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 RESUMO  
 
 
 
Esta monografia de conclusão do curso de Bacharelado em Letras: Ênfase em Tradução 
– Inglês, da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem por objetivo avaliar como Ralph 
Edward Dimmick,  tradutor de Vidas Secas (1938) para a língua inglesa, lidou com os 
elementos regionalistas que especificam essa obra seminal de  Graciliano Ramos. 
Primeiramente, apresentaremos informações sobre o autor e a obra original. Em 
seguida, avaliaremos o volume de obras traduzidas de Ramos, tratando com mais 
atenção o caso das traduções de Vidas Secas. Nesse momento, discutiremos a 
importância desse autor e de suas obras  e os motivos que conduziram a essas traduções. 
Por fim, após contextualizarmos o cenário que condicionou o surgimento da tradução de 
Vidas Secas para os EUA, compararemos trechos selecionados da obra em português, de 
acordo com os domínios nos quais se pode encontrar dificuldades na tradução de um 
mundo cultural a outro, apresentados por Eugene Nida (1963) e retomados por Georges 
Mounin (1975). Procuraremos avaliar as decisões tomadas por Dimmick a partir das 
tendências deformadoras da tradução da letra, no que tange textos em prosa, descritas 
por Antoine Berman (2007).  Além disso, avaliaremos o tratamento fornecido por 
Dimmick aos títulos do livro e de seus capítulos e aos nomes de seus personagens. Não 
deixaremos, sempre que possível, de propor soluções para os trechos avaliados, 
pautando-nos pela tradução da letra, por considerarmos, como o fez Berman, ser ela a 
única capaz de revelar as diferenças linguísticas e culturais que especificam a literatura 
e, particularmente, a obra sob enfoque, produzida por Graciliano Ramos. 
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A tradução não é uma comunicação 
despreocupada de um texto estrangeiro, mas 
uma interpretação que é sempre limitada pelo 
seu direcionamento a audiências específicas e 
pelas situações culturais ou institucionais nas 
quais se pretende que o texto traduzido circule 
e funcione.    

VENUTI, 2008[1995], p. 14.1 

                                                 
1
 Texto original: “Translation is not an untroubled communication of a foreign text, but an interpretation 

that is always limited by its address to specific audiences and by the cultural or institutional situations 

where the translated text is intended to circulate and function.” 
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Este trabalho se propõe a comparar o romance Vidas Secas (1938), de Graciliano 

Ramos, e sua tradução para o contexto estadunidense, intitulada Barren Lives (1965), 

realizada por Ralph Edward Dimmick. Ao assim o fazer, ele possui, outrossim, o intuito 

de defender a tradução da letra, nos termos que a entende Antoine Berman (2007).  

No primeiro capítulo, abordaremos a vida e a obra de Graciliano Ramos e a 

história do romance de 1930, com o propósito de evidenciar elementos de Vidas Secas 

que a especificaram em relação à literatura da época em que foi produzida. Ainda nesse 

capítulo, faremos um levantamento das obras de Graciliano traduzidas, tendo por intuito 

analisar o volume de obras traduzidas do autor, as línguas para quais foram traduzidas e 

as motivações para o interesse na tradução dessas obras. Faremos um levantamento 

especial das traduções de Vidas Secas a fim de evidenciar o relevo alcançado por essa 

obra também no exterior.  

No segundo capítulo, discutiremos, primeiramente, os fatores que condicionaram 

o surgimento da tradução de Vidas Secas e de outros romances latino-americanos nos 

EUA. Em seguida, apresentaremos os domínios nos quais o tradutor pode encontrar 

dificuldades na passagem de um mundo cultural a outro, tais como foram discutidos por 

Eugene Nida (1963) e interpretados por Georges Mounin (1975). Ainda neste capítulo, 

apresentaremos as  treze tendências deformadoras da letra na tradução de textos em 

prosa, descritas por Antoine Berman (2007). Assim o faremos com o objetivo de 

subsidiarmos a avaliação da tradução de trechos de Vidas Secas que  se enquadram nos 

domínios mencionados e a sua tradução para o inglês. Deve-se salientar que não nos 

limitaremos a apontar e comentar tais deformações. Na verdade, interessa-nos propor  

traduções que se pautem na obediência, sempre que possível, à letra do original. Para 

finalizar, daremos também atenção ao tratamento fornecido pelo tradutor aos títulos da 

obra e de seus capítulos e aos nomes de seus personagens. 
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Este trabalho torna-se relevante por discutir, a partir da análise da tradução de 

uma obra de destaque da literatura regionalista do nordeste do Brasil para a língua 

inglesa dos EUA, a importância da tradução da letra, pois, como Berman, acreditamos 

que é somente agindo dessa forma que o tradutor consegue fazer de sua tradução o 

albergue do longínquo, ou seja, um espaço para a representação da diferença linguística 

e cultural contida no texto original.  
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CAPÍTULO 1 

 

GRACILIANO RAMOS NO BRASIL E NO 
EXTERIOR 
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Figura 1: Graciliano no Rio de Janeiro em 1948. 
Fonte:  http://www.graciliano.com.br/vida_album02.html. Acesso em 17 de outubro de 

2012. 
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Neste primeiro capítulo, abordaremos a vida e a obra de Graciliano Ramos. 

Daremos ênfase à produção de uma literatura que ficou conhecida como regionalista, 

típica da segunda fase modernista brasileira. Para tanto, forneceremos um breve 

panorama do que foi o romance de 1930 no que diz respeito às suas características 

regionalistas, ligadas, principalmente, à região nordeste do Brasil. Em seguida, a partir 

de gráficos e quadros, analisaremos o volume de traduções das obras de Graciliano 

Ramos, as línguas para quais elas foram traduzidas e os elementos que, porventura, 

condicionaram essas traduções. Forneceremos especial atenção às traduções de Vidas 

Secas e, ainda, discutiremos os fatores que levaram à consagração dessa obra no Brasil e 

à sua tradução pela editora estadunidense University of Texas Press,  em 1965.  

 

1.1.   VIDA E OBRA 

Em 1892, nasceu em Quebrangulo, Alagoas, o primeiro filho dos dezesseis que a 

família Ramos de Oliveira viria a ter. Graciliano Ramos de Oliveira, um dos grandes 

nomes do modernismo brasileiro, começou sua vida em meio à seca nordestina,  com 

temporadas nas cidades de Viçosa e Palmeira dos Índios, em Alagoas, e Buíque, em 

Pernambuco. Entretanto, foi em Palmeira dos Índios, cidade da qual se tornou prefeito 

em 1927, que seu pai se estabeleceu como comerciante em uma loja de tecidos. Sua 

infância seria marcada pela seca e pela rigidez familiar. 

Em 1905, Graciliano se mudou para Maceió, onde concluiu o ensino médio, mas 

nunca chegou a cursar uma faculdade. Após o período em Maceió e um breve retorno a 

Palmeira dos Índios, esteve, ainda, no Rio de Janeiro (1914), trabalhando como revisor 

dos jornais Correio do Amanhã  e  A Tarde. Contudo, após a morte de três dos seus 

irmãos, vitimados pela peste bubônica, essa cidade passou a ser cenário dos grandes 

acontecimentos de sua vida. Tornou-se comerciante e jornalista político e casou-se, em 
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1927, com Maria Augusta, com quem teve quatro dos seus oito filhos, e que viria a 

morrer cinco anos após o casamento. 

Após a morte da esposa, Graciliano investiu ainda mais nos assuntos políticos, 

entrando para a  vida pública e sendo eleito prefeito da pequena cidade na qual residia. 

No mesmo ano, 1928, casou-se pela segunda vez com Heloísa Leite de Medeiros, com a 

qual teve outros quatro filhos. Renunciou ao cargo de prefeito dois anos após a posse. 

Foi nesse período que iniciou e concluiu seu primeiro trabalho como escritor, o romance 

intitulado Caetés. Ao deixar o cargo de prefeito, regressou, com a família, a Maceió e 

tornou-se diretor da Instrução Pública de Alagoas em 1930, assumindo, paralelamente, 

o cargo de redator do Jornal de Alagoas.  Só então publicou Caetés, em 1933,  e 

começou a escrever São Bernardo, publicado um ano mais tarde. Em março de 1936, 

foi preso sob a acusação de comunismo e levado para o Rio de Janeiro, tendo sido 

liberado quase um ano mais tarde. No mesmo ano,  Angústia foi publicado e premiado. 

No ano seguinte, publicou o livro infantil A Terra dos Meninos Pelados,  seguido por 

Vidas Secas, em 1938.  

Em 1942, publicou um livro de contos em parceria com grandes nomes do 

modernismo brasileiro, dos quais se tornara amigo, como Jorge Amado, José Lins do 

Rego, Aníbal Machado e Rachel de Queiroz, chamado Brandão entre o Mar e o Amor. 

Seu segundo livro infantil, Histórias de Alexandre, veio em 1944. No ano seguinte, 

viriam seu primeiro livro de memórias, Infância, e um livro de contos, Dois Dedos. Foi 

também nesse ano que o autor filiou-se ao partido comunista brasileiro. Em 1946 e 

1947, publicou seus dois últimos romances em vida, respectivamente Histórias 

Completas e Insônia.  

Em 1953, debilitado pelo câncer, morreu no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, 

Heloísa, sua mulher, publicou o último romance do autor, o sétimo de sua carreira, o 
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segundo autobiográfico e ainda incompleto, Memórias do Cárcere. Postumamente 

foram publicados ainda três livros de crônicas, Viagem (1954), Linhas Tortas e Viventes 

de Alagoas (1962), e o terceiro livro infanto-juvenil do autor, Alexandre e outros Heróis 

(1962), além de Cartas de Amor a Heloísa, compilação de sua correspondência com sua 

segunda mulher.   

Em 1962, Vidas Secas recebeu reconhecimento internacional, ao ganhar o 

Prêmio William Faulkner como livro representativo da literatura brasileira 

contemporânea, nos Estados Unidos da América.  

É importante destacar ainda que Graciliano Ramos também atuou como tradutor, 

tendo sido responsável pela tradução para o português de dois livros: The Story of the 

Negro: The Rise of the Race from Slavery, de Booker T. Washington,  publicado em 

1940 pela Editora Nacional com o título de Memórias de um Negro, e de La peste (A 

Peste),  de Albert Camus, publicado em 1950, pela Editora José Olympio. 

 

1.2.  ROMANCE DE 30: ENGAJAMENTO E REGIONALISMO 

Com a quebra da bolsa de valores de Nova York, em 1929, a economia dos 

países em desenvolvimento também entrou em crise, agravando ainda mais as questões 

sociais nesses países. Nesse momento, iniciou-se no Brasil, o período que viria a ficar 

conhecido como “Era Vargas”. Foi durante o governo de Getúlio Vargas que a 

burguesia industrial aumentou seu poderio e a burguesia agrária sofreu um forte 

declínio. O governo e sua linha de oposição começaram, então, a se enfrentar, 

influenciados por ideologias europeias, tornando grandes também as tensões políticas e 

sociais internas. 

Nesse contexto histórico, teve início a segunda fase do modernismo brasileiro, 

que, diante da crise política e da necessidade de crítica social, trouxe de volta parte das 
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ideias realistas do século XIX, dando origem ao neorrealismo, que se tornou o caminho 

estético da época, tendo o romance como seu protagonista. 

