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Resumo: Esta investigação sobre tradução baseada em corpus constitui-se de 
um corpora paralelo composto pelas obras Viva o Povo Brasileiro → An 
Invincible Memory, escrita e traduzida por João Ubaldo Ribeiro. Este 
trabalho tem por objetivo analisar a tradução de termos culturalmente 
marcados (Baker 1993, 1995, 1996, prelo), distribuí-los por domínios 
culturais (Nida 1945; Aubert 1981), por último, identificar traços de 
normalização correspondentes a estratégias usadas pelo autor-tradutor para 
tornar o texto mais legível para o leitor de língua alvo (Baker 1996; Scott 
1998).  
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Abstract. This corpus-based translation research is consisted of a parallel 
corpus composed of two books Viva o povo brasileiro → An Invincible 
Memory, written and translated by João Ubaldo Ribeiro. The purpose of this 
work is investigate the translation of the cultural terms (Baker 1993, 1995, 
1996, prelo), classifying them by Cultural domain (Nida 1945; Aubert 1981) 
and, at last, to examine the normalization features correspondent to the 
strategies used by the self-translator in order to make the text more legible for 
target language’s readers (Baker 1996; Scott 1998). 
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1. Introdução e Justificativa 

 Termos culturalmente marcados (TCMs) fazem parte do cotidiano de um 
escritor e auto-tradutor de literatura brasileira contemporânea de cunho regionalista, 
como João Ubaldo Ribeiro. Termos específicos de determinada língua estão ligados a 
perspectivas culturais, para os quais nem sempre encontramos equivalentes compatíveis 
em outras culturas, o que traz dificuldades para o trabalho do tradutor. 
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 A fim de investigar TCMs e observar as estratégias mais marcantes empregadas 
pelo autor-tradutor, este trabalho constitui-se de um corpora paralelo composto pelas 
obras Viva o Povo Brasileiro → An Invincible Memory, escrita e traduzida por João 
Ubaldo Ribeiro. 

  Baker define um corpus paralelo em formato eletrônico como (1995, p.230),  o 
composto de “textos em determinada língua de origem A e suas versões traduzidas em 
língua B.” Esse tipo de corpus nos auxilia na comparação e análise entre o texto original 
(TO) e o texto traduzido (TT).  

 Ao optarmos por explorar, neste artigo, palavras relativas aos negros, caboclos e 
mestiços, fizemos um recorte selecionando termos do domínio social, em sua maioria 
substantivos. Para Aubert (1981, p.40-41) esses TCMs são considerados: 

 

vocábulos que designam o próprio homem, suas classes, funções sociais e profissionais, 
origens, relações hierárquicas, bem como as atividades e eventos que estabelecem, 
mantêm ou transformam estas relações, inclusive atividades lingüísticas - barão, Ioiô, 
Iaiá, nego, caboco, capangas, etc. 

 

 Outro aspecto investigado refere-se a soluções e preferências lingüísticas do 
tradutor ao utilizar recursos lingüístico-tradutórios para tornar o texto traduzido mais 
fluente para o público alvo. Alguns desses procedimentos podem ser identificados como 
traços de normalização, que conforme Baker (1996, p.183) correspondem a: 

 

Uma tendência a exagerar características da língua alvo conforme seus padrões típicos. 
Essa tendência é muito influenciada pelo status do tipo de texto e da língua de origem 
do TO, para isso quanto mais alto o status do texto e da língua de origem, menor é a 
tendência à normalização. A normalização é mais evidente no uso de estruturas 
gramaticais, pontuação e padrões de colocação ou clichês típicos da língua alvo. 

 
A normalização, nesse caso, pode ser considerada como um traço característico 

de textos traduzidos e seu estudo pode ajudar a entender a tradução como um fenômeno 
em si.  

 

2. Metodologia e forma de análise dos resultados 

 Dividimos a pesquisa em três etapas. Na primeira, fizemos o tratamento dos 
textos por meio do escaneamento, utilizando o OCR (Reconhecimento  Ótico de 
Caracteres), seguido da revisão dos textos escaneados, com correção de caracteres 
erroneamente reconhecidos pelo OCR, nos textos salvos “em txt”. 

