálezy v Jižní Americe spadají do období starého až 30 000 let, 

jsou to konkrétně nálezy v Caverna da Pedra v regionu Pará. Mezi další nálezy patří například 

skalní malby z národního parku v Piauí, kamenné nástroje v Riu Grande do Norte nebo 

geometrické figurální kresby.2  

 Co se týče života před příchodem Evropanů, pro brazilské indiány byl typický 

patriarchát a monogamní vztahy. Uctívali nejvyšší bytost Tupa spolu s nebeskými tělesy, 

hvězdami a různými mýtickými postavami. Typické byly také rituály a ceremonie, které 

provázely například narození dítěte nebo vstup do dospělosti, který byl pro ně jeden 

z nejdůležitějších.3 

 Rodolfo Garcia vypracoval roku 1922 třídící schéma brazilského obyvatelstva před 

příchodem Evropanů a rozdělil ho do osmi skupin: Tupí, Žé, Karibové, Nu-Aruakové, Goitakové, 

Pano, Miraňa a Guajkurú.4 Základem tohoto rozdělení bylo hledisko jazykové, jelikož indiánské 

jazyky měly mnoho dialektů. Tupíjština měla například omezený počet souhlásek, 

kombinovala aglutinační prvky (tvoření slov pomocí afixů; katu= krásný, mokatu= zkrásnit) 

s flexivními (každé slovo má obvykle jednu gramatickou koncovku, která vyjadřuje více funkcí; 

akuzativní sufix -ebo). Přípona množného čísla byla obvykle -tuba, z toho je možné dešifrovat 

význam města na jihovýchodě Brazílie Curitiba (curis= borovice, tuba= přípona množného 

čísla, tj. mnoho borovic).5  

 Jeden z dialektů z jazykového kmene Tupijštiny, Tupinambá, kterým  se mluvilo na 

brazilském pobřeží a byl tedy v nejužším styku z Portugalci, se stal nejpoužívanějším jazykem 

v Brazílii a sloužil ke komunikaci mezi brazilským původním obyvatelstvem a portugalskými 

kolonizátory. O jeho rozšíření se zasloužily také sňatky indiánských žen s kolonizátory. Začalo 

se mu říkat língua geral neboli obecný jazyk. Měl velký vliv na podobu dnešní brazilské 

portugalštiny, zejména co se týče slovní zásoby. Z oblasti fauny můžeme uvést například 

jacaré, arara, urubu, z flóry mandioca, abacaxi, maracujá. I jména mnoha brazilských měst a 

                                                      
2 KLÍMA, Jan. Stručná Historie Států: Brazílie. Praha: Libri, 2003, str. 10 
3 KLÍMA, Jan. Stručná Historie Států: Brazílie. Op. cit.,  str. 11 
4 KLÍMA, Jan. Dějiny Brazílie. Praha: Lidové noviny, 1998, str. 23 
5 Ibid., str. 24 
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regionů si zachovala svůj původní název z indiánských jazyků jako například Pará, Ceará, již 

zmíněná Curitiba a Tijuca.6 Língua geral byla v 18. století zakázána markýzem de Pombalem, 

ministrem krále Josefa za doby osvícenského absolutismu, který stanovil jediným oficiálním 

jazykem Brazílie portugalštinu. Obecný jazyk tak postupně zanikl. K jeho zániku přispěl i fakt, 

že roku 1759 byli vyhnání jezuité, kteří se snažili o dobré vztahy mezi indiánským 

obyvatelstvem a portugalskými kolonizátory a kteří byli jeho zastánci.  

 

1.2. Objevení Brazílie 
 
 Slavnostní objevení Brazílie Pedrem Álvaresem Cabralem spadá na 22. dubna 1500. 

Pedro Álvares Cabral tuto zemi pojmenoval jako Ostrov pravého kříže (Ilha da Vera Cruz). 

Později byla přejmenována výstižněji na Zemi svatého kříže (Santa Cruz) a nakonec, díky 

vzácnému dřevu brasa, které mělo načervenalou barvu, se země přejmenovala na Brazílii 

(Brasil). První zpráva portugalskému králi o Novém světě byla: „Země je tak nádherná, tak 

úrodná, že rodí vše, co se v ní pěstuje.“7  

 I přesto skutečná kolonizace Brazílie začala až roku 1532, kdy zde portugalský král 

založil dědičné kapitanáty. Ještě před objevením Brazílie, roku 1494, uzavřeli Portugalci se 

Španěly smlouvu z Tordesillasu, ve které si rozdělili území podle rovnoběžky asi 480 km 

západně od Kapverd. Španělé dostali území na západ od ní, Portugalci na východ. I z toho 

důvodu existují jisté spekulace, zda nebyla Brazílie objevena již před rokem 1500. Holanďané, 

Francouzi a Angličané však tuto smlouvu neuznali, proto byla Brazílie jimi napadána a na 

některých místech osídlována, například roku 1612 si Francouzi zabrali město na severu 

Brazílie, které pojmenovali po francouzském králi Ludvíkovi XIII. Dodnes se město jmenuje São 

Luís.  

 

1.3. Vliv afrických jazyků na brazilskou portugalštinu 
 
 Na práci na plantážích s cukrovou třtinou byli dováženi černí otroci ze západního 

afrického pobřeží. Je proto přirozené, že portugalština byla ovlivňována i africkými jazyky.  

Černoši měli v brazilské společnosti ještě podřadnější místo než indiáni, dle křesťanství neměli 

ani duši. Na konci 18. století bylo v Brazílii odhadem až 42% Afričanů. Otroctví bylo v Brazílii 

                                                      
6 ŠVORČÍKOVÁ, Barbora. Rozdíly mezi evropskou a brazilskou portugalštinou. Praha, 2014, str. 26 
7 KLÍMA, Jan. Dějiny Brazílie. Op. cit., str. 30 
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zrušeno až roku 1888 tzv. Lei Áurea princeznou Isabelou. Brazílie zrušila otroctví ze všech zemí 

jako poslední, z čehož můžeme vydedukovat, jak zde byl velký význam otroků.  

 Komunikace mezi Portugalci a Afričany často probíhala ve velmi zjednodušené verzi 

portugalštiny. Africké dialekty přítomné v Brazílii byly zejména z jazykové rodiny bantu, jorubá 

a kimbundo a mluvilo se jimi především v quilombech, černošských osadách uprchlých otroků 

z plantáží.8 Mnoho slov afrického původu se zachovalo v evropské i brazilské variantě jazyka 

jako například samba, moleque a capoeira, jiná jsou známá pouze v Brazílii jako quitute a 

mulambo9 a některá přijala portugalskou koncovku, například  slovo molecagem, které je 

spojení afrického slova moleque pro vyjádření chlapce a portugalské přípony -gem, česky 

klukovina.10  

 

1.4. Další historické vlivy na brazilskou portugalštinu 
 
 Dalším výrazným mezníkem v historii Brazílie je příjezd portugalského dvora na její 

území. Královský dvůr musel opustit Portugalsko v době napoleonských válek. Princ Jan, který 

vládl za svou choromyslnou matku Marii, neměl jinou možnost než odjet se svou královskou 

chotí i matkou a s celou královskou rodinou do amerických zemí a usídlit se ve město Rio de 

Janeiro až do doby všeobecného míru.11 Pro Brazílii znamenalo toto období rozkvět ve všech 

směrech od kultury a vzdělání po hospodářství a ekonomiku země a také první krok k vyhlášení 

nezávislosti Brazílie, což se stalo několik let poté, roku 1822.  

 Co se týče jazyka, došlo právě v této době k výraznému „poportugalštění“, které se 

postupně rozneslo do všech částí země. Další příčinou tohoto jevu je zajisté také rozkvět 

kultury. V tomto období se otevřela celá řada divadel, vědeckých a literárních akademií a 

vznikla první tiskárna.  

 Roku 1996 vzniklo Společenství portugalsky mluvících zemí (CPLP), které sdružuje 

devět států, kde je portugalština úřední jazyk nebo jeden z úředních jazyků. Cílem této 

organizace je prohloubení přátelských vztahů a spolupráce mezi členskými zeměmi.  

 

                                                      
8 ŠMAICLOVÁ, Gabriela. Dialekt Caipira. Praha, 2011, str. 38 
9 ŠVORČÍKOVÁ, Barbora. Op. cit., str. 28 
10 ŠMAICLOVÁ, Gabriela. Op. cit., str. 39 
11 KLÍMA, Jan. Stručná Historie Států: Brazílie. Op. cit., str. 55 
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2. Brazilská portugalština 
 

2.1. Brazilské dialekty 
 
 Přesné hranice brazilských dialektů není možné určit. Ve 20. století se mnoho lingvistů 

začalo zajímat o brazilské dialekty a snažili se je zmapovat. Jeden z nejznámějších lingvistů je 

Antenor Nascentes, který ve své publikaci Bases para a Elaboracão do Atlas Linguístico do 

Brasil (Základy pro vypracování jazykového atlasu Brazílie) rozdělil zemi do několika kulturních 

oblastí, mezi něž patří oblast Amazonie, pobřeží severovýchodu, vnitrozemí severovýchodu, 

centrální vysočina, středozápad, středovýchod a jih.12 Zjednodušeně můžeme dialekty rozdělit 

na severní a jižní, jejichž hranici tvoří řeka Mucuri, která se nachází mezi státy Espírito Santo a 

Bahia.13  

 

2.2. Morfosyntaktické rysy 
 

2.2.1. Nominální syntagma: shoda v čísle 
 
 V některých variantách brazilské portugalštiny se podstatné a přídavné jméno 

ponechává v jednotném čísle, i když se jedná o číslo množné. To, že se jedná o množné číslo, 

poznáme tedy pouze z určitého nebo neurčitého členu, který se nachází na začátku 

syntagmatu. 