Nesse momento, grandes autores da literatura brasileira surgiram com seus 

primeiros romances: Rachel de Queiroz publicou O Quinze (1930); José Lins do Rego, 

Menino de Engenho (1932); Jorge Amado, O País do Carnaval (1930); Érico 

Veríssimo, Clarissa (1933), e Graciliano, Caetés (1933), além de São Bernardo (1934), 

Angústia (1936), Vidas Secas (1938) e A Terra dos Meninos Pelados (1939), 

concentrando grande parte da sua produção na década de 1930. Contudo, a obra de 

estreia do romance regionalista no Brasil foi A Bagaceira, José Américo de Almeida, 

publicada ainda em 1928. 

Uma das premissas dos romances desse período foi o engajamento político, 

evidenciado pela descrição detalhada dos problemas sociais que o Brasil vinha 

enfrentando, principalmente na região nordeste, e nas consequências que eram trazidas 

para as populações de determinadas áreas. Os escritores discutiram em suas obras a seca 

nordestina e as consequentes pobreza e violência geradas pelas oligarquias agrárias. 

Essa fase do modernismo analisou a microestrutura da cultura brasileira, tratando a 

diversidade dentro do polissistema brasileiro e chamando atenção do leitor para 

determinadas especificidades regionais. 

Sendo assim, os autores dessa década começaram a dar a seus textos cor local, 

ou seja, passaram a inserir, na narrativa, características típicas de determinadas regiões 

do país, dando ênfase aos costumes, linguagens e descrições minuciosas do espaço no 

qual transcorria a narrativa. Antonio Cândido, em Iniciação à Literatura Brasileira: 

Resumo para Principiantes (1999), comparando o romance de tonalidade espiritualista e 

o romance regionalista nordestino, afirmou que o último teria tido: 

[...] impacto maior sobre a crítica e o público [...] devido a um tipo 
oposto de narrativa, o chamado “romance nordestino”, geralmente 
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orientado por um realismo de corte naturalista e ancorado nos aspectos 
regionais. Portanto, foi até certo ponto uma retomada do regionalismo, 
mas sem pitoresco [sic] e com perspectiva diferente, pois o homem pobre 
do campo e da cidade apareciam, não como objeto, mas, finalmente, 
como sujeito, na plenitude da sua humanidade. Isso, devido a uma 
consciência crítica que torna a maioria desses autores verdadeiros 
radicais por meio da literatura (p. 83). 

 
 

Como dito, as características típicas do povo nordestino foram as mais 

exploradas durante esse período, mas outras regiões do país também foram abordadas, 

como o sul do país, por Érico Veríssimo, a quem citamos anteriormente. No entanto, o 

grande diferencial do romance de 1930 foi expor a oligarquia brasileira, o que levou à 

criação de uma literatura participativa, que colocou em foco parte da diversidade 

cultural brasileira.  

 
 
1.3. OBRAS DE GRACILIANO RAMOS TRADUZIDAS 

Diversas obras de Graciliano Ramos têm sido traduzidas para diferentes línguas: 

além de Vidas Secas, objeto do presente estudo, também foram traduzidas Angústia, 

Insônia, Memórias do Cárcere, São Bernardo, Caetés, A Terra dos Meninos Pelados e 

Infância. Tais obras foram traduzidas para um total de 17 línguas diferentes, e, embora 

em alguns casos não tenha sido possível identificar o tradutor, conforme pode ser 

observado no quadro  abaixo, em outros casos temos traduções realizadas por 

intelectuais da academia, como Wander Melo Miranda e Silviano Santiago. 

IDIOMA TRADUTOR TÍTULO 
ORIGINAL 

TÍTULO 
TRADUÇÃO 

ANO 

Alemão Wilhelm Keller Vidas Secas Nach Eden Ist 
Es Weit 

1965 

Alemão Wilhelm Keller São Bernardo São Bernardo 1965 
Alemão Willy Keller Angústia Angst 1978 
Alemão Inês Koebel Terra dos meninos 

pelados 
Raimundo im 
Land Tatipirún 

1996 

Búlgaro  Vidas Secas Сух Живот 1969 
Dinamarquês Tarke Vidas Secas  1986 
Espanhol  Angústia Angústia 1944 
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Espanhol  Angústia Angústia 1978 
Espanhol  Vidas Secas Vidas Secas 1958 
Espanhol  São Bernardo  1980 
Espanhol  Vidas Secas Vidas Secas 1964 
Espanhol  Vidas Secas Vidas Secas 1974 
Espanhol  Vidas Secas Vidas Secas 1970 
Espanhol Wander Melo 

Miranda e 
Silviano Santiago 

Vidas Secas Vidas Secas 2001 

Espanhol  Vidas Secas Vidas Secas 2004 
Flamengo Cecilia Correia 

Castilho 
Vidas Secas Vlucht voor de 

Droogte 
1981 

Finlandês  São Bernardo  1961 
Francês Geneviève 

Leibrich 
Vidas Secas Secheresse 1964 

Francês G. Gougenheim Infância Enfance 1956 
Francês Geneviève 

Leibrich 
São Bernardo São Bernardo 1986 

Francês Jorge Coli e 
Antoine Sell 

Memórias do 
Cárcere 

Mémoires de 
Prison 

1988 

Francês Nicole Biros e 
Geneviève 
Leibrich 

Angústia Angoisse 1992 

Francês Michel Laban Insônia Insomnie 1998 
Holandês August 

Willemsen 
Vidas Secas Dorre Levens 1998 

Holandês August 
Willemsen 

Angústia Angst 1995 

Holandês August 
Willemsen 

São Bernardo São Bernardo 1996 

Holandês August 
Willemsen 

Caetés Kannibale 2002 

Húngaro Benyhe János e 
Hargitai György 

Vidas Secas Aszaly 1967 

Húngaro Benyhe János e 
Hargitai György 

São Bernardo Emberfarkas 1962 

Inglês Ralph Edward 
Dimmick 

Vidas Secas Barren Lives 1999 

Inglês  Angústia Anguish 1972 
Inglês R. L. Scott-

Buccleuch 
São Bernardo Sao Bernardo 1975 

Inglês R. L. Scott-
Buccleuch 

São Bernardo Sao Bernardo 1979 

Inglês Celso de Oliveira Infância Childhood 1979 
Italiano  Vidas Secas Terra Bruciata 1961 
Italiano  Angústia Angoscia 1954 
Italiano  São Bernardo San Bernardo 1993 
Italiano  Vidas Secas Siccittá 1963 
Italiano  Vidas Secas Vite Secche 1993 
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Polonês  Vidas Secas Zwiędłe życie 1950 
Romeno  Vidas Secas Vieti Seci 1966 
Romeno  São Bernardo Sao Bernardo 1971 
Russo  Vidas Secas Иссушенные 

Жизни 
1961 

Russo  São Bernardo Сан-Бернардо 1977 
Sueco Örjan Sjögren Vidas Secas Förtorkade Liv 1993 
Tcheco Vlasta Havlínová Vidas Secas Vyprahlé 

Zivoty 
1959 

Tcheco Pavla Lidmilová São Bernardo Statek 
Sao Bernardo 

1983 

Turco  Vidas Secas Kiraç 1985 
Quadro1: Obras de Graciliano Ramos traduzidas2 

 

Como dito, as obras de Graciliano Ramos foram traduzidas para dezessete 

línguas diferentes, pertencentes às mais variadas culturas, quais sejam: alemão, búlgaro, 

dinamarquês, espanhol, finlandês, flamenco, francês, holandês, húngaro, inglês, italiano, 

polonês, romeno, russo, sueco, tcheco e turco. 

 

Gráfico 1: Porcentagem de obras do autor de acordo com as línguas para as quais foram  
traduzidas. 3 

 

                                                 
2
 Todas as informações presentes neste quadro, assim como nos quadros subsequentes, foram recolhidas a 

partir dos sites do autor e da página sobre o autor no site da Enciclopédia Itaú Cultural, referenciadas no 
fim deste trabalho. 
3 Todas as obras computadas aqui pertencem a traduções diferentes e editoras diferentes.  



21 
 

Como podemos ver através da quadro 1 e no gráfico 1, o maior volume de 

traduções foi para a língua espanhola, 19% do montante, ou seja, nove obras traduzidas 

por editoras diferentes. Em segundo lugar, temos o francês (13%), com 6 obras 

traduzidas, seguido pelo italiano (10%) e pelo inglês (10%), ambos com 5 obras. O 

romeno e o húngaro apresentam  4% do total, com 2 obras cada. As demais línguas 

apresentam uma obra cada um.  

Em relação aos períodos de tempo em que as traduções foram realizadas, 

verificamos, através do gráfico 2, que, em determinados momentos, a quantidade de 

traduções das obras de Graciliano cresceu exponencialmente.  

 

 

Gráfico 2: Traduções de obras de Graciliano Ramos por década.  
 
Houve um aumento no número de traduções das obras do autor, desde a primeira 

tradução de uma obra do escritor, Angústia para o espanhol, em 1944. O ápice ocorreu 

nos anos 60, no qual encontramos 13  traduções  de obras do autor para as mais diversas 

línguas. Notamos, também, que a década com o maior número de traduções, no entanto, 
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só apresenta duas obras sendo traduzidas: Vidas Secas, com  10 traduções, incluindo a 

para o inglês, e São Bernardo, com 3 traduções.  

O gráfico 3, a seguir, evidencia que Vidas Secas foi a obra mais traduzida: 23 

vezes, representando 48% do total,  e aparecendo em quase todas as línguas para quais 

obras do autor foram traduzidas. Em seguida, temos São Bernardo e Angústia, com 

doze (25%) e sete (15%) das traduções respctivamente. Infância aparece com duas (4%) 

das traduções,  Insônia, A Terra dos Meninos Pelados, Memórias do Cárcere e Caetés 

possuem uma tradução cada uma, contribuindo com 2% de traduções de obras do autor. 

 

Gráfico 3: Volume de traduções por obra 

 

A diferença entre o número de traduções de Vidas Secas e das demais obras é, 

pois, discrepante, representando quase metade (48%) das traduções totais de obras do 

autor.  

 

1. 4. VIDAS SECAS: O ROMANCE E SUAS TRADUÇÕES 
 

Vidas Secas foi escrito por Graciliano Ramos no período entre 1937 e 1938, e 

publicado pela primeira vez em 1938, pela editora José Olympio, tornando-se o quarto 

romance do escritor. A criação desse livro foi de grande importância para o autor, haja 
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vista a atenção que ele dedicou à sua impressão. Para que o romance fosse publicado 

como queria, sem qualquer tipo de interferência indesejada, Graciliano realizou  

diversas visitas à gráfica.  O romance, que, como dissemos anteriormente, ganhou em 

1962 o Prêmio William Faulkner, da Fundação PEN/Faulkner, como representativo da 

literatura brasileira contemporânea, alcançou, em 2010, a sua 112ª. edição. 

Nesse romance, Graciliano conta a história de uma família de retirantes do 

sertão brasileiro, composta por Fabiano, Sinhá Vitória, seus dois filhos, cujos nomes 

não são mencionados, e pela simbólica cachorrinha Baleia. Nele, o autor retrata a vida 

dos retirantes: a miséria, a fome a as injustiças que os cercam. O livro contém treze 

capítulos (“Mudança”, “Fabiano”, “Cadeia”, “Sinhá Vitória”, “O menino mais novo”, 

“O menino mais velho”, “Inverno”, “Festa”, “Baleia”, “Contas”,” O soldado amarelo”, 

o “O mundo coberto de penas” e “Fuga”), organizados como pequenos contos, que 

podem ser lidos individualmente.  