Utilizamos, então, o programa WordSmith Tools, criado por Mike Scott (Oxford 
University Press), a fim de os textos poderem ser processados pelas ferramentas de 
busca, Concord e Wordlist. Geramos uma lista de TCMs de TO e TT para selecionar os 
TCMs de maior freqüência e mais relevantes. Levantados os termos, conforme a 
proposta de Baker (1993, 1995, 1996, no prelo), examinamos os TCMs quanto às 
soluções dadas pelo autor-tradutor, referentes a aspectos lingüístico-culturais, por meio 
de observações linear ao longo do TC AIM em relação ao TP VPB. 
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Depois, numa segunda etapa, classificamos os TCMs por domínios culturais de 
acordo com a proposta de Nida, (1945) e Aubert, (1981). Dividir os termos culturais por 
domínios permite que verifiquemos quais são os mais recorrentes e relevantes para a 
análise, assim como se no TT eles se mantêm. 

Na terceira etapa, fizemos um levantamento dos traços de normalização mais 
recorrentes no TT, conforme proposta de Baker, 1996; e de Scott, 1998, por meio das 
listas de concordâncias. Examinamos os traços de normalização do TO alinhados em 
relação ao TT, referentes às diferenças no emprego de pontuação, ocorrências de 
omissão, e diferenças no emprego de metáforas pouco usuais, com o objetivo de 
investigar como e o autor-tradutor tentou tornar o texto alvo mais fluente. 

  

3. Análise dos resultados 

 Faremos abaixo, a apresentação das análises dos TCMs relativos a negros, 
caboco(s), mestiço(s), negrinha(s) e moleque(s), e dos traços de normalização referentes 
a diferenças no emprego de pontuação, a omissões de frases e a diferenças do emprego 
de metáforas pouco usuais. 

 

3.1. Análise dos TCMs 

 Os TCMs do domínio da cultura social, selecionados para a análise, em sua 
maioria, relativos à raça negra, mas há também um considerável número de termos 
relativos a miscigenação entre raças.  

Pudemos verificar, ao longo das duas obras, que o significado de uma boa parte 
dos termos analisados foi recuperado por sinônimos,  termos mais específicos ou mais 
gerais ou adições de termos explicativos, na provável tentativa de o autor-tradutor 
procurar tornar o texto mais claro para o leitor alvo. 

Para facilitar a observação dos TCMs traduzidos para o inglês e a quantidade de 
ocorrências, elaboramos a tabela abaixo: 

Exemplo 1: TCM “negros” 

 

Para ilustrar os TCMs referentes a “caboco” e “mestiço”, apresentaremos abaixo 
listas de concordâncias do TO e TT, a fim de mostrar o contexto em que ocorrem: 

Domínio 
cultural 

Freqüência 
do termo 

em nº 

TCMs Tradução Nº de 
ocorrências 

Blacks 66 Negros 
Negroes 43 

Negros Black Men 4 
Negros Omissões 2 
Negros One Negro 1 
Negros Men 1 
Negros Boys 1 
Os Negros The Negro Race 1 

Cultura social 131 

Negros e Negras 
Negros 

Slaves 2 
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Exemplo 2: TCMs “caboclo” e “mestiço” 
TO VPB TT AIM 
De qualquer forma, são todos uns caboclos da pá 
virada, ... 

Anyway, they are all very tough customers, … 
 

Com efeito, disfarçados de caboclos do préstito 
cívico,... 

And indeed, disguised as Indian  participants in 
the civic parade, … 

-Fascinante!  Mas então os caboclos ficam também 
sob o efeito da cachaça. 

“Fascinating! But then the caboco also fall under 
the influence of the rum. 

...depois de ter vivido como caboclo no tempo dos 
holandeses, enfurnado nos matagais e apicuns com 
três ou quatro mulheres 

…after having lived as a half-breed in the time of 
the Dutchmen, ensconced in the wilds and swamps 
with three or four women. 

Bem vejo que tens algo no bestunto e a esperteza 
natural dos mestiços,... 

I do see you have something in your pate, and also 
the cleverness that is natural to mulattoes, … 

Os mestiços são muito entusiasmáveis, ... Half-bloods are very enthusiastic; … 
A natural repulsa do civilizado ao contato com o 
negro ou o mestiço, 

The civilized man's natural abhorrence of contact 
with Negroes or browns … 

Então vamos admitir que degenerados, mestiços 
sem inteligência, sem firmeza de caráter, ... 