  

evropská portugalština brazilská portugalština 

Os nossos amigos Os nosso amigo 

 

2.2.2. Tvoření podstatných jmen 
 
 V evropské portugalštině se množné číslo od slov projétil a réptil tvoří koncovkou -eis, 

vzniká tedy projéteis a répteis, zatímco v brazilské variantě se nahrazuje koncovka -l 

koncovkou -s, tedy projetis a reptis.  

                                                      
12 ŠMAICLOVÁ, Gabriela. Op. cit., str. 49 
13 ŠVORČÍKOVÁ, Barbora. Op. cit., str. 31  
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 V evropské portugalštině se tvoří ženský rod od slova rapaz přidáním koncovky, vzniká 

tedy rapariga, zatímco v brazilské portugalštině má toto slovo pejorativní nádech, používá se 

proto moça v ženském rodě.14  

 

2.2.3. Pronominalizace 
 
 V brazilské portugalštině je typické zopakování podmětu ve formě osobního zájmena 

jako například: A Maria, ela gosta de flores.15 V evropské variantě to není moc časté.  

 

2.2.4. Zjednodušení slovesných paradigmat 
 
 Brazilská portugalština si postupem času výrazně zjednodušila časování sloves. Na 

většině území vymizela 2. osoba jednotného čísla, kterou Brazilci nahrazují 3. osobou. 

Brazilská portugalština, na rozdíl od té evropské, nerozlišuje vykání a tykání. V některých 

případech se slovesné paradigma ještě zjednodušuje na pouze dva tvary a  to tvary 1. a 3. 

osoby jednotného čísla. Různá slovesná paradigmata můžeme vidět v následující tabulce16: 

 

 5 TVARŮ 4 TVARY 3 TVARY 2 TVARY 

1.os.sg.  eu falo eu falo eu falo eu falo 

2.os.sg. você fala você fala você fala você fala/tu fala 

tu falas - - - 

3.os.sg. ele/ela fala ele/ela fala ele/ela fala ele/ela fala 

1.os.pl. a gente fala a gente fala a gente fala a gente fala 

nós falamos nós falamos - - 

2.os.pl. vocês falam vocês falam vocês falam vocês fala 

3.os.pl. eles/elam falam eles/elas falam eles/elas fala eles/elas fala 

 

 Můžeme si tedy povšimnout, že v nejjednodušší verzi slovesného paradigmatu nám 

zbyly už pouhé dva tvary: falo a fala. V hovorové brazilské portugalštině je také velice častý 

                                                      
14 CASTELEIRO, João Malaca, MEIRA, Américo, PASCOAL, José. Nível limiar: para o ensino, aprendizagem do 
português como língua segunda. Strasbourg: Conselho da Europa, 1988, p. 422 
15 Ibid.  
16 RAPOSO, Eduardo Paiva (eds.). Op. cit., str. 151 
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tvar cê, jako zkratka pro você. Tento tvar sice netvoří součást psaného projevu, v tom 

mluveném je ale často používaný. 

 

2.2.5. Vazba slovesa estar s gerundiem 
 
 Zatímco v evropské portugalštině je pro vyjádření průběhového času ustálená vazba 

slovesa estar s předložkou a a infinitivem, v brazilské variantě se zachovala vazba slovesa estar 

s gerundiem.  Obě možnosti jsou považovány za gramaticky správné.  

 Obecně je v brazilské portugalštině větší výskyt gerundia tam, kde se v evropské 

portugalštině spíše používá infinitiv nebo vazba předložky a s infinitivem, například 

v perifrastických vazbách (v evropské portugalštině acabar por + infinitivo, chegar a + 

infinitivo, terminar por + infinitivo, v brazilské je předložka a infinitiv nahrazen gerundiem), 

pro vyjádření durativnosti (andar a + infinitivo, viver a + infinitivo, v brazilské portugalštině 

opět gerundium) a v dalších případech, které vidíme v následující tabulce: 

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

Estava a brincar. Estava brincando. 

Vinha a correr. Vinha correndo. 

Estava a namorar. Estava namorando. 

Passou um ano a ouvir. Passou um ano ouvindo. 

Você vê duas crianças a brincar. Você vê duas crianças brincando.17 

 

2.2.6. Vazby vyjadřující časovou vzdálenost 
 
 Pro vyjádření časové vzdálenosti používá evropská portugalština sloveso haver, 

zatímco brazilská varianta sloveso fazer a ter. Příklady: 

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

Ele está em Paris há três anos. Ele está em Paris faz três anos. 

Ele se licenciou-se há dois meses. Ele se licenciou tem dois meses.18 

                                                      
17 MATEUS, Marie Helena Mira (eds.). Gramática da língua portuguesa. Lisboa: Editorial 
Caminho, 2003, 6ªedição, str. 48 
18 MATEUS, Marie Helena Mira (eds.). Op. cit., str. 48 
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 Současně je rozdíl také v lexikálně-sémantické konstrukci časových vět, jak můžeme 

vidět na následujícím příkladu: 

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

Ele casou e dois anos depois teve logo um 

filho. 

Ele casou. Não levou dois anos e teve um 

filho. 

O Paulo parte para Roma dentro de quinze 

dias. 

O Paulo parte para Roma em quinze dias.19  

 

2.2.7. Použití imperfekta a kondicionálu 
 
 V evropské portugalštině je často pro vyjádření podmínky, přání, vůle, používáno 

imperfektum namísto kondicionálu, na druhou stranu v brazilské variantě se zachovává 

kondicionál. Z vlastní zkušenosti můžeme podotknout, že to ale neplatí pro slovesa querer 

nebo preferer, které Brazilci často ponechávají ve tvarech imperfekta, tedy queria, preferia. Je 

to hlavně z fonologických důvodů, jelikož tvar kondicionálu quereria a prefereria není 

libozvučný a špatně se vyslovuje. Příklady: 

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

Se eu pudesse, ia a tua casa. Se eu pudesse, iria a tua casa. 

Eu gostava de ficar em tua casa. Eu gostaria de ficar em Lisboa. 

Podia dar-me esse livro Poderia dar-me esse livro?20 

 

2.2.8. Slovesa ter a haver ve významu existir 
 
  V evropské portugalštině se využívá 3. osoby jednotného čísla slovesa haver pro 

vyjádření toho, že něco existuje. V brazilské variantě je toto sloveso nahrazeno slovesem ter, 

jak můžeme vidět v následující tabulce: 

 

                                                      
19 MATEUS, Marie Helena Mira (eds.). Op. cit., str. 48 
20 CASTELEIRO, João Malaca, MEIRA, Américo, PASCOAL, José. Op. cit., str. 424 
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evropská portugalština brazilská portugalština 

Há fogo naquela casa Tem fogo naquela casa. 

No baile havia muitos homens bonitos. No baile tinha muitos homens bonitos.21 

 

2.2.9. Slovesný způsob v určitých vazbách 
 
 Některé slovesné vazby vyžadují v evropské portugalštině konjunktiv, zatímco 

v brazilské variantě se používá indikativ jako například (ser) bom, (ser) natural. Naopak některé 

slovesné vazby, kde se v evropské portugalštině používá indikativ, vyžadují konjunktiv v té 

brazilské, například slovesa supor a imaginar. Příklady: 

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

É pena que ele não tenha chegado a tempo. Pena que ele não chegou a tempo. 

É bom que já dure há dois anos. Bom que já está durando há dois anos. 

Imaginemos que hoje é domingo. Imaginemos que hoje seja domingo.22 

 

2.2.10. Opisné slovesné vazby 
 
 V evropské portugalštině se častěji používá opisná slovesná vazba ter + de + infinitivo, 

kdežto pro brazilskou portugalštinu je častější vazba se spojkou que, tedy ter + que + 

infinitivo.23 Obě vazby jsou považovány za spisovné. 

 

2.2.11. Oslovení 
 
 Zájmeno você nahradilo v brazilské portugalštině (až na území Maranhãa a Ria Grande 

do Sul, kde se stále používá zájmeno tu) zájmena tu, vós a você (hovorové) v té evropské. 

Zájmeno você tedy slouží pro formální i neformální oslovení. V evropské portugalštině se často 

oslovuje formálněji, například o Senhor Doutor, o Senhor Diretor. Zatímco v evropské 

portugalštině se používá pro uctivé oslovení vlastního jména, funkce, titulu, brazilská varianta 

využívá tvary o senhor, a senhora a, v rámci odborné profesionální skupiny, titulu nebo funkce.  