Na introdução de Barren Lives (1965), tradução de Vidas Secas para o inglês,  

Ralph Edward Dimmick, o tradutor, descreveu o livro, de acordo com a sua opinião, da 

seguinte forma: 

Cinco dos capítulos são, de fato, nomeados a partir do personagem cuja 
visão dos eventos colore sua apresentação. Em mais quatro capítulos, 
Fabiano reaparece como a figura dominante. Nos capítulos remanescentes 
os pontos de vista mudam de personagem para personagem. Apenas na 
sentença de encerramento do livro Ramos, talvez lamentavelmente, fala de 
um ponto exterior aos seus personagens (DIMMICK, 1965, p. 25, nossa 
tradução).4 
 

 

A história se desenvolve no período entre duas secas. Seu início se dá quando 

uma família de retirantes sai do seu lugar de origem em uma tentativa de fuga da seca 

                                                 
4 Texto original: “Five of the chapters in fact are named for the personage whose vision of events colors 
their presentation. In four more Fabiano reappears as the dominant figure. In the remaining chapters the 
viewpoints shifts from character to character. Only in the closing sentence of the books does Ramos, 
perhaps regrettably, speaks from standpoint foreign to his characters.”  
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do sertão. Somos apresentados, então, a Fabiano, um vaqueiro com dificuldades de se 

comunicar, insatisfeito com o modo como é tratado por quem detém certo poder, como 

os patrões e o soldado:   

Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. 
Forjara planos. Tolice, quem é do chão não se trepa. Consumidos os 
legumes, roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo, cedia por 
preço baixo o produto das sortes. Resmungava, rezingava, numa aflição, 
tentando espichar os recursos minguados, engasgava-se, engolia em seco. 
Transigindo com o outro não seria roubado tão descaradamente. Mas 
receava ser expulso da fazenda. E rendia-se (RAMOS, 2002, p. 92).5  

 

Ele também não demonstra muita esperança no futuro, não se vendo como ferramenta 

modificadora do mesmo:  

Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso 
barulho não. Se havia dito palavra à toa pedia desculpa. Era bruto, não 
fora ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar (VS, p. 93). 
 

 

Já Sinhá Vitória, esposa de Fabiano, embora sofrida, mostra-se inteligente, 

lutadora e inconformada com a miséria que a cerca. Ela sonha com a melhora da 

condição de vida de sua família:  

Fazia mais de um ano que fala nisso ao marido. Fabiano a principio 
concordara com ela, mastigara cálculos, tudo errado. Tanto para o couro, 
tanto para a armação. Bem. Poderiam adquirir o móvel necessário 
economizando na roupa e no querosene. Sinhá Vitória respondera que 
isso era impossível, porque eles vestiam mal, as crianças andavam nuas, 
e recolhiam-se todos ao anoitecer. Para bem dizer não acendiam 
candeeiros na casa (VS,  p. 40). 
 

 

Os filhos, apresentados sem nome, denominados apenas como “o menino mais 

velho” e “o menino mais novo”, são duas crianças que não têm a exata noção da miséria 

em que vivem e que têm o pai como herói, como vemos no trecho em que o menino 

mais novo observa Fabiano trabalhando:  

                                                 
5 A partir desse momento, as demais citações dessa obra serão feitas da seguinte maneira: (VS, p. x). 
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Naquele momento Fabiano lhe causava grande admiração. Metido nos 
couros, de perneiras, gibão e guarda-peito, era a criatura mais importante 
do mundo. As rosetas das esporas dele tintilavam no pátio; as abas do 
chapéu, jogado para trás, preso debaixo do queixo pela correia, 
aumentavam-lhe o rosto queimado, faziam-lhe um circulo enorme em 
torno da cabeça (VS, p. 47). 
 

 

Outro membro da família é a cachorrinha Baleia:  

 
Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o papagaio. Coitado, 
morrera na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça: a 
fome apertara demais os retirantes e por ali  não existia sinal de comida. 
Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava 
lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes 
aos  objetos familiares, estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola 
pequena onde a ave se equilibrava mal (VS, p. 11).  

 
 

O capítulo denominado “Baleia” é provavelmente o mais sentimental de todos, 

pois é o momento no qual a cachorrinha fica doente e tem de ser sacrificada por 

Fabiano: 

Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe 
apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. 
Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele 
encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e 
encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava 
encolhido. Não poderia morder Fabiano: tinha nascido perto dele, numa 
camarinha, sob a cama de varas, e consumira a existência em submissão, 
ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas (VS, p.89). 

 

 
A família de Fabiano e todo o cenário à sua volta são figuras extremamente 

representativas da realidade do nordeste brasileiro, de modo que a sua personificação 

traz à tona diversas questões socioeconômicas  de grande impacto no Brasil. Sobre  essa  

representação e significação da família criada por Graciliano, Alfredo Bosi, em História 

Concisa da Literatura Brasileira (1977) escreveu: 
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Nos romances em que a tensão atingiu ao nível da crítica, os fatos assumem 
significados menos “ingênua” e servem para revelar graves lesões que a 
vida em sociedade produz no tecido da pessoa humana: logram por isso 
alcançar uma densidade moral e uma verdade histórica muito mais 
profunda. Há menor proliferação de tipos secundários e pitorescos: as 
figuras são tratadas em seu nexo dinâmico com a sua paisagem e realidade 
socioeconômica (Vidas Secas, São Bernardo, de Graciliano Ramos), e é 
dessa relação que nasce o enredo (BOSI, 1977, p. 443). 
 

 

Escrito em terceira pessoa, Vidas Secas apresenta passagens em que há o 

discurso direto livre. Há, também, uma grande preocupação em deixar claros os 

sentimentos dos personagens que sofrem, lutam e sonham ao longo de sua jornada. Sua 

linguagem apresenta um vocabulário simples, formando frases curtas e diretas, 

utilizadas com objetividade e clareza. Segundo Dimmick, “[…] Vidas Secas é o trabalho 

no qual Ramos está mais preocupado com a narração, em contar a história, embora 

possa parecer tênue. Como no caso de seus contos. Aqui, ele abandona o uso da 

primeira pessoa, usando a terceira pessoa. A técnica não resulta em qualquer sentido de 

desapego, entretanto, pois ele ainda escreve em todos os momentos do ponto de vista de 

um dos personagens” (1965, p. 25, nossa tradução).6 

A linguagem simples e direta de Vidas Secas é o símbolo do escritor 

amadurecido, como escreveu Silviano Santiago, em seu artigo  “Graciliano Ramos: O 

Seco e o Sólido”,  para a revista Sibila: 

Do lado de Graciliano Ramos e de alguns poucos, permanece o peso 
inquestionável da obra literária amadurecida pelo trato com a tradição e com 
o instrumento de trabalho (a língua portuguesa falada no Brasil), construída 
de maneira lenta e refletida através de anos de luta e sacrifício. No caso do 
autor de Vidas Secas, essa luta se deu em pelo menos duas frentes: contra as 
facilidades de uma escrita literária que galopava pela folha de papel em 

                                                 
6
 Texto original: “Barren lives is the work in wich Ramos is most concerned with narration, with telling a 

story, tenuous though it may be. As in the case of his short stories. He here abandons the use of the first 
person for the third. The technique does not result in any sense of detachment, however, for he still writes 
at all times from the viewpoint of one of characters.” 
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branco como um corcel narcisista e contra as misérias humanas e sociais do 
nosso subdesenvolvimento pós-colonial.7  

 

Vidas Secas é uma obra que conta uma história comum de maneira direta e clara,  

No entanto, a partir do que seria algo de vidas  muito simples, Graciliano Ramos 

construiu uma obra que tocou profundamente vários setores da sociedade brasileira de 

então. 

Independentemente da importância de Graciliano Ramos para a literatura 

brasileira ou do papel desempenhado por Vidas Secas como representante do 

movimento modernista no país e, principalmente, da literatura regionalista, é 

surpreendente a quantidade  de traduções do romance (23) e a diversidade de línguas 

(15) e países (18) para os quais a obra foi traduzida, como atesta a quadro abaixo. 

 

Idioma Título País Ano 
Alemão Nach Eden Ist Es Weit Alemanha 1965 
Alemão Karges Leben Alemanha 1981 
Búlgaro Сух Живот Bulgária 1969 
Espanhol Vidas Secas Argentina 1958 
Espanhol Vidas Secas Argentina 2001 
Espanhol Vidas Secas Cuba 1964 
Espanhol Vidas Secas Espanha 1974 
Espanhol Vidas Secas Uruguai 1970 
Espanhol Vidas Secas Uruguai 2004 
Flamengo Vlucht voor de Droogte Holanda 1981 
Francês Secheresse França 1964 
Holandês Dorre Levens Alemanha 1998 
Húngaro Aszaly Hungria 1967 

Inglês Barren Lives 
Estados 
Unidos 

1965 

Italiano Terra Bruciata Itália 1961 
Italiano Siccittá Itália 1963 
Italiano Vite Secche Itália 1993 
Polonês Zwiędłe życie Polônia 1950 
Romeno Vieti Seci Romênia 1966 

                                                 
7 Fonte: http://www.sibila.com.br/index.php/critica/880-o-seco-o-fascinio-do-solido. Acesso em  31 jul. 
2012. 
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Russo Иссушенные Жизни Rússia 1961 
Sueco Förtorkade Liv Suécia 1993 

Tcheco Vyprahlé Zivoty 
República 
Tcheca 

1959 

Turco Kiraç Turquia 1985 
 

Quadro 2: Traduções de Vidas Secas  
 
 
O gráfico 4, a seguir, evidencia as línguas para as quais a obra foi traduzida. 

 

Gráfico 4: Línguas para as quais Vidas Secas foi traduzida. 
 

O espanhol tem a maior quantidade de obras, seis diferentes, totalizando 26% , 

seguido do italiano, com três (13%), e do alemão, com duas (8,6%).  O flamenco, o 

francês, o holandês, o húngaro, o inglês, o polonês, o romeno, o russo, o sueco, o 

tcheco, o turco e o búlgaro possuem uma tradução cada (4,3%). 

Podemos observar, através dos gráficos 5 e 6, o volume de traduções ao longo 

das décadas. 
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Gráfico 5: Traduções de Vidas Secas divididas pela década da edição 
 

 

Gráfico 6: Traduções de Vidas Secas ao longo das décadas 
 

Notamos que, na década de 1960, houve um pico no número de traduções de 

Vidas Secas, sendo dez no total. Essa década contabiliza 43% do total de traduções 

dessa obra. 
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O aumento no número de traduções, geralmente, está relacionado a questões 

políticas e financeiras. Desse modo, o reconhecimento do potencial econômico 

brasileiro, a partir da década de 1960, e a necessidade de estreitamento de laços entre os 

países do bloco capistalista favoreceu a realização dessas traduções, incluindo as de 

Vidas Secas.  
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CAPÍTULO 2 
  

AS MARCAS REGIONALISTAS DE VIDAS 
SECAS EM TRADUÇÃO 
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Figura 2: Capa de edição 
estadunidense,1965, 
Fonte:http://www.graciliano.com.br/obras_vidas
secas.html. Acesso em 14 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 3: Capa de edição estadunidense, 
1999 
Fonte:http://www.graciliano.com.br/obras_
vidassecas. Acesso em 14 de outubro de 
2012. 
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Iniciaremos este capítulo com a caracterização do contexto responsável pelo 

surgimento, nos EUA, da tradução de Vidas Secas e de várias outras provenientes da 

América Latina. A seguir, discutiremos os procedimentos empregados na única tradução 

dessa obra de Graciliano Ramos  para a língua inglesa. Para tal, nos valeremos domínios 

estabelecidos por Eugene Nida (1963) e discutidos por Georges Mounin, em Os 

Problemas Teóricos da Tradução (1975). Ao longo dos comentários sobre os elementos 

culturais que especificam essa obra, abordaremos também o tratamento fornecido pelo 

tradutor, aos contextos linguísticos nos quais eles se inserem. Para tanto, tomaremos 

como elemento de comparação a tradução da letra, tal como a entende Antoine Berman, 

em A Tradução e a Letra ou o Albergue do Longínquo (2007). As sugestões de tradução 

que ofereceremos procurarão obedecer à da tradução da letra defendido por Berman no 

livro mencionado. Esperamos que, na comparação, possa-se perceber o quanto esse tipo 

de procedimento propicia ao leitor uma experiência da diferença, que faz da tradução o 

que ela realmente deve ser. Por fim, analisaremos a tradução dada aos títulos da obra e 

de cada capítulo do livro e aos nomes de seus personagens, propondo possíveis 

traduções.  