Are we going to allow degenerate, unintelligent 
mongrels with no firmness of character … 

 

Exemplo 3: TCMs “negrinha” e “moleque” 

Em alguns casos, nota-se que termos que designam mulheres ou crianças, 
principalmente negras, têm tom mais pejorativo ou acentuado na tradução do que no 
original, o que pode ser resultado ou da falta de um sinônimo equivalente ou de uma 
ideologia restrita da cultura de língua alvo com relação à cultura negra. 

 
TO VPB TT AIM 
E se aquela negrinha ordinária ainda por cima 
estivesse prenha mesmo, como Inácia tinha dito? 

And what if that no-good black trash was really 
pregnant, as Inácia had said? 

Não servia para nada, que diabo ele ia fazer com 
uma peste de uma negrinha embuchada, (...) 

She wasn't good for anything; what the hell was he 
going to do with a goddamned pregnant black 
wench, (…) 

Na minha terra, essas negrinhas safadas 
obedecem.   

Here these cheap black sluts obey! 

(…) tu agora resolve crescer como rabo de cavalo, 
desaprender, se preparar pra ser uma negá preta 
véia, em vez de gente?   

(…) and now you decide to grow downward like a 
horse's tail, to unlearn, to prepare yourself to 
become an old black hag, instead of somebody? 

Te perguntei alguma coisa, moleque ousado? Did I ask you anything, you black ass? 
Te perguntei alguma coisa, moleque safado? Did I ask you anything, you black bastard?'' 
-Respeita-me, seu moleque! “Have some respect for me, you scamp!” 
É, mas esse moleque levaria a pior, isto levaria.   That brat  would get his comeuppance, that was for 

sure. 
(…) maravilhando os moleques com aquelas 
essências que, saídas de uma pedra reluzente, 
invadiam o universo. 

(...) amazing the street boys with those essences 
that came out of a glittering stone and invaded the 
universe. 

 

3.2. Análise dos traços de normalização referentes a diferenças no emprego de 
pontuação 

 Devido a exigências do TT referentes ao par lingüístico relacionado, ocorrem 
mudanças de pontuação na tradução. Como se sabe, a língua portuguesa geralmente 
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marca os diálogos e pausas no fluxo de informação por travessões. Já a língua inglesa, 
em geral, por aspas. 

 Outra diferença está na cadência das sentenças. Enquanto no português 
consegue-se alongar as sentenças devido ao uso de vírgulas e pontos-e-vírgulas, no 
inglês o mais provável é que as sentenças sejam encurtadas por pontos finais, ou que 
vírgulas tornem-se pontos-e-vírgulas. Isso ocorre provavelmente devido à língua inglesa 
ser mais concisa e direta que a portuguesa. 

 Veja os exemplos abaixo: 

TO VPB: _ Pois é _  pensou Amleto, deixando à varanda para ir tomar café _ ,  a verdade é que estou em 
paz com minha consciência  ,   nunca fiz mal a ninguém  ,   sou um homem prestante . 

TT AIM: “ That's right ,”  Amleto thought, leaving the porch to go have ills break- fast . “ The truth is I 
am at peace with my conscience .  I never did anyone any harm ; I am a worthy man . ” 

 

TO VPB: _  Nego Budião ! _ chamou Almério .  _  Anda  ,  vem cá, tenho serviço para ti  ! 

TT AIM: “ Black Budião  ! ”   Almério called out  .  “Come over here quick .  I've got a Job for you  !” 

 

3.3. Análise dos traços de normalização referentes a omissões de frases  

Segundo Scott (1998), omissões ocorrem nos TTs quando o tradutor não 
consegue encontrar um sinônimo adequado para um dado termo do TO, ou quando o 
termo já foi citado, ou ainda está implícito. Também pode ser um recurso para 
manipular dados e, evitar redundâncias, omitir termos explicativos contidos no TO  que 
possam parecer desnecessários. É um recurso utilizado para obter clareza e legibilidade 
no texto, mesmo que, algumas vezes, possa resultar em perda do efeito estético. Nos 
exemplos abaixo, poderíamos supor que a omissão das frases poderia ser devido ao 
tradutor considerá-las desnecessária para o entendimento do contexto.  