 

                                                      
21 MATEUS, Marie Helena Mira (eds.). Op. cit., str. 49 
22 Ibid. 
23 ŠVORČÍKOVÁ, Barbora. Op. cit., str. 65 
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Příklady:  

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

Já te disse que tu não vais. 

Já lhe disse que você não vai. 

Já te disse que você não vai.  

A Antónia/o Sr. Dr./o Sr. Diretor/o tio/o meu 

amigo quer jantar? 

O senhor/a senhora quer jantar?24 

 

2.2.12. Postavení osobních zájmen ve větě 
 

 V brazilské portugalštině, zejména v té hovorové, dochází k zjednodušení 

osobních zájmen, které nahrazují přímý předmět. Místo zájmen o(s) a a(s), které nahrazují 

třetí osobu jednotného a množného čísla, můžeme vidět použití zájmen ele a ela, kterým 

říkáme ele acusativo (nebo pronome forte). V některých případech dochází k úplnému 

vynechání zájmena, jako v následujícím příkladu:  

 

Meu filho estava no shopping. 
a. Eu vi seu filho lá. 
b. Eu vi ele lá. 
c. Eu vi-o lá. 
d. Eu vi [...] lá.25 

  

Co se týče zájmena lhe, které nahrazuje v evropské portugalštině nepřímý předmět 3. 

osoby jednotného čísla, tedy dativ, v brazilské variantě dochází k jeho použití i pro 

vyjádření přímého předmětu, tedy akuzativu. Použijeme-li předchozí příklad, vznikne nám 

fráze: eu lhe vi lá.  

Kromě zájmena lhe se také často používá zájmeno te, jak můžeme vidět v následujícím 

příkladu: Você gosta mesmo de golfe! Eu te vejo sempre no clube.26 

I v tomto případě zájmeno te nahrazuje zájmeno přímého předmětu o. V evropské 

portugalštině by stejná věta vypadala následovně: eu vejo-o sempre no clube. 

                                                      
24 MATEUS, Marie Helena Mira, BRITO (eds.). Op. cit. str. 50 
25 RAPOSO, Eduardo Paiva (eds.). Op. cit., str. 152 
26 Ibid., str. 153 
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Co se týče postavení zájmen ve větě, evropská portugalština v jednoduchých větách 

preferuje enklizi, tedy postavení za slovesem, zatímco brazilská varianta dává přednost 

proklizi, postavení před slovesem, například eu vi-te ontem v evropské portugalštině a eu 

te vi ontem v té brazilské.  

Nicméně v oblasti vzdělávání a publicistiky je i v brazilské variantě tendence 

k používání enklize, zejména v záporných a vedlejších větách, tedy tam, kde se v evropské 

portugalštině používá proklize. Jako příklad můžeme uvést větu: eu não disse lhe que 

viesse.27 

Vzhledem ke značným rozdílům používání zájmen v obou variantách je velice těžké 

určit a zavést systém, jakým by se zájmena měla učit na školách. 

 

2.2.13. Užití určitého členu před přivlastňovacími zájmeny 
 
 V brazilské portugalštině dochází k vynechání členu před přivlastňovacími zájmeny, 

který je v evropské variantě zcela běžný. Příklady: 

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

Vou comprar o meu vestido. Vou comprar meu vestido. 

Eu não conheço a tua mulher. Eu não conheço tua mulher.28 

  

2.2.14. Užití ukazovacích zájmen 
 
 Evropská portugalština má 3 tvary ukazovacích zájmen, které souvisí s mírou blízkosti 

mluvčího. Od nejbližšího po nejvzdálenější jsou to tato: isto/isso/aquilo, este/esse/aquele, 

esta/essa/aquela. V brazilské portugalštině dochází ke zjednodušení ukazovacích zájmen, isto 

a isso se používá bez rozlišení a u tvarů este a esse došlo až ke sloučení tvarů (Brazilci používají 

pouze tvar esse), přičemž jsou doprovázeny příslovcem, které vyjadřuje míru blízkosti 

mluvčího: esse aqui/esse aí.29 

 

 

                                                      
27 RAPOSO, Eduardo Paiva (eds). Op. cit., str. 153 
28 MATEUS, Marie Helena Mira (eds.). Op. cit., str. 49 
29 ŠVORČÍKOVÁ, Barbora. Op. cit., str. 54 
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2.2.15. Užití zvratných zájmen 
 
 V některých regionech Brazílie se vypouštějí zvratná zájmena u některých sloves. Jedná 

se hlavně o slova označující pohyb jako levantar-se, sentar-se, mudar-se a deitar-se, ale také 

například sloveso lembrar-se.30  

 V brazilské hovorové portugalštině se zvratné zájmeno dává před sloveso jako 

například: João se levantou cedo, zatímco v evropské portugalštině za sloveso: João levantou-

se cedo.31 

 

2.2.16. Zájmena ve vztažných větách 
 
 Brazilská portugalština často používá jinou konstrukci vztažných vět s jiným vztažným 

zájmenem. V evropské portugalštině se nazývá pronome lembrete, v brazilské pronome 

resuntivo. Následující příklad nám ukazuje rozdíl mezi zájmeny: 

 

 O cão de que eu gostei fugiu. (evropská portugalština) 
 O cão que eu gostei dele fugiu. (brazilská portugalština)32 
  

2.2.17. Použití pois não 
 
 V evropské portugalštině se tento výraz používá jako odpověď v záporných otázkách, 

která potvrzuje otázku. V brazilské portugalštině výraz pois não potvrzuje otázku kladnou.  

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

-O João não vai à praia? 

-Pois não. 

-Pode dar-me uma informacão?      

-Pois não.33  

 

 

 

 

                                                      
30 ŠVORČÍKOVÁ, Barbora. Op. cit., str. 52-53 
31 CASTELEIRO, João Malaca, MEIRA, Américo, PASCOAL, José. Op. cit., str. 422 
32 RAPOSO, Eduardo Paiva (eds.). Op. cit., str. 153 
33 CASTELEIRO, João Malaca, MEIRA, Américo, PASCOAL, José. Op. cit., str. 423 
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2.2.18. Použití é que v otázkách 
 
 V evropské portugalštině je použití é que povinné, pokud je v otázce na prvním místě 

podmět a na druhém přísudek, například: onde é que o Pedro mora? V brazilské variantě je 

použití é que fakultativní, například: onde o Pedro mora?34  

 

2.2.19. Předložka em namísto a 
 
 V hovorové brazilské portugalštině se používá předložka em tam, kde by se v evropské 

variantě použilo a jako například empregou anos a conhecer a cidade/ empregou anos em 

conhecer a cidade.35 To platí i pro vyjádření směru, namísto vou ao Brasil můžeme používat 

vou no Brasil.   

 

2.2.20. Další brazilské výrazy 
 
 Co se týče číslovek, v brazilské portugalštině můžeme narazit na catorze namísto 

quatorze, dezesseis namísto dezasseis stejně tak jako dezessete. Další slova, která se mohou 

psát jinak, jsou například conosco namísto connosco a mais pequeno namísto menor, i když se 

tento výraz může použít i v evropské variantě.36  

 Do hovorové brazilské portugalštiny patří také výrazy jako: não sei não (dvojitý zápor) 

nebo sei não (namísto não sei), používání zájmena mim namísto eu nebo příčestí feito namísto 

como (o pobre homem chorava feito uma criança).37  

 

2.3. Lexikální rozdíly 
 
 Co se týče lexikálních rozdílů, můžeme je rozdělit do pěti kategorií. Za prvé jsou to tzv. 

falešní přátelé (falsos amigos), tj. stejná slova, která mají jiný význam. Příklady: 

 

 evropská portugalština brazilská portugalština 

apelido sobrenome= příjmení alcunha= přezdívka 

                                                      
34 CASTELEIRO, João Malaca, MEIRA, Américo, PASCOAL, José. Op. cit., str. 423 
35 SARDINHA, Leonor (eds.). Gramática formativa de português. Setubal: Didáctica Editora, 2010, str. 45 
36 TEYSSIER, Paul. História da Língua Portuguesa. [online]. Dostupné na: 
http://pt.scribd.com/doc/22899347/paul-teyssier-historia-da-lingua-portuguesa, str. 69 
37 TEYSSIER, Paul. Op. cit., str. 70 
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banheiro salva-vidas= plavčík casa de banho= koupelna 

camisola blusa, t-shirt= triko camisa de dormir= košile na 

spaní38 

  

 Druhou kategorii tvoří jiná slova se stejným významem: 

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

cunha pistolão 

adesivo esparadrapo 

betão concreto39 

 

 Ve třetí kategorii jsou slova, která mají stejný význam i kořen slova, ale jiný sufix: 

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

fumador fumante 

prestável prestativo40 

 

 V další kategorii jsou slova, která mají stejný sufix i význam, ale jiný kořen: 

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

carnudo polpudo 

encanador canalizador41 

 

 Poslední kategorii tvoří slova naprosto odlišná, která mají stejný význam: 

 

evropská portugalština brazilská portugalština 

autocarro ônibus 

comboio trem 

                                                      
38 MATEUS, Marie Helena Mira, BRITO (eds.). Op. cit, str. 50 
39 Ibid., str. 51 
40 MATEUS, Marie Helena Mira, BRITO (eds.). Op. cit, str. 52 
41Ibid., str. 53 
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eléctrico bonde 

virar tornar-se42 

 

2.4. Archaické a inovativní rysy brazilské portugalštiny 
 

Z hlediska vývoje můžeme rozdělit rysy brazilské portugalštiny na archaické a inovativní. 