 

2.1. VIDAS SECAS NOS EUA 

Antes de abordarmos a tradução de Vidas Secas para a língua inglesa, faremos 

um relato da presença da literatura latino-americana traduzido no contexto 

estadunidense a partir da década de 40 do século XX, quando se findou a Segunda 

Guerra Mundial e instaurou-se a Guerra Fria. 

De acordo com The Cambridge Companion to the Latin American Novel 

(Compêndio do Romance Latino-americano, ainda não traduzido para o português), 

publicado nos EUA em 2005, traduções de obras latino-americanas para a língua inglesa 
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foram sempre escassas e fortuitas até o século XX.  Contudo, a partir dos anos 40 desse 

século, um grande número de obras de autores de países latinos começou a ser traduzido 

para o mercado estadunidense, principalmente. 

Essa iniciativa de traduzir obras da América Latina surgiu, primeiramente, em 

um momento em que a Europa enfrentava uma grande instabilidade política e no qual os 

Estados Unidos ainda sentiam os resultados da queda da bolsa de Nova York, ocorrida 

em 1929, e passavam pela Grande Depressão. Miriam Brecho Mote e Patrícia Ramos 

Braick, no livro História: Das Cavernas ao Terceiro Milênio (1997), fornecem o 

seguinte panorama da época: 

O culto aos mitos, símbolos, bandeiras e à Nação fez parte do quadro de 
crise, do período entre guerras (1919 e 1939), no qual a sociedade sofreu 
profundos abalos na política, na economia e na esfera ideológica. O 
desemprego acentuou as incertezas nas grandes cidades e se expressou no 
aumento da criminalidade e na formação dos guetos geográficos, 
culturais e raciais. Greves protestos e manifestações de rua ameaçavam a 
integridade de alguns Estados europeus. A instabilidade política e a 
descrença nas instituições e partidos tradicionais, de tendência liberal ou 
conservadora, fizeram surgir grupos de extrema-esquerda ou extrema-
direita que buscavam inspiração no modelo soviético (em sua versão 
stalinista) ou nos modelos do fascismo italiano e do nazismo alemão 
(MOTA, BRAICK, 1997, p. 510). 

 

Nesse momento caótico, no qual, em 1939 teve início a Segunda Guerra 

Mundial, era necessário fortalecer as alianças para permanecer no poder. Foi justamente 

com esse intuito que os Estados Unidos começaram a promover uma forte campanha 

imperialista na América em geral, forjada na política da boa vizinhança. Começaram, 

então, a ser desenvolvidos diversos projetos de trabalhos em conjunto com países latino-

americanos, que abrangeram desde a medicina até as letras, privilegiando, nesse campo, 

a tradução de romances.   

A seleção dessas obras, subsidiada pelo governo, foi inicialmente realizada pelo 

casal Blanche e Alfred Knopf, fundadores do grupo editorial Knopf Doubleday. De 
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acordo com Suzanne Jill Levine, no artigo “The Latin American Novel in English 

Translation” (‘O Romance Latino-americano em Tradução”):  

Enquanto uma variedade de casas, grandes e pequenas, publicaram 
importantes obras isoladas do espanhol e do português, nos anos 1940 a 
Knopf  se destacou por ser a editora que promoveu mais agressivamente 
a literatura latino-americana. O comprometimento da editora de Alfred 
Knopf em publicar trabalhos da região começou de fato com a visita de 
Blanche, sua primeira esposa, à América do Sul, em 1942, em uma 
grandiosa excursão (copatrocinada pelo Departamento de Estado), pela 
Argentina, pelo Brasil, pela Colômbia, pelo Chile, pelo Peru e pelo 
Uruguai. Blanche Knopf estava interessada em contatar alguns escritores 
respeitados nos círculos que promoviam a literatura latino-americana nos 
Estados Unidos, e também se interessou em descobrir talentos menos 
conhecidos para beneficio do público americano (LEVINE, 2005, p. 298, 
nossa tradução).8 

 

No entanto, essa tendência tradutória só veio a se concretizar, realmente, na 

década de 1960, com um projeto associado à Fundação Rockefeller, em uma reação 

direta à expansão soviética no período da guerra fria. Ainda de acordo com Levine: 

 

A Associação das Editoras Estadunidenses (AAUP) organizou, de fato, 
um ambicioso programa nos anos 1960 com a assistência da Fundação 
Rockefeller – ajuda que permitiu que a associação assumisse riscos que 
as editoras comerciais não podiam se dar ao luxo de correr. Um 
programa com duração de cinco anos para tradução de obras literárias e 
acadêmicas nos campos das ciências humanas e das ciências sociais foi 
inicialmente proposto à Fundação Rockefeller em 1958 como uma 
operação basilar para o desenvolvimento de um mercado para obras 
latino-americanas. A Revolução Cubana, certamente, deu um sentido de 
urgência do projeto (p. 303, nossa tradução).9 

                                                 
8 Texto original: “While a variety of houses, large and small, published isolated great works from 
Spanish and Portuguese, in the 1940s Knopf stood out as the publishing house which most aggressively 
promoted Latin American Literature. Alfred Knopf’s press commitment to publishing works from the 
region began in earnest in Blanche, his first wife, visited South America in 1942,on a grand tour (co-
sponsored by the State Department) of Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Peru and Uruguay. Mrs. 
Knopf was keen to contact some writers who were respected in the circles that promoted Latin American 
literature in the United States, and she also interested in discovering lesser-known talents for benefit of 
the American public”. 
9 Texto original: “The Association of the American University Presses (AAUP), in fact, organized an 
ambitious program in the 1960s with assistance from Rockefeller Foundation – support that allowed the 
Association to take publishing risks that commercial presses simply could not afford to take. A five-year 
translation program for literary and scholarly books in Humanities and Social Sciences was initially 
proposed to the Rockefeller Foundation in 1958 as a priming operation for developing a market for Latin 
American books. The Cuban Revolution, certainly, gave a sense of urgency to the project”. 
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Segundo Levine, o programa apoiou e patrocinou a publicação de oitenta e três 

romances através de vinte editoras envolvidas no projeto, a maioria delas ligadas a 

alguma universidade.  

No que diz respeito ao contexto do grupo editorial Knopf Doubleday,  Angústia 

(1936), o romance de Graciliano Ramos que, em 2009 chegou à 64ª. edição, foi um dos 

primeiros selecionados, com o intuito de despertar a atenção do público-leitor 

estadunidense. Graciliano, entre outros autores, foi escolhido pelo seu apelo 

regionalista, como apontou Levine (2005), ao dizer que “um apelo à cor local era 

imperativo para um romance latino-americano ser publicado nos Estados Unidos, com 

ou sem acenos às tendências cosmopolitas” (p. 299, nossa tradução).10   

No âmbito das editoras universitárias, alguns dos principais romances de sucesso 

na América Latina tiveram sua tradução para o inglês. A University of Texas Press, 

participante do projeto da Rockfeller Foundation, criou a Pan American Series, no 

contexto da qual foram feitas, ao longo de diferentes décadas, as traduções de As Três 

Marias (1963), de  Rachel de Queiroz; Vidas Secas (1965), de Graciliano Ramos; 

Lições de Abismo (1967), de Gustavo Corção; A Igreja do Diabo e outros Contos 

(1977), de Machado de Assis; Laços de Família (1972), de Clarice Lispector Senhora 

(1994), de José de Alencar; Onde andará Dulce Veiga? (2001), de Caio Fernando 

Abreu, e Hilda Furacão (2010), de Roberto Drummond,  entre outros romances 

brasileiros. Além dos autores brasileiros citados, diversos outros escritores latino-

americanos, como Pablo Neruda e Jorge Luis Borges, tiveram obras traduzidas nesse 

projeto. De acordo com João C. Barreto em Latin American Fiction in Translation: A 

Bibliography (Ficção na Tradução de Obras Latino-americanas: Uma Bibliografia), 

                                                 
10 Texto original: “An appeal to local color was an imperative for a Latin American Novel to be 
published in the States with or without nods to cosmopolitan trends”. 
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publicado em 2004, há número considerável de obras traduzidas já nos anos 2000, 

incluindo obras de Graciliano Ramos. 

De acordo com o site da Universidade de Harvard,11 Ralph Edward Ingalls 

Dimmick, tradutor de Vidas Secas (1936), entre outras obras brasileiras, formou-se em 

Literatura e Línguas Românicas em 1941. Entre 1943 e 1946, morou no Brasil. Ao 

retornar aos Estados Unidos, tornou-se professor de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira na universidade em que se graduou, deixando a instituição em 1951, para 

realizar trabalhos voluntários. Como escritor, lançou The Literary Reputation of Pierre 

Corneille (A Reputação Literária de Pierre Corneille), em1941; Pequeno Manual de 

Fonética Americana, publicado em português em 1945, e Americans Speaking: A 

Handbook of Light English Conversation (Falantes Norte-Americanos: Um Manual de 

Conversação Simples), em 1936, e A Basic Reader (Um Livro de Leitura Básico), em 

1949.   

Grande parte de sua atividade como tradutor tratou-se de cartas enviadas a ele 

por autores brasileiros, como Alceu Amoroso Lima, Cecília Meireles, Erico Veríssimo, 

Graciliano Ramos, Jorge de Lima, Osman Lins, Manuel Bandeira, Rebelo Marques e 

Stella Leonardos. Também traduziu cartas do equatoriano Galo Plaza Lasso e do 

chileno Pablo Neruda. Essas cartas foram utilizadas em cursos por eles ministrados em 

Harvard e reunidas no livro Letters sent to Ralph Edward Ingalls Dimmick (Cartas 

enviadas a Ralph Edward Ingalls Dimmick), publicado em 1944. Além de Vidas Secas,  

traduziu poemas de Manuel Bandeira e Stella Leonardos. Do primeiro, traduziu, ainda, 

Apresentação da Poesia Brasileira, de 1946, com o título de A Brief History of 

Brazilian Literature. Traduziu também, de José Honório Rodrigues, em 1967, The 

Brazilians: Their Character and Aspirations (Brasileiros: Seu Caráter e suas 

                                                 
11 Fonte: http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou00120. Acesso em 25 de maio de 2012. 
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Aspirações), em coautoria com E. Bradford Burns. Ainda: colaborou como editor do 

livro de Lawrence Boudon,  Handbook of Latin American Studies (Manual de Estudos 

Latino-Americanos), de 1935, publicado pela Biblioteca do Congresso.  