 Observe os exemplos abaixo: 

TO VPB:  _ Vota - falou o preto, com o mesmo sorriso assustador.  _  Sim, volta.   

TT AIM: ''Gobah.'' The black spoke with the same frightening smile. (omitido) 

 

3.4. Análise dos traços de normalização referentes a diferenças do emprego de 
metáforas pouco usuais 

 Conforme o dicionário eletrônico Michaelis: “metáfora quer dizer emprego de 
uma palavra em sentido diferente do próprio por analogia ou semelhança.” De acordo 
com Scott (1998), o objeto ou evento descrito por uma metáfora pode ser de difícil 
identificação para um tradutor, pois envolve o conhecimento que o tradutor tem da 
língua alvo e suas diferentes nuances. Scott sugere ainda que, para tornar o texto mais 
fluente para o leitor de língua alvo, os tradutores tendem a substituir as metáforas por 
termos mais comuns, por comparações ou mesmo termos literais.  

 Apresentaremos, alguns exemplos duas metáforas do TO que foram traduzidas ou 
por termos literais ou por sinônimos aproximados no TT. 

TO VPB: De qualquer forma, são todos uns caboclos da pá virada, ... 

TT AIM: Anyway, they are all very tough customers, … (homem grosseiro, difícil de lidar) 
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TO VPB: _ Deixa de patacoada, negro sonso, não sabias nem que era ela a santa do dia, deixa de ser 
loroteiro . 

TT AIM: “Stop putting me on, you conniving black, you didn’t even know she was the day’s saint; don’t 
start lying again.” (put it on: 2 exagerar 2. lograr, iludir, tapear; lying: N. mentira. // adj. mentiroso, 
falso) 

 

4. Considerações finais 
Por meio da análise pudemos perceber como o tradutor transmitiu o significado 

de determinados TCMs por meio de vários sinônimos ou explicativos ao longo do TT. 
Também pudemos notar a ocorrência de certo grau de normalização que se evidencia 
por meio da utilização de emprego diferente de pontuação, ocorrências de omissão e, 
tradução de metáfora por termos convencionais, o que apontaria para uma possível 
estratégia de fluência para facilitar a compreensão do leitor da LA. 
 Este estudo também permitiu observar aproximações e distanciamentos entre o par 
lingüístico em questão bem como identificar quais soluções adotadas pelo autor-tradutor 
para superar dificuldades impostas por realidades culturais diferentes, na tradução de 
uma obra da literatura brasileira contemporânea de cunho regionalista. 

 

5. Referências bibliográficas 

AUBERT, F.H. A tradução do intraduzível. Pesquisa apresentada a FFLCH, USP, 1981. 

BAKER, M. Corpus linguistics and translation studies: implications and application. In: 
BAKER, M.; FRANCIS, G.; TOGNINI-BONELLI, E. (Ed.) Text and Technology: 
In honour of John Sinclair. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 
CO, 1993, p. 233-250. 

_____. Corpora in Translation Studies: Na Overview and Some Suggestions for Future 
Research. In.: Target. Amsterdam: John Benjamins B.V., 1995, p.223-243. 

_____. Corpus-based translation studies: the challenges that lie ahead. In: Terminology, 
LSP and Translation Studies in Language Engineering: In Honour of Juan C. 
Sager. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing CO., 1996, p. 177-243.  

_____. A Corpus-based View of Similarity and Difference in Translation. In.: 
ARDUINI, STEFANO and HODGSON, R. (eds)Translating Similarity and 
Difference, Manchester: St. Jerome, no prelo. 

NIDA, E. Linguistic and Ethnology in Translation Problems. In: Word 1.2, 1945, p. 
194-208. 

RIBEIRO, J. U. A vida é um eterno amanhã. (1993). Disponível em: 
<http://www.academia.org.br/cads/34/joao2.htm>. Acesso em: dezembro de 2003. 

_____. Viva o povo brasileiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. (673p.) 

_____. An Invincible Memory. England: Faber and Faber, 1989. (504 p.) 

SCOTT, M. N. (1998) Normalization and Readers´expectations: a Study of Literary 
Translation with Reference to Lispector´s A Hora da Estrela. Tese (Doutorado em 
Tradução), University of Liverpool. Liverpool. 

Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 1355-1360, 2005. [ 1360 / 1360 ]