Archaické jsou ty, které vycházejí ze starších vývojových fází jazyka. Brazilská portugalština si 

ponechala několik jazykových jevů, které se objevovaly v portugalštině v 16. století, tedy 

v době, kdy Portugalci objevili Brazílii. Od té doby se evropská portugalština vyvíjela. Některé 

své jazykové struktury změnila, některé si naopak zachovala. Mezi archaické jevy patří: 

 

1) Perifrastická konstrukce vyjadřující aktuální durativnost (např. estou fazendo) 
2) Absence určitého členu před přivlastňovacími zájmeny (např. meu amigo) 
3) Pozice předmětových zájmen (upřednostňuje se proklitické postavení zájmen, např. te 

vejo)43 
 

Inovativní rysy se vyvinuly mnohem později a vznikly vývojem brazilské portugalštiny 

nezávisle na té evropské.44 Mezi inovativní rysy patří: 

 

1) Zjednodušení slovesných paradigmat (vynechání 2. osoby jednotného i množného 
čísla, které jsou nahrazeny 3. osobou; v některých případech i mohou být tvary 1. a 3. 
osoby množného čísla vyrovnány s tvarem 3. osoby čísla jednotného; např. eu falo, 
ele/ela/você fala, nós fala, eles/elas/vocês fala) 

2) Nedodržování gramatické shody u kategorie čísla uvnitř nominálního syntagmatu 
(např. os amigo simpático) 

3) Používání zájmen ele/ela ve funkci předmětu (např. eu vejo ele) 
4) Předmětové zájmeno lhe ve funkci přímého předmětu (např. eu lhe vejo) 
5) Používání slovesa ter v existenciálním významu (např. Na mesa tem quatro livros.) 
6) Používání adjektiv ve funkci adverbií (např. eu falo muito rápido)45 

 
 
 
 
 

                                                      
42 CASTELEIRO, João Malaca, MEIRA, Américo, PASCOAL, José. Op. cit., str. 424-425 
43 GRAUOVÁ, Šárka, RUDOLFOVÁ, Alena, TICHÝ, Milan (eds.). Brazílie v souvislostech. Červený Kostelec: 
Nakladatelství Pavel Mervart, 2018, str. 269-270 
44 Ibid., str. 268 
45 Ibid., str. 269-274 
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3. Rozdíly mezi brazilskou a evropskou portugalštinou 
 

3.1. Srovnání brazilského a evropského překladu 
 
 V praktické části práce srovnáme překlad do brazilské a evropské portugalštiny 

románu Žert (A Brincadeira) od Milana Kundery, který napsal roku 1967 v českém jazyce.  

 Ke srovnání použijeme překlad do brazilské portugalštiny, který přeložila Teresa 

Bulhões Carvalho da Fonseca a Anna Lúcia Moojen de Andrade roku 1986 a překlad do 

evropské portugalštiny od Heleny Vaz da Silvy z roku 1994. Budeme se zabývat prvními 

čtyřiceti stranami obou překladů. Samozřejmě nebereme v potaz region, z kterého 

překladatelky pochází, ani individuální styl překládání, proto náš výsledek nemůže být nikdy 

stoprocentně pravdivý. Budeme se ale snažit o co nejvěrohodnější posouzení 

morfosyntaktických jevů z gramatik a z obou překladů. 

 

3.2. Morfosyntaktické rozdíly 
 

3.2.1. Nominální syntagma: shoda v čísle 
 
 V brazilské překladu jsme nenašli žádný případ, ve kterém by množné číslo bylo 

tvořeno pouze přidáním koncovky -s u určitého nebo neurčitého členu. Vždy bylo množné číslo 

utvořeno u všech složek syntagmatu, tedy i u podstatného či přídavného jména. 

Pravděpodobně jde tedy o hovorový prvek jazyka, který se v psaném projevu moc nevyskytuje. 

 

3.2.2. Tvoření podstatných jmen 
 
 V evropském překladu se běžně používá slovo rapariga, který má ale v brazilské 

portugalštině pejorativní nádech. Proto se v brazilském překladu vyskytuje slovo mulher nebo 

moça namísto rapariga. Příklady: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

eu corro atrás das mulheresstr. 9 eu ando atrás das raparigasstr. 14 

uma moça de uniforme branco saiu para se 

ocupar do senhor abandonado em sua 

poltronastr. 12 

uma rapariga nova de bata branca apareceu 

para prestar os seus coidados ao senhor 

abandonado na cadeirastr. 16 
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era uma moça inocentemente purastr. 28 era uma rapariga inocentemente cândidastr. 

37 

 

3.2.3. Pronominalizace 
 
 Žádný případ pronominalizace jsme v brazilském překladu nenašli.  
 

3.2.4. Zjednodušení slovesných paradigmat 
 
 V brazilském překladu se nevyskytuje 2. osoba jednotného čísla, která je nahrazena 3. 

osobou jednotného čísla s osobním zájmenem você. Používání tří tvarů nebo dokonce dvou 

tvarů sloves je v brazilské portugalštině typické zejména v mluvené podobě v neformálním 

prostředí. Záleží také na určitých regionech. Slovesné paradigma v překladu je tedy následující: 

 

 4 TVARY 

1.os.sg.  eu falo 

2.os.sg. você fala 

- 

3.os.sg. ele/ela fala 

1.os.pl. a gente fala 

nós falamos 

2.os.pl. vocês falam 

3.os.pl. eles/elas falam 

 

3.2.5. Gerundium v brazilské portugalštině 
 
 V brazilském překladu se vyskytuje velké množství vět s gerundiem. Gerundium 

nahrazuje spojení předložky a s infinitivem, ale také podstatné jméno nebo vedlejší větu 

s vyčasovaným slovesem. Příklady gerundií, které nahrazují spojení předložky a s infinitivem: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština  

foi ouvida uma chave virando na 

fechadurastr, 7 

ouviu-se uma chave a rodar na fechadurastr. 

12 



 24 

o sujeito continuava tagarelandostr. 14 o tipo continuava a tagarelarstr. 18 

Ela escreveu a você que estava aprendendo 

a conhecer a força do otimismo?str. 30 

Ela escreveu-te que estava a conhecer a 

força do otimismo?str. 40 

um líder trabalhista italiano cantando para 

ele uma cancãostr. 16  

um dirigente operário italiano a cantar-lhe 

um canto revolucionáriostr. 22 

Ludvik respondeu brincandostr. 22 Ludvik respondeu a brincarstr. 29 

isso continuava sendo verdadestr. 15 isso continua a ser assimstr. 21 

 

 Příklady gerundií, které nahrazují podstatné jméno: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

respondeu gritando, batendo palmas, 

bradando ritmadamente slogansstr. 16 

respondeu aos gritos, às palmas com 

palavras de ordemstr. 22  

estávamos discutindostr. 17 estávamos numa discussãostr. 23  

 

 Příklady gerundií, které nahrazují infinitiv: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

era possível imaginar alguém dividindo essa 

cama comigostr. 7 

era possível imaginar partilhar aquela cama 

comigostr. 12 

então de estar mergulhando de modo 

individualista nas profundezas de suas 

inquietações íntimasstr. 25 

então de se entregar ao cultivo individualista 

das suas próprias desgraçasstr. 35 

fiquei, de repente, me sentindo como um 

louco convictostr. 14 

a ponto de eu me sentir de repente um 

loucostr. 18 

 

 Příklady gerundií, kdy nahrazují vyčasované sloveso: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

mesmo não o amando mais, mesmo tendo 

ele me prejudicadostr. 15  

embora já não o ame, embora me tenha 

feito malstr. 22 
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vingaram-se bem, fazendo-me passar por 

um monstrostr. 20 

eles vingaram-se bem, fizeram-me passar 

por um monstrostr. 26 

cheia de prédios abandonados e ruas sujas 

desembocando no vaziostr. 24 

cheia de edifícios abandonados e de ruas 

sujas que desembocam no vaziostr. 33 

sentia uma agradável curiosidade dirigindo-

me à secretariastr. 30 

foi cheio de agradável curiosidade que me 

dirigi ao secretariadostr. 40 

 

 Obecně lze říct, že brazilský překlad volí mnohem častěji vazby s gerundiem, kdežto 

překlad do evropské portugalštiny využívá jiné prostředky. Například considerando tudo com 

cuidado, eu no fundo, concordava com cada uma das afirmações de Marketa str. 28 v brazilském 

překladu a no fundo, bem vistas as coisas, eu estava de acordo com o que Marketa diziastr. 38 

v překladu do evropské portugalštiny, ela enviou-me uma carta que era a sua cara: 

transbordando de uma aprovaçãostr. 28 a mandou-me uma carta igual a ela, transbordante de 

identificaçãostr. 38 nebo vá para o fundo, estão esperando vocêstr. 30 a estão lá ao fundo à tua 

esperastr. 40. 