Barren Lives foi publicado em 1965 pela editora da Universidade do Texas, a 

University of Texas Press, criada em 1950. Além da obra de Graciliano Ramos, essa 

editora publicou obras traduzidas dos seguintes autores: Adonias Filho, Aluísio de 

Azevedo, Antonio Olavo Pereira, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Gustavo 

Corção, Helena Parente Cunha, José Alencar, Machado de Assis, Nélida Piñon e Osman 

Lins, segundo  João C. Barreto (2004), em Latin American Fiction in Translation: A 

Bibliography (O Romance Latino-Americano em Tradução: Uma Bibliografia).  

A University of Texas Press foi uma, de várias editoras universitárias, que 

recebeu financiamento da Rockfeller Foundation para selecionar e publicar obras de 

escritores latino-americanos. A partir dessa iniciativa surgiu a Texas Pan American 

Series, que publicou obras de autores como José de Alencar, Machado de Assis, Clarice 

Lispector, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, entre outros.  

Entre as trezentos e trinta e duas obras brasileiras citadas por Barreto (2004), em 

seu levantamento das obras latino-americanas traduzidas, vinte e quatro foram 

publicadas pela University of Texas Press ao longo de quatro décadas, como podemos 

ver no gráfico 7.  
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.  

Gráfico 7: Obras latino-americanas traduzidas pela University of Texas Press 
 
 

Como podemos observar, da década de 1960, quando os programas de apoio à 

tradução de obras latino-americanas tiveram início, ate a década de 1990, houve um 

aumento no número de obras brasileiras publicadas pela editora, com uma pequena 

queda no início dos anos 1970.   

Atualmente, grande parte das obras editadas por essa editora são livros 

acadêmicos das mais diversas áreas do conhecimento, que contêm resultados de 

pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na América Latina. O objetivo dessas obras é 

o de auxiliar a preservação do patrimônio intelectual, assim como a sua expansão.  Com 

esse intuito, foram publicadas mais de 2000 obras.  
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2.2. NIDA E MOUNIN E A CLASSIFICAÇÃO DOS DIFERENTES DOMÍNIOS 

CULTURAIS 

Georges Mounin, em Os Problemas Teóricos da Tradução (1975), abordou as 

dificuldades existentes na realização de traduções de línguas pertencentes a culturas 

muito diversas. Segundo esse autor (1963, p. 63), “não somente a mesma experiência de 

mundo é analisada diferentemente em línguas diferentes como também a antropologia 

cultural e a etnologia levam a pensar que (dentro de limites a serem determinados) nem 

sempre é o mesmo mundo expresso pelas estruturas  linguísticas diferentes”.  

No quinto capítulo desse mesmo livro, intitulado “O Mister de Traduzir e a 

Multiplicidade das Civilizações”, Mounin baseou-se no artigo  “Linguistics and 

Ethnology in Translation-Problems” (“Linguística e Etnologia nos Problemas da 

Tradução”), de 1945, escrito por Eugene Nida, no qual o linguista, famoso pelo 

pensamento tradutório construído a partir de sua experiência como tradutor da Bíblia, 

identificou cinco domínios nos quais o tradutor encontra dificuldades na passagem de 

um mundo cultural a outro. Esses domínios seriam a ecologia, a cultura material, a 

cultura social, a cultura ideológica, ampliando o conceito de cultura religiosa de Nida,  e 

a cultura linguística.  

Segundo Mounin, boa parte dos fatores ecológicos (flora, fauna, geografia) não 

são universais. Um exemplo dado por ele é a questão climática. Segundo Mounin , 

Nida, em seu artigo, indagou: “como traduzir para o maia [...] (em plena zona tropical 

com suas duas estações, a seca e a chuvosa) a noção das quatro estações europeias 

diferenciadas de maneira inteiramente diversa com relação às temperaturas, às chuvas, 

aos ciclos vegetativo? ” (p. 66). 

O autor discutiu também a cultura material, que se refere ao fato de que 

civilizações, muitas vezes, são construídas com base em tecnologias distintas. Por isso, 
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nem sempre existe em outra cultura uma correspondência nesse domínio. Nesse aspecto, 

um dos exemplos fornecidos por Nida é o do conceito de “portas da cidade”, de fácil 

entendimento por alguém que vive numa comunidade sedentária, mas que, 

provavelmente, não fará tanto sentido para sociedades nômades (p. 67). 

Ao falar de cultura social, ele argumentou que nem sempre os estratos sociais 

são correspondentes. Em algumas civilizações, por exemplo, não existem as divisões de 

parentesco às quais estamos acostumados. Caberia ao tradutor, portanto, deixar claro o 

funcionamento de determinadas estruturas para alguém que tenha uma experiência 

social completamente distinta (p. 70).   

 Dentro de uma única sociedade, uma só cultura religiosa, muitas vezes, não 

prevalece. Se considerarmos mais de uma sociedade, isso se torna, então, quase que 

impossível. Desse modo, ao falarmos de cultura religiosa, é necessário entendermos que  

uma determinada ideologia religiosa poderá não fazer sentido em uma outra cultura, na 

qual ela não está originalmente inserida.  Em seu texto, Mounin, a partir de Nida, 

afirmou, a título de exemplificação, que a tradução do termo Espírito Santo seria 

inconcebível em alguns casos, por existirem civilizações sem contato com o 

cristianismo (p. 71). Este seria, por exemplo, uma das situações nas quais o uso de 

paratextos explicativos, como as notas de rodapé, seriam uteis ao tradutor, com o intuito 

de fornecer ao leitor o entendimento cultural necessário à questão trazida na obra. 

Ao se deter sobre a cultura linguística, Mounin apontou para o fato de que a 

linguagem é diretamente afetada pela nossa realidade cultural; ela é o resultado de nossa 

visão de mundo. Portanto, a linguagem é  uma representação tão diversa quanto as 

manifestações culturais. Cada língua e cada cultura vai dar a determinada palavra o peso 

que lhe cabe naquele contexto, o que na maioria das vezes vai se diferenciar das demais 

culturas. Usamos a língua de acordo com a nossa realidade, assim, o tradutor lida não 
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somente com palavras, mas também com a carga cultural que cada um delas traz 

consigo (p. 64).  

 

2.3. BERMAN E AS TENDÊNCIAS DEFORMADORAS NA TRADUÇÃO DE 

TEXTOS EM PROSA 

No livro A Tradução e a Letra ou o Albergue do Longínquo (2007[1985]), 

Berman defendeu a tradução como um processo de acolhimento do estrangeiro. Nesse 

sentido, para ele a tradução de textos de prosa literária deve abrir-se à língua e à cultura 

fontes, permitindo que as diferenças sejam incorporadas ao universo de chegada, ao 

invés de serem domesticadas. Ele disse ainda que “o objetivo ético do traduzir, por se 

propor a acolher o Estrangeiro na sua corporeidade carnal, só pode estar ligado à letra 

da obra. Se a forma do objetivo é a fidelidade, é necessário dizer que só a fidelidade – 

em todas as áreas – à letra. Ser  ‘fiel’ a um contrato significa respeitar suas clausulas, 

não o  ‘espírito’ do contrato. Ser fiel ao  ‘espírito’ de um texto é uma contradição em si”  

(p. 70).  

Para Berman, a tradução seria um ato de reflexão, que privilegiaria a forma, pois 

ela é portadora de sentido e esclarecedora da origem do texto e do estilo do autor. Ele se 

coloca contra a tradução etnocêntrica, que é “aquela que traz tudo à sua própria cultura, 

às suas normas e valores, e considera o que se encontra fora dela – o estrangeiro – como 

negativo ou, no máximo, bom para ser anexado, adaptado, para aumentar a riqueza da 

cultura” (p. 28). A tradução de cunho domesticador minimiza o contato com a cultura 

do outro.  

Berman também é contra a  tradução hipertextual, que é aquela na qual um texto 

imita outro através de “um pastiche, uma paródia, uma recriação livre, uma paráfrase, 

uma citação, um comentário, ou ser uma mescla de tudo isso” (p. 34). Embora toda 
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tradução seja, de algum modo, uma interpretação, a tradução hipertextual não seria nada 

além disso, uma obra revisitada, dando origem a uma nova obra. Berman também 

afirmou que toda tradução etnocêntrica é hipertextual, uma vez que dá ao novo texto as 

características culturais da cultura-alvo.  

No livro em questão, Berman apresentou treze tendências que considera como 

deformadoras da letra. Essas tendências beneficiariam o sentido em detrimento da letra.  

São elas: 

� A racionalização, que consiste na recomposição sintática do original, o que acaba por 

desordenar, também, a tendência de base ou concretude do original, invertendo sua 

pontuação ou dando novas classificações sintáticas às palavras. 

� A clarificação, que ocorre quando há uma definição de algo que, no original, aparece 

indefinido, mas de fácil acesso ao leitor.  

� O alongamento, que é uma consequência de outras duas tendências,  racionalização e 

clarificação, ou seja, da necessidade de desdobramento de sentidos embutidos ao texto. 

Consiste, sobretudo, em um acréscimo que “não acrescenta em nada, que só aumenta a 

massa bruta do texto, sem aumentar a sua falência ou a sua significância” (p.  51).   

� O enobrecimento, que diz respeito à construção de um texto que busca uma 

valorização maior do estilo e da eloquência originais. 

� O  empobrecimento qualitativo, que ocorre quando o tradutor busca a substituição de 

palavras  “que não têm nem sua riqueza sonora, nem sua riqueza significante ou  melhor 

– icônica” (p. 53)..  

� O empobrecimento quantitativo, que ocorre quando um dos diversos significantes 

presentes no original é fixado e, enquanto os demais se perdem. Berman citou o uso da 

palavra “visage”, pelo escritor argentino Roberto Arlt. O termo em espanhol pode se 

desdobrar, no original, em três significantes diferentes, mas na obra traduzida não existe 
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essa multiplicidade, havendo perda de significantes.  Isso também pode acontecer 

quando o tradutor “acrescentar uns ‘o’, ‘a’, ‘os’, ‘as’, uns ‘quem’ e uns ‘que’, ou ainda 

significantes explicativos e ornamentais que não têm nada a ver com o tecido lexical de 

origem” (p. 54).                            

� A homogeneização, cujo objetivo é “unificar em todos os planos o tecido do original, 

embora este seja originariamente heterogêneo” (p.  55). 

� A destruição dos ritmos, que acontece, também na prosa, que, embora não tão rítmica 

quanto a poesia, se ressente da alteração de elementos de pontuação, por exemplo, que 

modificam o ritmo do texto em relação ao seu original.   

� A destruição das redes significantes subjacentes, que não podem ser ignoradas. Para 

Berman, “toda obra comporta um texto ‘subjacente’, onde certos significantes chave se 

correspondem e se encadeiam, formam redes sob a ‘superfície’ do texto, isto é, do texto 

manifesto, dado à simples leitura. É o subtexto que constitui uma das faces da rítmica e 

da significância da obra ” (p. 56).  

� A destruição dos sistematismos, que podem passar despercebidos nos textos em 

prosa, mas que a especificam sobremaneira.  Segundo Berman, “o sistematismo de uma 

obra ultrapassa o nível dos significantes: estende-se ao tipo  de frases, de construções 

utilizadas. O emprego dos tempos é um desses sistematismos; o recurso a tal ou tal tipo 

de subordinada também [...]” (p. 57).  A formação lexical da obra é escolhida pelo 

autor, dentre todas as possibilidades, com o intuito de criar seu próprio sistema e a 

tradução deve respeitar essas escolhas, uma vez que elas também trazem significado ao 

texto.  