3.2.6. Vazby vyjadřující časovou vzdálenost 
 
 V brazilském překladu se vyskytují vazby se slovesem haver, které vyjadřují časovou 

vzdálenost, například como há muitos anos não gostava de olhar meu rosto, evitei o espelho 

colocado diante mimstr. 12. Naše teze v teoretické části se tedy nepotvrdila. Ve spisovné 

brazilské portugalštině tedy pravděpodovně stále převládá vazba se slovesem haver, výraz 

jako faz muitos anos patří do mluveného jazyka. 

 

3.2.7. Použití imperfekta a kondicionálu 
 
 V brazilském překladu je větší výskyt kondicionálu, zejména pro vyjádření možnosti, 

přání a podmínky, zatímco v evropském překladu je použito imperfektum. Příklady: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

examinei a mesa, que a rigor poderia 

acomodar muito bem uma garrafa e dois 

coposstr. 7 

examinei a mesa que, em rigor, chegava, 

visto que nela cabia perfeitamente uma 

garrafa e dois coposstr. 12 
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enxuguei-as com a toalha e deixei o hotel 

sem saber bem para onde iriastr 7 

limpei-as com a toalha, e deixei o hotel sem 

saber ao certo para onde iastr. 12 

naturalemente, não seria difícil saber a 

verdadestr. 14 

claro que não era difícil saber a verdadestr. 18 

as cooperativas rurais não deveriam ter 

existidostr. 19 

as cooperativas agrícolas nunca deviam ter 

nascidostr. 25 

sabia como seria simples esquecerstr. 21 sabia como era simples esquecerstr. 27 

ficou logo claro que não só ela serviria 

apenas precariamente de assentostr. 7  

logo foi evidente que não só constituía um 

mau assentostr. 12 

não vejo porque deveria renunciar à minha 

tolice para adotar a delesstr. 15 

não sei por que havia de renunciar à minha 

palermice para adoptar a delesstr. 21 

quando soube que eu pegaria o avião de 

manhã bem cedostr. 19  

quando soube que eu tomava o avião bem 

cedostr. 25 

eu deveria e queria46 serstr. 27 eu devia e queria serstr. 36 

Seria preciso que vocês conhecem 

Marketa!str. 31 

Vocês deviam conhecer a Marketa!str. 41 

 

3.2.8. Slovesa ter a haver ve významu existir  
 
 I v brazilském překladu můžeme najít sloveso haver ve významu existir, například além 

do divã havia uma pequena mesa, uma poltrona, uma grande estante, um toca-discos e um 

rádiostr. 9, além do mais, se os aprendizes de pedreiro de Deus construíssem aqui embaixo 

edifícios com paredes de verdade, haveria poucas chances de que nossas destruições 

pudessem abalá-lasstr. 10 nebo num dia de aniversário da Liberação havia um grande comício 

na praca da Cidade Velhastr. 16. Naše teze v teoretické části se nám tedy nepotvrdila. Opět se 

tedy jedná spíše o hovorovou záležitost, podobně jako se slovesem fazer s časovými výrazy. 

 

 

 

                                                      
46 tvar queria namísto quereria je z největší pravděpodobnosti použit z fonologických důvodů, jak již zmíněno 
v teoretické části práce 
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3.2.9. Opisné slovesné vazby 
 

 V překladech se nevyskytují opisné vazby se slovesem ter, naší tezi v teoretické části 

nemůžeme tedy ani potvrdit ani vyvrátit. Místo opisné slovesné vazby ter+ de/que+ infinitiv 

používají překladatelky slovesa dever a precisar.  

 

3.2.10. Oslovení 
 
 V obou překladech se používá pro oslovení osob 3. osoba množného čísla, pokud se 

nejedná o blízké osoby. V překladu do evropské portugalštiny jde tedy o neformální vykání a 

velmi často se vynechává osobní zájmeno você a věta je vytvořena bez něj, v překladu do 

brazilské portugalštiny je zájmeno você vždy. Příklady: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

Você vai estar livre?str. 9 Não vai estar livre?str. 14 

Você pretende se instalar em casa dela 

depois?str. 8 

Vai viver com ela futuramente?str. 13 

O que é que você vai fazer amanhã à tarde e 

amanhã à noite?str. 9 

Que vai fazer amanhã à tarde e amanhã à 

noite?str. 14 

O que você acaba de dizer soa bem.str. 11  O que acabou de dizer soa bem.str. 15 

  

 Narazili jsme na zájmeno você i v evropském překladu. Příklady: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

você vive mal, Helenastr. 22 você vive mal Helenastr. 28 

como você tem razãostr. 22 como você tem razãostr. 29 

 

 Pokud se jedná o bližší kamarádský vztah, v evropském překladu se oslovuje pomocí 

zájmena tu nebo se používá sloveso v  2. osobě jednotného čísla bez zájmena. V brazilském 

zůstává zájmeno você. Příklady: 
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brazilská portugalština evropská portugalština 

Porque você se comporta assim. Você tem o 

tempo todo um sorriso estranho. Você sorri 

como se pensasse em alguma coisa que não 

quer contar.str. 26 

Porque tu és assim. Tens sempre esse 

risinho. Não, sorris como se pensasses uma 

coisa que não dizes.str. 36 

Você não consegue se lembrar? E Marketa, o 

que ela escrevia para você? Ela escreveu a 

você que estava aprendendo a conhecer a 

força do otimismo? E você, sobre o 

otimismo, o que pensa sobre ele? 

Pessoalmente, você se considera um 

otimista?str. 30, 31 

Ali não te lembras? E Marketa, o que é que 

te escrevia? Ela escreveu-te que estava a 

conhecer a força do otimismo? E tu, o que é 

que pensas do otimismo? Pessoalmente, 

consideras-te um otimista?str. 40, 41 

 

 Co se týče vazby slovesa s předložkou com, v brazilském překladu se ponechává osobní 

zájmeno você, například: vou ficar livre para ir lá com vocêstr. 23, zatímco v překladu do 

evropské portugalštiny vzniká tvar consigo, tedy: vou arranjar maneira de ir lá consigostr. 29.  

 Pro oslovení kamarádů v množném čísle, oba překlady používají zájmeno vocês se 

slovesem ve 3. osobě množného čísla.  

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

Vocês acham isso engraçado? perguntou um 

dos camaradas.str. 31 

Vocês acham que isto pode ser de graça? 

disse um dos camaradas.str. 41 

Seria preciso que vocês conhecem 

Marketa!str. 31 

Vocês deviam conhecer a Marketa!str. 41 

 

 

3.2.11. Postavení osobních zájmen ve větě 
 
 V brazilském překladu stojí zájmena většinou před slovesem, zatímco v překladu do 

evropské portugalštiny za slovesem. Existují případy, kdy se v brazilském překladu vyskytuje 

zájmeno za slovesem. Z textu vyplývá, že čím delší věta a s více zájmeny, tím větší je 

pravděpodobnost, že se zájmeno vyskytne za slovesem. Došli jsme k závěru, že žádné pravidlo, 
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které bychom mohli uplatnit, co se týče postavení zájmena před nebo za slovesem 

v brazilském překladu není. Jedná se tedy o stylistickou podobu textu, kdy překladatelka 

pozměňuje postavení zájmen, zejména ve dlouhých souvětícg, aby překlad lépe zněl. Jako 

příklad mohu uvést delší souvětí, kdy se pravidelně mění postavení zájmen: O mecanismo 

psíquico e fisiológico do amor é tão complicado que num certo período da vida o rapaz é 

obrigado a se concentrar quase que exclusivamente em dominá-lo, a tal ponto que lhe escapa 

o próprio objeto do amor: a mulher amada (da mesma maneira que um jovem violinista não 

pode concentrar-se na melodia de um trecho musical enquanto não tiver conseguido dominar 

a técnica manual a ponto de não precisar mais pensar nela enquanto toca).str. 27 

 Na příkladech uvidíme, že evropský překlad má postavení osobních zájmen pravidelné. 

Zájmena se vyskytují v antepozici například ve vedlejších nebo záporných větách.  

 Místo zájmena lhe se někdy v brazilském překladu vyskytuje a ele nebo a ela, například 

disse-lhestr. 21 v evropské portugalštině a disse a elestr. 28 v brazilské.   

 U plusquamperfekta a složeného perfekta se v brazilském překladu zájmeno vyskytuje 

mezi slovesem ter a participiem, zatímco v překladu do evropské portugalštiny je zájmeno 

použito před slovesem ter, například era mentira que Pavel tinha se casado [...] é horrível que 

ele tenha me dito isso v brazilské portugalštině a era mentira que Pavel se tinha casado [...] é 

horrível que me tenha podido dizer isso v evropské.  

 Existují také případy, kdy se v brazilském překladu nachází zájmeno po slovesu, 

zatímco v překladu do evropské portugalštiny před slovesem a to konkrétně většinou po 

předložce para: estou pronta a fazer tudo para salvá-lostr. 23 v brazilské portugalštině a estou 

pronta a tudo para o salvarstr. 29 v evropské.  

 

Příklady: 

brazilská portugalština- před slovesem evropská portugalština- za slovesem 

isso me parecia naturalstr. 6 isso parecia-me naturalstr. 11 

as razões me escapavamstr. 6 as razões escapavam-mestr. 11 

o porteiro me entregou uma chave com uma 

pera de madeirastr. 8 

o porteiro estendeu-me uma chave 

pendurada numa pera de madeirastr. 11 

por isso, apressou-se em me iniciar em 

alguns segredosstr. 10 

por isso apressou-se a iniciar-me em certos 

segredosstr. 15 
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ele me respondeustr. 11 respondeu-mestr. 15 

Kostka e eu, nos despedimos e eu me 

instaleistr. 12 

Kostka e eu despedimo-nos e eu instalei-

mestr. 16 

depois ela se curvou sobre a pia, com dois 

dedos fez cair da navalha um amontoado de 

espuma, endireitou-se e fez girar um pouco 

a poltronastr. 13 

depois curvou-se por cima do lavatório, 

soltou da navalha, com dois dedos, um 

monte de espuma, endireitou-se e fez a 

cadeira dar meia volta com ligeirezastr. 17 

agora ela me lavavastr. 13 agora lavava-mestr. 18 

ele me perguntou o que eu fazia todo santo 

dia, eu lhe contei e ele me dissestr. 22 

ele perguntou-me o que eu fazia o dia 

inteiro, contei-lhe e ele disse-mestr. 28 

ele me pediu desculpas e me ofereceu de 

presentestr. 18 

ele pediu-me desculpa e ofereceu-me um 

berloquestr. 24 

a vida real se desenvolverastr. 15 a vida real passava-sestr. 21 

vou me deitarstr. 15 vou deitar-mestr. 21 

ela se chama Luciestr. 14 chama-se Lúciastr. 18 

isso me perturbou porque via no fato a prova 

de que ele me reconhecera e que sentia uma 

agitação contidastr. 13  

isso perturbou-me porque via aí a prova de 

que ele me tinha reconhecido e que 

escondia agitação que sentiastr. 18 

iria me bucar na Moráviastr. 15 voltaria a buscar-me a Moráviastr. 21 

para mim elas se confundem com essa 

época, com meus anos de juventude, com 

Pavel, eu as ouço cada vez que o sol vai se 

levantar para mim, hoje eu ainda as ouçostr. 

16  

para mim ela confundem-se com esses 

tempos, da minha juventude e de Pavel, 

oiço-as de cada vez que o Sol se levanta para 

mim, oiço-as agora mesmostr. 22 

as cidades sabem se servir umas das outras 

como de um espelho, e eu, nesse panorama 

(eu o conhecera bem em criança, mas agora 

não me dizia nada)str. 24 

as cidades sabem servir-se uma da outra de 

um espelho, e eu, neste panorama (eu 

conhecia-o bem em criança, mas então não 

me dizia nada)str. 33 

porque sentia seu frio me penetrarstr. 24 porque sentia o seu frio penetrar-mestr. 34 

o porteiro me entregou uma chave com uma 

pera de madeirastr. 6 

o porteiro estendeu-me uma chave 

pendurada numa pera de madeirastr.11 
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ao mesmo tempo, eu me dava conta de que 

a estranha atmosfera não era senão um 

decalque do que eu me proibira de 

relembrar depois do encontro com Luciestr. 25 

dei-me conta ao mesmo tempo de que a 

estranha atmosfera da paisagem não era 

mais que um decalque do que eu evitava 

recordar depois do encontro com Lúciastr. 34 

 

 

brazilská portugašltina- za slovesem evropská portugalština- před slovesem 

mais uma vez pareceu-me que era elastr. 13 de novo me pareceu que era elastr. 17 

mais ou menos um mês antes das férias, 

comecei a me aproximar de Marketa e fazia 

o possível para impressioná-lastr. 27 

cerca de um mês antes das férias comecei a 

aproximar-se de Marketa e fazia o que podia 

para a conquistarstr. 37 

então comprei um cartão-postal e (para feri-

la, chocá-la, desnorteá-la) escrevistr. 28  

então arranjei o postal e (para a ferir, chocar 

e confundir) escrevistr. 38 

 

 Ve většině případů se v brazilském překladu vyskytuje osobní zájmeno po předložce 

para za slovesem, zatímco v evropském před slovesem. Neplatí to ale ve všech případech, 

například ve větě esforçamo-nos para entender todos os aspetos da questão e para nos 

mostrar justosstr. 19 se v brazilském překladu zájmeno nos po předložce para vyskytuje před 

slovesem. 

 

brazilská portugalština- za slovesem evropská portugalština- za slovesem 

ela pegou uma toalha e secou-me o rostostr. 

13 

ela pegou numa toalha e secou-me as 

facesstr. 18 

lavei mais uma vez as mãos no lavabo, 

enxuguei-as com a toalhastr. 7 

lavei ainda as mãos no lavatório, limpei-as 

com a toalhastr. 11 

minha pergunta espantou-o, mas na mesma 

hora ele me dissestr. 9, 10 

a minha pergunta surpreendeu-o, mas, 

imediatamente disse-mestr. 14 

depois Togliatti, por sua vez, aproximou-se 

do microfone para um breve discurso em 

italianostr. 16 

depois Togliatti chegou-se ao microfone 

para um breve discurso em italianostr. 22 
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desejei que Togliatti ficasse comovido como 

eu ficara por antecipação, e assim, com todo 

o meu folego, juntei-me a Pavelstr. 16  

desejei que Togliatti se comovesse como eu 

estava comovida, e com toda a alma 

associei-me a Pavelstr. 22 

mas o mais cómico foi que depois de uma 

hora de entrevista eu não sabia nada mais 

sobre seu instituto do que antes, em casa 

dediquei-me a minha folha de papel, não 

estava dando certo, mas por outro lado me 

convinha, tinha pelo menos um pretexto 

para lhe telefonar, será que ele aceitaria ler 

o que eu tinha escritostr. 21 

mas o mais cómico foi que ao fim de uma 

hora de conversa eu pouco mais sabia sobre 

o seu instituto, em casa agarrei-me aos 

papéis mas não saída nada, no fundo isso 

convinha-me, era um pretexto para lhe 

telefonar, se ele não se importava de ler 

aquilo que eu tinha escritostr. 28 

e desenhos, descascados em alguns lugares 

até o tijolo, tornaram-se ininteligíveisstr. 24 

e os frisos descascados até o osso em certos 

sítios tornaram-se ininteligíveisstr. 33  

Ludvik inclinou-se ligeiramente e me deu um 

beijo rápido, escapei logo dele para segurar-

lhe de novo a mão e recomeçamos a correr 

um pouco, ao menor esforço sinto 

palpitações, basta eu subir um andar, 

portanto diminuí logo o passo, minha 

respiração acalmou-se pouco a pouco me 

dei conta de que cantarolava docemente os 

primeiros compassos de uma cancão da 

Moráviastr. 22 

Ludvik inclinou-se ligeiramente e deu-me um 

leve beijo, escapei-me para lhe agarrar na 

mão e voltámos a correr, ao mínimo esforço 

tenho logo palpitações, basta que eu suba 

um andar, por isso abrandei o passo, a minha 

respiração acalmou e de súbito reparei que 

assobiava baixinho os dois primeiros 

compassos de uma cantiga da Moráviastr. 29 

o “mau comportamento em relação às 

mulheres” poderiam tornar-se o germe da 

catástrofestr. 26 

o “mau comportamento com as mulheres” 

podiam tornar-se o germe da catástrofestr. 36 

esses anos se revelaram os mais alegres de 

todos, e quem não se alegrasse tornava-se 

logo suspeito de não estar satisfeito com a 

vitória da classe trabalhadorastr. 25 

foram os anos mais alegres de todos, e quem 

não exultasse tornava-se logo suspeito de 

temer pela vitória da classe operáriastr. 35 
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Marketa era uma dessas mulheres que 

levam tudo a sério (identificando-se, assim, 

maravilhosamente bem com o próprio 

espírito da época)str. 25 

Marketa era uma dessas mulheres que 

tomam tudo a sério (identificando-se por aí 

com o espírito da época as mil maravilhas)str. 

35 

em seguida, deu-me um molho de duas 

chaves e mostrou-me a da porta do prédio e 

do apartamentostr. 10 

em seguida, deu-me um molho com duas 

chaves e mostrou-me a da porta do prédio e 

a do estúdiostr. 15 

sentei-me na cadeira, o olhar perdido em 

direção às cortinasstr. 7  

sentei-me a na cadeira, o olhar perdido nas 

cortinas iluminadas em transparênciastr. 12  

 

brazilská portugalština- před slovesem evropská portugalština- před slovesem 

aquelas mãos suaves segurava minha cabeça 

como se não a associassem de modo 

nenhum a um corpo, mas a considerassem 

somente em sistr. 12 

as mãos suaves envolviam a minha cabeça 

como se não a ligassem a corpo nenhum, 

mas a tratassem como uma cabeça em sistr. 