�  A destruição ou exotização das redes de linguagem vernaculares, que causaria dano 

à textualidade da obra. Toda língua, segundo Berman, relaciona-se intimamente com as 
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línguas vernaculares, tendo, em sua estrutura, elementos que demonstram a sua 

característica polilíngue.  

� A destruição das locuções, que não possuem equivalentes em outras línguas. Na 

percepção de Berman, embora “a prosa abundante em imagens, locuções, modos de 

dizer, provérbios etc., que dizem respeito ao vernacular” (p. 59),  a tradução não se trata 

da  busca por equivalentes. Assim sendo, usar expressões equivalentes  é ir contra a 

significação da obra, uma vez que o equivalente não substitui por completo o original. 

� O apagamento das superposições da língua, procedimento que ocorre com muita 

frequência. Para Berman toda prosa é formada pela suposição de dialetos ou pela 

superposição de línguas. No entanto, quando o texto é traduzido, há a tendência de que 

somente a língua da superfície seja transposta para o texto-alvo, enquanto a língua 

subjacente deixa de existir.  

 

2.4. VIDAS SECAS X BARREN LIVES 

Discutiremos, a partir desse momento, a tradução de alguns extratos 

selecionados de Vidas Secas que dizem respeito aos domínios de Nida e Mounin, 

abordados anteriormente neste capítulo. O nosso objetivo é verificar como os mesmos, 

que se referem a um universo particular da cultura brasileira, foram tratados no contexto 

dos EUA e, ao mesmo tempo, defender que o apelo à letra, como o entende Berman, é o 

recurso que permite uma visibilidade maior dessas características aos leitores do texto 

em língua inglesa.  

 

2.4.1. A cultura ecológica 

A questão ecológica aparece na descrição do cenário, quando temos a aparição 

de certos animais e plantas. Os exemplos abaixo nos mostram, como foi dito por Nida e 
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ratificado por Mounin, que há uma dificuldade em se traduzir termos ligados à ecologia 

para um contexto no qual determinados elementos não existem. 

 

VIDAS SECAS BARREN LIVES 

 
SUGESTÃO DE 

TRADUÇÃO 
1. Na planície 
avermelhada os juazeiros 
alargavam duas manchas 
verdes (p. 9). 

The jujube trees spread in 
two green stains across the 
reddish plain (p. 3). 

In the red plain the jujube 
trees widened two green 
spots. 

2. A caatinga estendia-se, 
de um vermelho indeciso 
salpicado de manchas 
brancas que eram ossadas. 
O voo negro dos urubus  
fazia círculos altos em 
redor de bichos 
moribundos (p. 9 -10). 

The brushlands stretched 
in every direction, its 
vaguely reddish hue broken 
only by white heaps of dry 
bones. Vultures flew in 
black circles over dying 
animals (p. 4). 

The caatinga stretched, of 
an undecided speckled of 
white spots that were bone 
piles. The vultures’ black 
flight made high circles 
around the moribund 
animals.  

3. Lembrou-se do preá 
morto. Encheu a cuia, 
ergueu-se, afastou-se, 
lento, para não derramar a 
água salobra. Subiu a 
ladeira. A aragem morna 
sacudia os xiquexiques e 
os mandacarus (p. 15). 

He thought of the cavy. He 
filled the gourd, got up, 
and started off slowly so as 
not to spill the brackish 
water. As the climbed the 
slope a warm breeze stirred 
cactus (p. 11). 

He remembered the dead 
cavy. He filled the bowl, 
stood up, walked away 
slowly, not to spill the 
brackish water. He climbed 
the slope. The warm breeze 
shook the xiquexiques and 
the mandacarus.  

4. Apossara-se da terra 
porque não tinha onde cair 
morto, passara uns dias 
mastigando raiz de imbu e 
sementes de macunã (p. 
18). 

He had taken over the 
house for lack of any other 
lodgings and had spent a 
few days living on hog-
plum roots and 
velvetbean seeds (p. 15). 

He had taken possession of 
the land because he had no 
place to drop dead, he had 
spent some days chewing 
hog-plum roots and 
velvetbean seeds. 

5. Olhou as quipás, os 
mandacarus, os 
xiquexiques. Era mais 
forte que tudo isso. Era 
como as catingueiras e as 
braúnas (p. 19). 

Now he was firmly planted 
there, more firmly than the 
thistles, the mandacarus,   
and the other cactus. He 
was stronger than any of 
them; he was like the 
catingueira and the brauna 
trees (p. 15-16).    

He looked at the quipás, 
the mandacarus, the 
xiquexiques. He was 
stronger than all of it. He 
was like the catingueiras 
and the braúnas.   

6. O Mulungu  do 
bebedouro cobria-se de 
arribações (p. 108).  

The branches of the coral-
bean tree down by the 
water hole were covered 
with birds of passage. (p. 
109). 

 The mulungu of the 
drinking fountains covered 
itself of migrating birds 
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Em Vidas Secas os elementos descritivos do cenário como, por exemplo, as 

árvores e animais, são típicos da caatinga, portanto, desconhecidos do leitor em língua 

inglesa. Provavelmente devido a isso, na maioria dos casos, o tradutor escolheu 

domesticar esses termos. Foi o que ocorreu, por exemplo quando ele utilizou o termo 

“brushlands” ao se referir à “caatinga”. Ele escolheu “brushlands”, que, na realidade, 

quer dizer cerrado, porque esse bioma existe em alguns estados dos EUA, sendo, assim, 

culturalmente mais próximo do seu leitor. A mesma coisa ocorreu quando ele trocou 

“raiz de imbu” por “hog-plum roots”. Em alguns casos, no entanto, como nos exemplos 

1, 2 e 3, ele se valeu da tradução da letra, de tal modo que “juazeiros”, “urubus” e 

“preá” –– foram traduzidos respectivamente por “jujube trees”, “vultures” e “cavy”.  

Houve também casos de generalizações, como a que ocorreu na tradução da 

passagem “Olhou as quipás, os mandacarus, os xiquexiques” (p. 19), exemplo 5, na qual 

“quipás”, “mandacarus” e “xiquexiques” foram traduzidos como “the mandacarus, and 

the other cactus” (p. 15-16). Já “arribações”, que designa pássaros migratórios, ganhou, 

na realidade, uma explicação: “birds of passage”. 

No que diz respeito ao tratamento fornecido por Dimmick aos contextos 

linguísticos nos quais esses elementos da ecologia se inserem, observamos que ele 

produziu traduções hipertextuais, que imprimiram ao texto um caráter literário, diferente 

do possuído originalmente. Nesse sentido, podemos ver que, no exemplo 1, que começa 

no original com “na planície avermelhada”, ele realiza uma inversão, causando o que 

Berman considera uma racionalização, pois o lugar usual das locuções adverbiais de 

lugar seria no final da sentença. Nesse sentido, ocorreu, ainda, uma clarificação. 

No exemplo 2, ao traduzir o trecho “A caatinga estendia-se [...]” como “The 

brushlands stretched in every direction”, ele acrescentou “in every direction”, o que 

exemplifica a tendência ao alongamento, nos termos de Berman. Nesse mesmo trecho, 
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ao lidar com a sequência “o voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de 

bichos moribundos”, Dimmick  ofereceu como tradução “Vultures flew in black circles 

over dying animals”, o que  causou um empobrecimento quantitativo com perda de 

significantes, uma vez que a ideia soturna do “voo negro” foi esquecida no texto 

traduzido. Houve, também nesse trecho, não só um processo de clarificação como 

também uma destruição das redes significantes subjacentes, a partir do momento em 

que o tradutor reduziu os significantes, ou seja, em uma tentativa de simplificou o 

significado da metáfora.  

A fim de fornecer ao leitor a possibilidade de ter acesso ao novo ambiente que 

lhe é apresentado pelo autor de Vidas Secas, sugerimos a manutenção, no texto em 

inglês, de termos como caatinga, xiquexique e quipás. No que diz respeito ao estilo do 

autor, o mesmo só poderá ser vislumbrado por esse leitor caso a ordem original da frase 

e os tempos e estruturas verbais sejam respeitados, sempre que isso não incorra em total 

incompreensão do texto em língua inglesa. 

 

2.4.2. A cultura social 

Discutiremos a seguir  os elementos referentes à cultura social, principalmente 

nomes usados pare designar a hierarquia social e profissões comuns aos brasileiros.  

VIDAS SECAS BARREN LIVES 

 
SUGESTÃO DE 

TRADUÇÃO 
2. Levantou-se e caminhou 
atrás do amarelo, que era 
autoridade e mandava. 
Fabiano sempre havia 
obedecido (p. 27).  

He got up and followed the 
man in khaki, the 
representative of the Law, 
the giver of orders. Fabiano 
had always obeyed (p. 24).  

He stood up and walked 
behind the yellow man, 
who was an authority and 
commanded. Fabiano had 
always obeyed.  

3. Ora, o soldado 
amarelo…Sim, havia um 
amarelo, criatura 
desgraçada que ele, 
Fabiano, desmancharia 
com um tabefe. Não tinha 

The policeman in Khaki – 
ye, there was a guy in 
Khaki , a good-for-nothing 
that he, Fabiano, could 
have knocked all apart with 
one good slap. He hadn´t, 

Well, the yellow soldier… 
Yeah, there was a yellow 
one, disgraceful creature 
that he, Fabiano, would 
break with a slap. He 
hadn’t broken him because 
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desmanchado por causa 
dos homens que 
mandavam (p. 30).  

though, because he 
represented the law (p. 
28-29).  

of the men who ruled. 

4. A família estava 
reunida em torno do fogo, 
Fabiano sentado no pilão 
caído, sinhá Vitória de 
pernas cruzadas, as coxas 
servindo de travesseiros 
para os filhos. A cachorra 
Baleia, com o traseiro no 
chão e o resto do corpo 
levantado, olhava as brasas 
que se cobriam de cinzas 
(p. 63).   

The family was gathered 
around the fire. Fabiano 
sat on the overturned 
mortar; Vitória  was on the 
ground, with her legs 
crossed and the boy’s 
heads on her knees. The 
dog had lifted her head to 
look at the coals, which 
were gradually graying 
with ash (p. 63).  

The family was gathered 
around the fire, Fabiano sat 
on the fallen beater, sinhá 
Vitória with her legs 
crossed, her thighs serving 
as pillows for the children. 
Baleia, the dog, with her 
rear on the floor and the 
rest of her body raised, 
watched the embers that 
covered themselves with 
ashes 

5. Comparando-se aos 
tipos da cidade, Fabiano 
reconhecia-se inferior. Por 
isso desconfiava que os 
outros mangavam dele. 
Fazia-se carrancudo e 
evitava as conversas. Só lhe 
falavam com o fim de tirar-
lhe qualquer coisa.  Os 
negociantes furtavam na 
medida, no preço e na 
conta. O patrão realizava 
com pena e tinta cálculos 
incompreensíveis [...]. Os 
caixeiros, os comerciantes 
e o proprietário  tiravam-
lhe o couro, e os que não 
tinham negócio com ele 
riam vendo-o passar na rua 
tropeçando (p. 76). 

  Comparing himself with 
the city folk , Fabiano held 
himself inferior. This was 
why he was afraid the 
others would make fun of 
him. He assumed a surly 
expression and avoided 
conversations. People 
talked to him only to get 
something out  of him. The 
tradesmen cheated on 
measure, price, and 
accounts. The boss’s 
figuring with pen and ink 
he could not understand; 
[…]. The clerks, the 
tradesmen, and the 
landowner stole the shirt 
of his back, and those who 
had no dealings with him 
laughed when they saw him 
go stumbling down the 
street (p. 77).  

Comparing himself with 
the city folks, Fabiano 
recognized himself as 
inferior. That was why he 
suspected that the others 
mocked him. He put up a 
surly expression and 
avoided conversations. 
They just spoke to him to 
get something out of him. 
The dealers stole in the 
measure, in the price and in 
the additions. The boss 
performed with pen and 
ink incomprehensible 
calculations[...]. The 
salesmen, the merchants 
and the landowner took his 
skin off, and those who had 
no business with him 
laughed seeing him go 
along the street, stumbling. 

6.  O patrão zangou-se, 
repeliu a insolência, achou 
bom que o vaqueiro fosse 
procurar serviço em noutra 
fazenda (p. 93). 

The boss became angry. He 
refused to hear such 
insolence. He thought it 
would be a good thing if 
the herdsman looked for 
another job (p. 95).  

The boss got angry, 
repelled his insolence, felt 
it was good if the cowboy 
would look for a job in 
another farm.  

7. Aquele negócio de juros 
engolia tudo, e afinal o 
branco ainda achava que 
fazia um favor. O soldado 
amarelo... 

That business of interest 
swallowed up everything, 
and on top of it all the boss 
act if he were doing a 
favor. Then there was that  
policeman in khaki (p. 

That business of interest 
swallowed up everything, 
and after all the white still 
thought he was doing a 
favor. The yellow 
soldier… 
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112). 
 

As classes sociais em Vidas Secas aparecem,  na maioria dos casos, relacionadas 

a profissões  ou ocupações  dos personagens. Fabiano considerava-se apenas um 

vaqueiro diminuto diante do patrão, do soldado amarelo, dos comerciantes e até mesmo 

da população da cidade, porque alguns deles representavam o poder ou porque 

possuíam condições socioeconômicas melhores do que a dele.  

Assim sendo, nos exemplos acima, vemos que o soldado amarelo é citado várias 

vezes. Esse personagem é assim caracterizado não somente pela cor da sua farda, como 

também pela sua aparência física e pelo seu caráter. Em inglês, ele é “the man in khaki”, 

“a guy in Khaki” ou “the policeman in khaki”. Todas as traduções relacionadas a esse 

personagem referem-se, portanto, exclusivamente à sua farda, deixando de expressar 

também a cor de sua pele e a dubiedade de suas ações. Essa relação da cor amarela com 

o soldado  no texto original, que passa a ser estabelecida, na tradução, com farda, é um 

processo de clarificação, pois há a necessidade de definir, e no caso restringir, o 

significado da palavra. Essa restrição acaba por criar o empobrecimento quantitativo e a 

destruição das redes significantes subjacentes nos trechos em que aparece. A nosso ver,  

a tradução de  “soldado amarelo” por “yellow soldier” nos parece mais adequada, pois 

ela aponta para a polissemia  que o termo apresenta em português. 

A figura do patrão, que no original aparece também como “o branco”, em 

menção à aristocracia escravocrata brasileira, evidencia a exploração imposta ao 

vaqueiro. Em inglês, o termo é sempre traduzido como “the boss”, o que estabelece 

relações um tanto diferentes das pretendidas pelo autor, chamando atenção para relações 

trabalhistas, que, de fato, não se formalizavam legalmente nesse contexto e, no caso 

específico do livro, não deveriam nem existir entre os personagens, uma vez que 

Fabiano havia sido mandado embora da fazenda. 
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 As referências às outras figuras do livro, como “as pessoas da cidade”, “os 

negociantes” e “o proprietário da terra”, são traduzidas literalmente, respectivamente 

por “the city folk”, “the tradesmen” e “the landowner”. Entretanto, no que diz respeito a 

“os caixeiros”, que, no contexto de Vidas Secas refere-se a vendedores ambulantes e 

não a vendedores de lojas, o tradutor optou por “the clerks”, quando teria alcançado 

uma solução mais satisfatória optando por “the salesmen”.   

Ao tratar a estrutura familiar, Graciliano citou todos os seus membros e, 

também, a cachorra Baleia, personagem importante nesse ambiente, tratada por todos 

como um ser humano. Embora o tradutor não se refira à cachorra pelo seu nome, ele 

utiliza o pronome “her”, em referência a ela, não perdendo, assim, o papel marcante que 

ela tem para a família e, ainda, o seu gênero.  

Observamos também, no exemplo 8, as palavras “desmancharia” e 

“desmanchado”, uma traduzida como “knocked all apart” e a outra omitida. Essa 

omissão, provavelmente advinda da necessidade de evitar a repetição,  causa, segundo 

Berman, um empobrecimento quantitativo, uma vez que não preserva a quantidade de 

significantes presentes no original A omissão aconteceu também no exemplo 9, quando 

o tradutor optou por não traduzir que Sinhá Vitória tinha “as coxas servindo de 

travesseiros para os filhos” e que Baleia estava “com o traseiro no chão e o resto do 

corpo levantado”.  

A perda de informações ocorreu no tratamento fornecido à mulher de Fabiano, 

referida em português como “Sinhá Vitória” e, em inglês, como Vitória, e à  cachorra 

Baleia, que em inglês é apenas e tão somente “the dog”. Defendemos a manutenção 

tanto de Sinhá Vitória quanto de Baleia em inglês, por se tratarem de nomes próprios, 

que, a princípio, são intraduzíveis. A inserção de notas de rodapé seria uma alternativa 



52 
 

para que não se perdesse os aspectos culturais presentes na forma de tratamento “Sinhá” 

e a ironia contida no nome da cachorra.  

 

2.4.3. A cultura material 

Quanto à cultura material, separamos os exemplos a seguir. 

VIDAS SECAS BARREN LIVES 

 
SUGESTÃO DE 

TRADUÇÃO 
8. A areia fofa cansava-o, 
mas ali, na lama seca, as 
alpercatas dele faziam 
chape-chape [...] (p. 17) . 

Soft sand was tiring to 
walk on but there the hard 
mud made his sandals go 
slap-slap (13-14). 

The soft sand made him 
tired, but there, in the dry 
mud, his sandals made  
slap-slap. 

9. [...] puxou a faca de 
ponta, esgaravatou as 
unhas sujas. Tirou do aió 
um pedaço de fumo, picou-
o, fez um cigarro com a 
palha de milho [...] (p. 18). 

Pulling out his sharp-
pointed knife, he used it to 
clean his nails; then, taking 
from his haversack an end 
of rope tobacco, he 
crumbled it into fine bits 
which he rolled in a piece 
of cornhusk to make a 
cigarette (p. 14) . 
 

[…] he pulled a pointed 
knife, scratched his dirty 
fingernails. He took from 
the aió a piece of rope 
tobacco, cut it, made a 
cigarette out of corn husk 
[…] 

10. Lembrou-se de seu 
Tomás da bolandeira (p. 
21). 

He recalled Tomás the 
miller  (p. 18). 

He recalled Mr Tomás, of 
the cotton-ginning 
machine.  

11. Precisava de sal, 
farinha , feijão e 
rapaduras (p. 26).  

He needed salt, manioc 
flour , beans, and brown 
sugar (p. 23).  

He need salt, flour, beans 
and rapaduras. 

12. Sinhá Vitória pedira, 
além disso, uma garrafa de 
querosene e um corte de 
chita vermelha(p. 26). 

Vitória had asked for a 
bottle of Kerosene and a 
cut of red calico (p.  23). 

Sinhá Vitória had asked, 
besides this, for a bottle of 
Kerosene and a cut of red 
calico. 

13. Amarou as notas na 
ponta do lenço e meteu-as 
na algibeira, […]e 
resolveu beber pinga, pois 
sentia calor (p. 26). 

He tied up his bills in the 
corner of his handkerchief, 
stuck in his pocket, […] 
feeling hot he decided to 
have a drink (p. 24).  

He tied up the bills in the 
corner of his handkerchief 
and stuck them in his 
pouch, […] and he decided 
to drink cachaça, because 
he was feeling hot.  

14. [...] tirou do caritó o 
cachimbo e uma pele de 
fumo, saiu para o copiar 
(p. 41). 

[…] took from the corner 
shelf her pipe and a cake of 
tobacco, and went out into 
the yard (p. 37).  

[…] she took her pipe and 
a leaf of tobbaco from the 
caritó, and went out to the 
veranda. 

15. Outra vez sinhá 
Vitória pôs-se a sonhar 
com a cama de lastro de 

Once again Vitória set to 
thinking of leather-
bottomed bed (p. 42).  

Once again Sinhá Vitória 
began to dream of the bed 
with leather base. 



53 
 

couro (p. 44). 
16. Fabiano, apertado na 
roupa de brim branco 
feita por sinhá Terta, com 
chapéu de baeta, 
colarinho, gravata, botinas 
de vaqueta e elástico [...] 
sinhá Vitória enfronhada 
no vestido vermelho de 
ramagens, equilibrava-se 
mal nos sapatos de salto 
enorme (p. 71). 

Fabiano, cramped in the 
suit of duck old miss Terta 
had sewed for him. 
Wearing a baize hat, a 
collar and tie, and thin-
leather gaiters, […] 
Vitória, clad in her red, 
flowered dress, had a hard 
time keeping her balance in 
her high-heeled shoes (p. 
71) 

Fabiano, cramped in the 
white brim attire, made by 
Sinhá Terta, with a baize 
hat, collar, tie, and boots 
made of vaqueta leather 
and elastic […] Sinhá 
Vitória, wrapped in the red 
foliage dress, balanced 
badly in her huge heeled 
shoes.  

 

Vemos, nos exemplos acima, que as questões de ordem da cultura material 

também apresentam um desafio para o tradutor, uma vez que parte delas não faz parte 

da realidade da cultura-alvo.  Expressões como “alpercatas”, “aió”, “algibeiras”, 

“copiar”, “pinga”, “cama de lastro de couro” e “vestido vermelho de ramagens” foram 

substituídas por metonímias, manifestando um significado apenas próximo do 

encontrado no original. Temos, novamente, algumas traduções da letra, como em 

“farinha”, traduzida como “manioc flour”, “querosene”, como “querosene,” e “chapéu 

de baeta”, como “baize hat”.  

Entretanto, existem ainda algumas traduções que, de certa forma, mudam o 

sentido original, como quando “rapadura” foi traduzida por “brown sugar”; “seu Tomás 

da bolandeira” por “Tomás the miller”, sendo  “miller” um moleiro, profissão que 

envolve moer grãos e não diz respeito ao equipamento que separa o algodão de sua 

semente; “botinas de vaqueta”, que se trata de uma bota de couro mais resistente usada 

nas regiões rurais, traduzida como “thin-leather gaiters”, que se refere a botas de cano 

alto, usadas para cavalgar e, até mesmo, a coturnos usados por soldados.  

Podemos observar, também, no exemplo 13, que, com a retirada da pontuação, 

temos o que seria, segundo Berman, a destruição de ritmos. Nesse mesmo trecho, temos 

o empobrecimento qualitativo, com a tradução de “alpercatas”, que remete a um 
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significante específico, por “sandal”, que perde a especificidade do original, resultando, 

assim, em outra racionalização.  No trecho seguinte, há também uma destruição de 

ritmos, com a mudança do tempo verbal, que em português aparece no pretérito perfeito 

e em inglês varia entre o passado simples, correspondente ao tempo verbal original, e o 

gerúndio, o que também resulta em uma destruição de sistematismos. No exemplo 20,  a 

tradução de “sonhar” por “thinking” pode ser considerada uma racionalização, assim 

como, empobrecimento qualitativo e quantitativo, uma vez que restringe o número de 

significantes e fixa uma única possibilidade de leitura.  