17 

o jogo com o qual eu me divertia adquiriu de 

súbito contornos estranhamente reaisstr. 12 

o jogo com que me divertia tomou de 

repente contornos estranhamente reaisstr. 17 

diga-me, aquela cabeleireira a quem você 

me confioustr. 14 

diga-me, aquela cabeleireira que me 

recomendoustr. 18 

sendo natural da Boémia, me sentia 

moráviastr. 16 

embora nascida na Boémia, me sentia da 

Moráviastr. 22 

jamais a esquecerei, e é por isso mesmo que 

continuo incapaz de apagar Pavel de minha 

alma, mesmo não o amando maisstr. 15 

jamaias a esquecerei, e é exatamente por 

isso que não consigo apagar Pavel da minha 

alma, embora não o ame, embora me tenha 

feito malstr. 22 

só o Partido nunca me dececionou, e eu 

sempre paguei na mesma moeda, mesmo 

nas horas em que todos tinham vontade de 

abandoná-lostr. 19  

só o Partido nunca me fez mal e eu paguei-

lhe na mesma moeda, mesmo nas horas em 

que todos queriam abandoná-lostr. 25 

e não me venham dizer que ela o amavastr. 20 não me venham com a história que 

gostavam delestr. 27 
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no entanto, não se pode dizer que tenha 

conseguido realmente acompanhar o aspeto 

alegre da épocastr. 25 

embora não se possa dizer que fosse muito 

bem sucessivo perante o sentido de alegria 

da épocastr. 35 

estava morto de ciúmes porque Marketa 

não participava da minha inflição, não se 

irritava absolutamente com o estágio, pior 

ainda, teve a coragem de me dizer que se 

alegrava por antecipaçãostr. 28 

fiquei louco de ciúmes por Marketa não 

partilhar da minha aflição, nem se irritar com 

o estágio, pior ainda, ter a coragem de me 

dizer que até gostava da ideiastr. 38 

fiquei, de repente, me sentindo como um 

louco convictostr. 14 

a ponto de eu me sentir de repente um 

loucostr. 18 

 

3.2.12. Slovesný způsob v určitých vazbách 
 
 Ve zkoumaných textech se nevyskytují vazby, které jsou uvedeny v gramatikách, 

nemůžeme tedy ani potvrdit, ani vyvrátit tezi v naší teoretické části práce.  

 

3.2.13. Užití určitého členu před přivlastňovacími zájmeny 
 
 Z porovnání textů vyplývá, že brazilská portugalština téměř nikdy nedává člen před 

přivlastňovacím zájmenem, ani když stojí samostatně ve větě, ani když ho evropská 

portugalština spojuje s předložkou stojící před ním. Příklady: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

minha mãe estava enterrada numa 

sepultura estranhastr. 6 

a minha mãe está enterrada num túmulo 

estrangeirostr. 11 

minha pergunta espantou-o, mas na mesma 

hora ele me dissestr. 9, 10 

a minha pergunta surpreendeu-o, mas, 

imediatamente disse-mestr. 14 

sua funcão de camastr. 7 a sua funcão de camastr. 12 

o atendimento de meu pedidostr. 8 a satisfação do meu pedidostr. 13 

por seu nomestr. 14 pelo seu nomestr. 18 

levantei-me, minha decisão estava 

tomadastr. 7 

levantei-me, a minha resolução estava 

tomadastr. 12 
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a espontaneidade de sua acolhidastr. 8 a espontaneidade do seu acolhimentostr. 12 

mas minha solidão continua intactastr. 9  mas a minha solidão permanece intactastr. 14 

minha pergunta espantou-ostr. 9 a minha pergunta supreendo-ostr. 14 

constatei com prazer sua firmezastr. 10 constatava com prazer a sua firmezastr. 15 

eu o esperaria amanhã na sua casastr. 11 eu o esperaria amanhã em sua casastr. 16 

no entanto, as fórmulas elogiosas que 

aprovavam minha atividade, minha 

diligência, minha atitude positivastr. 26 

no entanto, as fórmulas elogiosas que 

sancionavam a minha atividade, a minha 

diligência, a minha atitude positivastr. 36 

 

 V textu najdeme několik případů, kdy je v brazilském překladu použit člen před 

přivlastňovacím zájmenem a to například ve větě: [...] eu mesma era infiel ao meu marido 

tanto quanto podia, falavam assim na reunião, mas nas minhas costas simplesmente me 

arrastavam na lama [...]str. 20, nos meus momentos de folga recopiava para ele relatórios que 

ele apresentava em todos os tipos de conferênciastr. 17 nebo só o burguês na sua impostura se 

divide em um ser público e um homem particularstr. 20. Z těchto příkladů nevyplývá 

jednoznačné pravidlo, které by nám udávalo, ve kterých případech se používá, či nepoužívá 

člen před přivlastňovacím zájmenem v brazilské portugalštině, stejně tak jak tomu bylo u 

postavení osobních zájmen ve větě. Je pravděpodobné, že se znovu jedná o stylistickou 

podobu textu a konkrétní rozhodnutí překladatelky.   

 

3.2.14. Užití ukazovacích zájmen 
 
 V brazilském překladu je větší výskyt zájmena esse, zatímco v překladu do evropské 

portugalštiny je na tom samém místě použito zájmeno este, které se v brazilském překladu 

používá jen zřídkakdy. To samé platí pro zájmeno aquele. V brazilské portugalštině tedy 

dochází k zjednodušení ukazovacích zájmen. Příklady: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

essa semana ela recomeçou a se comportar 

comigo do mesmo modo que antigamentestr. 

15 

esta semana voltou a tratar-me como 

antigamentestr. 21 

essa frase de Fucik é o meu lemastr. 15 esta frase de Fucik é a minha divisastr. 21 
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 e nesse entusiasmo e nessa emoção, não sei 

como, segurei Pavel pela mão e Pavel 

retribuiu meu apertostr. 17 

foi neste entusiasmo e emoção que não sei 

corno peguei na mão de Pavel e Pavel reagiu 

ao meu gestostr. 23 

era possível imaginar alguém dividindo essa 

cama comigostr. 7 

era possível imaginar partilhar aquela cama 

comigostr. 12 

talvez tenhamos realmente concebido mal 

esse mundo todo em que estamosstr. 20 

talvez a gente tenha concebido mal este 

mundo em que vivemosstr. 27 

esse é meu credo, sempre me comportei 

segundo esse pensamento, dessa vez como 

das outrasstr. 20 

é nisto que acredito e por isto tenho 

norteado a minha conduta, nesta vez e nas 

demaisstr. 27 

as cidades sabem se servir umas das outras 

como de um espelho, e eu, nesse panorama 

vi de repente Ostravastr. 24 

as cidades sabem servir-se uma da outra 

como de um espelho, e eu, neste panorama 

vi de um relance Ostravastr. 33 

encontrava-me nessa ponte como um 

homem exposto ao tiro de uma 

metralhadorastr. 24 

estava naquela ponte como um homem 

exposto ao tiro de uma metralhadorastr. 33 

essa decisão de modo nenhum me 

convinhastr. 28 

esta decisão não me convinha de modo 

nenhumstr. 28 

isso tudo não só porque a amavastr. 29 tudo isto porque a amavastr. 39 

  

3.2.15. Užití zvratných zájmen 
 
 Z textů vyplývá, že existují slovesa, která jsou v evropské portugalštině zvratná a 

v brazilské nejsou jako například sloveso levantar-se. V evropském překladu se nachází spojení 

levantei-me do bancostr. 8, v brazilském levantei do bancostr. 12, sloveso tedy není zvratné. To 

samé platí pro sloveso sentar, kdy v evropské překladu je vazba me convidou com a mão a 

sentar-me na cadeira livrestr. 12 e v brazilském me convidava com a mão a sentar na poltrona 

vaziastr. 16. 

 Toto ale neplatí zcela, protože i v brazilském překladu se vyskytlo levantei-mestr. 14.. 

Můžeme tedy konstatovat, že užití ukazovacích zájmen v brazilské portugalštině u určitých 

sloves není pravidelné.  
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3.2.16. Zájmena ve vztažných větách 
 
 Vzhledem k odlišnosti překladů nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit naši tezi 

v teoretické části práce. V obou překladech se velice často objevují jiná zájmena, nenašli jsme 

ale žádný případ, který by mohl potvrdit záměnu zájmen, která se vykytuje v gramatice.  

 
3.2.17. Použití pois não 

 
 Jelikož nebylo ve zkoumané části překladu použito spojení pois não, nemůžeme ani 

potvrdit, ani vyvrátit naši tezi v teoretické části práce.  

 

3.2.18. Použití é que v otázkách 
 
 V překladu do evropské portugalštiny je v otázce, kdy je podmět umístěn před sloveso, 

použito é que, zatímco v překladu do brazilské portugalštiny tomu tak není. Naopak se ale 

spojení é que vyskytuje v brazilském překladu v otázkách, kde v překladu do evropské 

portugalštiny není použito. Příklad: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

Céus, de onde você tirou isso?str. 30 Deus do céu, onde é que vocês foram 

invertar isso?str. 40 

 

Příklady, kdy je spojení é que použito v brazilském překladu: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

Porque é que você tem tamanha 

necessidade de liberdade?str. 9 

Porque tem você um tal desejo de 

liberdade?str. 14 

O que é que você vai fazer amanhã à tarde e 

amanhã à noite?str. 9 

Que vai fazer amanhã à tarde e amanhã à 

noite?str. 14 
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3.2.19. Předložka em namísto a 
 
 V brazilském překladu jsou věty, ve kterých je ve slovesných vazbách použita předložka 

em namísto a v evropském překladu. Jedná se zejména o slovesa vyjadřující směr pohybu jako 

například vir, ale existují i jiné slovesné vazby s předložkou em, jak je uvedeno v tabulce: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

via-me em casa outra vezstr. 6 voltava de novo à casastr. 11 

iria me buscar na Moráviastr. 15 voltaria a buscar-me à Moráviastr. 21 

apressou-se em me iniciar em alguns 

segredosstr. 10 

apressou-se a iniciar-me em certos 

segredosstr. 15 

 

 Opět tento jev ale neplatí bez výjimky. V brazilském překladu se objevují věty, kde je 

pro vyjádření směru použita předložka a, jako tomu je v překladu do evropské portugalštiny. 

Příklady:  

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

e quando a calma voltou à praçastr. 17 e quando a calma voltou à praçastr. 23 

daqui a três dias vou à Moráviastr. 23 vou daqui a três dias à Moráviastr. 29 

 

3.2.20. Další rozdíly 
 
Sloveso ficar 
 

 V brazilském překladu je větší výskyt slovesa ficar, které nahrazuje zejména sloveso 

estar v překladu do evropské portugalštiny, ale také například sentir. Příklady: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

fiquei desesperadastr. 18 estava desesperadastr. 24 

ficou logo claro que não só ela serviria 

apenas precariamente de assentostr. 7  

logo foi evidente que não só constituía um 

mau assentostr. 12 

eu sentia como ele ficava feliz na sua 

indignaçãostr. 19 

eu sentia como ele estava feliz naquela 

indignaçãostr. 26 
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Fucik nunca ficava tristestr. 15 Fucik nunca estava tristestr. 21 

fiquei sabendo que Kostka tinha, numa outra 

cidade, a vinte quilómetros, uma noivastr. 8 

soube que Kostka tinha, numa outra cidade 

a vinte quilómetros, uma noivastr. 13 

fiquei sufocadastr. 21 senti sufocadastr. 27 

as pessoas ficaram loucasstr. 19 as pessoas tinham enloquecidostr. 25 

fico ofendida se alguém ousa me 

compararstr. 20 

ofende-me quem ousar comparar-mestr. 27 

Togliatti ficasse comovido como eu ficara 

por antecipacãostr. 16  

Togliatti se comovesse como eu estava 

comovidastr. 22 

  

Předložka para a por 
 

 V brazilském překladu se častěji objevuje předložka para pro vyjádření 3. pádu, 

zatímco v evropském překladu se pro 3. pád používá předložka por. Příklady: 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

não é para as mulheres, é para mimstr. 9 não é pelas mulheres, é por mimstr. 14 

é evidente que teríamos para nós toda a 

noitestr. 11  

Kostka sabia sem dúvida que teríamos por 

nossa conta toda a noitestr. 16  

 

Rozdíly v předložkách 
 

 Existují vazby předložky se slovesem nebo předložky s podstatným jménem, které jsou 

v brazilské a evropské variantě portugalštiny odlišné. Z textu mohu uvést například sloveso 

pegar, které se pojí v evropské portugalštině s předložkou em, v brazilské ale zůstává bez 

předložky nebo předložku até, která se pojí v evropské portugalštině s další předložkou a a 

s podstatným jménem, v brazilské portugalštině následuje rovnou podstatné jméno bez další 

předložky. Příklady: 

 

 

brazilská portugalština evropská portugalština 

ao contrátiostr. 6 pelo contrátiostr. 11 
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nada me atraíra para minha cidade natalstr. 6 nada me atraíra à minha cidade natalstr. 11 

de repentestr. 6 num repentestr. 11 

perto da portastr. 6 junto da portastr. 11 

ele pegou [...] uma toalhastr. 13 ele pegou numa toalhastr. 18 

até [...] o palanquestr. 17 até à tribunastr. 23 

um creme na pelestr. 12 o creme sobre a pelestr. 16 

até [...] os dezoito anos conheci apenas o 

apartamento bem-arrumadostr. 18 

até aos dezoito anos não conheci outra coisa 

que não fosse a casa bem ordenadastr. 21 

pegou [...] o dinheiro com um gesto tão 

curto e impessoalstr. 14  

pegou no dinheiro com um gesto breve, 

impessoalstr. 18 

esse que mente para seu Partidostr. 20 esse que mente ao Partidostr. 26 

ia ao cinema três vezes ao diastr. 29 ia três vezes por dia ao cinemastr. 39 

 

Číslovky 
 

 V brazilském překladu se vyskytla číslovka 19 jako dezenove, kdežto v překladu do 

evropské portugalštiny dezanove, například com os seus dezenove anosstr. 25 v brazilském 

překladu a com os seus dezanove anosstr. 35 v překladu do evropské portugalštiny. 
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Závěr 
 

 Naše práce se skládala ze dvou částí. V první, teoretické, jsme zkoumaly rozdíly mezi 

brazilskou a evropskou variantou portugalštiny za pomoci různých gramatik. Zaměřili jsme se 

na morfosyntaktické jevy. Došli jsem k mnoha rozdílům, zejména co se týče postavení zájmen 

ve větě, použití gerundia a použití imperfekta a kondicionálu. V druhé části práce, praktické, 

jsme hledali morfosyntaktické rozdíly v překladu románu Žert, který byl přeložen do brazilské 

a evropské portugalštiny. Zkoumali jsme první čtyři kapitoly českého překladu. Naše teze 

z teoretické části jsme vyvrátili nebo potvrdili. Několik jevů se v překladu nevyskytlo, například 

pronominalizace a použití pois não, nemohli jsme je tedy vyvrátit ani potvrdit.  

 Lze konstatovat, že většina jevů se nám potvrdila. Za zajímavé považujeme postavení 

zájmen ve větě v brazilském překladu, kde se zájmena vyskytují v kratších větách většinou 

v postpozici a v delších souvětích je umístění zájmen nahodilé. Také srovnání použití gerundia 

stojí za zmínku, jelikož se v brazilském překladu vyskytuje podstatně více- nahrazuje například 

vazbu slovesa s předložkou a s infinitivem, vyčasované sloveso nebo infinitiv. Co se týče 

zjednodušení slovesných paradigmat v brazilském překladu, nevyskytuje se zde 2. osoba 

jednotného čísla, která je nahrazena zájmenem você s vyčasovaným slovesem ve 3. osobě 

jednotného čísla.  

 Do budoucna určitě stojí za to srovnat překlady od jiných překladatelů, abychom získali 

další informace o rozdílech mezi evropskou a brazilskou portugalštinou nebo se zaměřit na 

lexikum obou variant.  
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RESUMO 

 
 A nossa tese de licenciatura soluciona as diferenças morfossintáticas entre o português 

europeu e brasileiro com base das traduções do romance A Brincadeira de Milan Kundera. 

Primeiro apresenta o contexto histórico da evolução da variante brasileira do português, 

principalmente a chegada dos Portugueses e a influência das línguas africanas.  

 A parte teorética dedica-se às diferenças morfossintáticas encontradas em várias 

gramáticas da língua portuguesa, principalmente à posição dos pronomes pessoais na frase, 

ligação do verbo estar com o gerúndio em vez de estar com a preposição a e o infinitivo no 

português europeu, aos paradigmas de verbos e às diferenças no uso de preposições.   

 A parte prática compara duas traduções para o português europeu e brasileiro do 

romance A Brincadeira e ou confirma ou desmente as afirmações da parte teorética. Podemos 

constatar que a maioria dos fenómenos se confirmou mesmo que alguns fenómenos não se 

tenham aparecido na tradução, por exemplo o uso de pois não ou a pronominalização. 

Consideramos interessante a posição dos pronomes pessoais na frase na tradução para o 

português brasileiro onde a posição é casual e depende da motivação estilística da tradutora. 

A ligação do verbo estar com o gerúndio é muito comum na tradução brasileira. Substitue 

também o infinitivo, a ligação do verbo com a preposição a e o infinitivo e mesmo o verbo 

conjugado. Quanto aos paradigmas de verbos, a segunda pessoa singular é na tradução 

brasileira substituída pela terceira pessoa singular com o pronome pessoal você. As 

preposições diferenciam-se também, principalmente o uso de em, a, para e por ou a ausência 

da preposição. Podemos apresentar a ligação do verbo pegar que se liga com a preposição em 

no português europeu e sem preposição no português brasileiro ou a preposição até que se 

liga com a preposição a e o nome e de novo sem preposição na variante brasileira do 

português.  

 No futuro vale a pena comparar as traduções dos outros tradutores ou concentrar-se 

no léxico das duas variantes da língua portuguesa.  

 

 