Em grande parte de nossas sugestões de tradução mantivemos o termo original. 

Isso ocorreu com “aió”, “rapadura”, “cachaça”, “caritó” e “vaqueta”, sem, no entanto, 

colocá-los em itálico, o que, para Berman, representaria uma exotização. Também em 

momentos como esses seria necessária a construção de notas de rodapé que norteassem 

o leitor quanto ao significado desses termos. Caso essas notas sejam em número muito 

grande, um glossário, inserido ao final do livro, seria também uma solução possível. 

 

2.4.4. A cultura religiosa 

A cultura religiosa no texto de Graciliano Ramos aparece, na maioria das vezes, 

ligada às superstições dos personagens.  Quase sempre é Sinhá Vitória quem aparece 

rezando ou se benzendo com o intuito de afastar o mal.  

VIDAS SECAS BARREN LIVES 

 
SUGESTÃO DE 

TRADUÇÃO 
17. Não o encontrou, mas 
supôs distinguir as pisadas 
dele na areia, baixou-se, 
cruzou dois gravetos no 
chão e rezou. Se o bicho 
não estivesse morto, 
voltaria para o curral, que a 
oração era forte (p. 17).  

He couldn’t find her, but he 
thought her made out her 
tracks in the sand, and 
squatting down he 
crossed two twigs on the 
ground and uttered an 
invocation. If the animal 
was still alive she could 
come back to the corral, for 

He didn’t find it, but he 
supposed to distinguish his 
footsteps in the sand, he 
bent down, crossed two 
sticks on the ground and 
prayed. If the animal 
wasn’t dead, it would come 
back to the corral, since the 
prayer was strong. 
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his prayer possessed 
great power (p. 13).   

18. Felizmente a novilha 
estava curada com reza. 
Se morresse, não seria por 
culpa dele (p. 21). 

Fortunately the heifer had 
been cured by his prayer. 
If  she died, it would not be 
his fault (p. 18). 

Fortunately the heifer was 
cured by prayer. If it died, 
it wouldn’t be his fault. 

19. Cada qual como Deus 
o fez. Ele, Fabiano, era 
aquilo mesmo, um bruto (p. 
36). 

Well, every man was as 
God made him. He, 
Fabiano, was just plain 
dumb.  

Each one as God has made 
him. He, Fabiano, was just 
that, a brute.  

20. Em seguida provou o 
caldo. Insosso, nem parecia 
boia de cristão (p. 42).  

Then she tried the broth. It 
was tasteless – no food for 
a Christian  (p. 40). 

Then he tasted the broth. 
Tasteless, it didn’t seem to 
be a Christian’s food. 

21. Chegou à porta, olhou  
as folhas amarelas das 
catingueiras. Suspirou. 
Deus não havia de permitir 
outra desgraça (p. 43). 

She went to the door and 
looked at the yellow leaves 
of the brush. She sighed. 
Surely God would not 
permit another such 
misfortune (p. 41).   

She arrived at the door, 
looked at the yellow leaves 
of the catingueiras. She 
sighed. God would not 
permit another disgrace. 

22. Ele nunca tinha ouvido 
falar em inferno. 
Estranhando a linguagem 
de sinhá Terta, pediu 
informações. Sinhá Vitória, 
distraída, aludiu vagamente 
a certo lugar ruim demais, 
e como o filho exigisse uma 
descrição, encolheu os 
ombros (p. 54).  

Nobody had never 
mentioned Hell in his 
hearing before, and 
surprised at old Miss 
Terta’s language, he ask 
for an explanation. Vitoria, 
whose attention was on 
another matters, said 
vaguely that Hell was a 
very bad place, and when 
the boy asked her to 
describe it she merely 
shrugged her shoulders (p. 
55). 

He had never heard about 
hell. Finding Sinhá Terta’s 
language odd, he asked for 
information. Sinhá Vitoria, 
distracted, vaguely alluded 
to a certain really bad 
place, and as the son 
required a description, she 
shrugged. 
 
 

23. A culpada era sinhá 
Terta, que na véspera, 
depois de curar com reza a 
espinhela caída de Fabiano, 
soltara a palavra esquisita, 
chiando, o canudo do 
cachimbo preso nas 
gengivas banguela (p. 56).  

The fault was all old Miss 
Terta’s. The evening 
before, after saying a 
prayer to cure the pain in 
Fabiano’s chest, she had 
come out with a strange 
word, She hissed when she 
talked, with her pipestem 
firmly clamped between 
her toothless gums (p. 58).   

It was Sinhá Terta’s fault, 
who on the eve, after 
having healed Fabiano’s 
stickleback with prayer, 
uttered the strange word, 
wheezing, the  pipe straw 
tied to her toothless gums. 

24. Sinhá Vitória benzia-
se tremendo, manejava o 
rosário, mexia os beiços 
rezando rezas 
desesperadas (p. 116). 

Vitória crossed herself 
trembling, she told her 
beads, her wrinkled lips 
moved in desperate 
prayers (p. 119).  

Sinhá Vitória blessed 
herself shaking, handled the 
rosary beads, moved her 
lips praying desperate 
prayers. 

25. E Fabiano resistiria 
pedindo a Deus um 

Still Fabiano resisted, 
begging God for a 

And Fabiano would resist, 
asking God for a miracle. 
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milagre (p. 116).  miracle (p. 119). 
26. Sinhá Vitória procurou 
com a vista o rosário de 
contas brancas e azuis 
arrumado entre os peitos, 
mas, com o movimento que 
fez, o baú de folhas 
pintadas ia caindo. 
Aprumou-se e endireitou o 
baú, remexeu os beiços 
numa oração. Deus Nosso 
Senhor protegeria os 
inocentes (p. 118). 

Vitória glanced down at 
her rosary of blue and 
white beads, tucked in her 
bosom; at this movement 
of her head the painted tin 
trunk all but fell. She 
straightened up, adjusted 
the trunk’s position, and 
moved her lips in a prayer. 
God our Savior would 
protect innocent sufferers 
(p. 123).  

Sinhá Vitória searched with 
her eyes the rosary of white 
and blue beads placed 
between her breasts, but, 
with the movement she 
made, the trunk with 
painted leaves started 
falling. She straightened 
herself up and adjusted the 
trunk, shuffled her lips in a 
prayer.  God Our Lord 
would protect  the innocent. 

 
 
Em português, a ideia de se comunicar com Deus pode ser expressa por palavras 

como rezar, proferir orações ou orar, pedir ou rogar.  Já em inglês, cabe ao verbo “to 

pray” o significado de falar com Deus. Desse modo, como podemos ver nos exemplos 

acima, o tradutor ficou restrito à repetição da palavra “pray”  nas situações em que um 

dos personagens se dirigia a Deus. Contudo, a ideia da reza ou de bendição como cura 

ou proteção, em um sentido próximo de feitiço –  como quando Sinhá Terta cura 

Fabiano com a reza,  quando o próprio Fabiano protege a novilha com sua reza, quando 

ele próprio é benzido e quando Sinhá Vitória se benze para afastar o mal (exemplos 22, 

23, 27 e 28) – foi traduzida não apenas por  “to pray”,   como também por “to utter an 

invocation”, “to cross”. Nenhuma dessas opções revela a carga semântica contida  

nessas ações. Em relação à cultura religiosa temos ainda as palavras “Deus”, “inferno”  

e “cristão”, que foram submetidas à tradução da letra:  “God”, “hell” e “Christian”. 

Quanto às tendências descritas por Berman,temos, no exemplo 22,  o que seria 

um alongamento e enobrecimento e racionalização na tradução de “rezou” como 

“uttered na invocation”. O mesmo enobrecimento pode ser visto no  trecho 26, com a 

tradução de “catingueiras” por “leaves”, o que acabou gerando um empobrecimento 

quantitativo, uma vez que a palavra em inglês não tem a mesma abrangência cultural e 

social que a em português, assim como aconteceu no  trecho 26, com a tradução de 
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“catingueiras” por “leaves”. Já no trecho 28, houve racionalização e clarificação de 

“curar com reza”, traduzido por  “saying a prayer to cure”. 

Aqui sugerimos alguns rearranjos na ordem das frases e a manutenção de alguns 

termos que foram omitidos. Notamos também, que há em português uma variedade 

maior de palavras que alcançam o significado das palavras “rezar” ou “orar”, no 

entanto, no inglês, inevitavelmente, essa tradução se restringe a palavra “pray”, por isso 

sugerimos que, em alguns casos em que essa palavra é empregada, como quando 

substitui “reza”, haja uma nota de rodapé alertando o leitor sobre as implicações 

culturais dessa tradução. 

    

2.5. A TRADUÇÃO DOS TÍTULOS DO LIVRO E DE SEUS CAPÍTULOS E DOS 

NOMES DOS PERSONAGENS  

 
Ao comentar o título Barren Lives, Dimmick, no prefácio da tradução, disse o 

seguinte: “Barren Lives [...] não poderia tomar lugar senão no sertão do nordeste 

brasileiro. O significado literal do título em português, Vidas Secas, “Dry Lives”, reflete 

tanto a atmosfera ressecada da região quanto o efeito de dessecamento que ela tem sobre 

a existência de seus habitantes” (1965, p. 16, nossa tradução).12 Contudo,  “barren”, que 

significa “estéril”, “árido” e “improdutivo”, foi a palavra utilizada como tradução de 

“secas”. Com essa escolha, o tradutor permitiu que o título  em inglês acionasse uma 

rede de significantes maior do que a acionada pelo título em português. A intensificação 

da carga semântica do título do livro, como se sabe, é, muitas vezes, alheia à vontade do 

tradutor, atendendo, de fato, a interesses comerciais.  

                                                 
12 Texto original: “Barren Lives, however, could take place nowhere save in the drought-ridden interior of 
northeastern Brazil. The literal meaning of the Portuguese title, Vidas Secas, “Dry Lives”, reflects both 
parched atmosphere of the region and the desiccating effect it has on the existence of its inhabitants. ” 
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No que diz respeito à tradução dos títulos dos capítulos de Vidas Secas, 

observamos que, enquanto, em algumas ocasiões, Dimmick optou pela tradução da letra 

(ver 1, 2, e 5 no quadro abaixo), em outras ele fez escolhas que forneceram uma 

perspectiva diferente da pretendida pelo original.  

 
 

VIDAS SECAS BARREN LIVES 

 
 

SUGESTÃO DE TRADUÇÃO 
1. Mudança A New Home Moving 
2. Fabiano Fabiano Fabiano 
3. Cadeia Jail Jail 
4. Sinhá Vitória Vitória Sinhá Vitória 
5. O Menino Mais Novo The Younger Boy The Younger Boy 
6. O Menino Mais 

Velho 
The Older Boy The Older Boy 

7. Inverno Winter Winter 
8. Festa Feast Day Feast  
9. Baleia The Dog Baleia 
10. Contas Accounts Accounts 
11. O Soldado Amarelo The Policeman in Khaki The Yellow Soldier 
12. O Mundo Coberto de 

Penas 
The Birds The World Covered in Feathers 

13. Fuga Flight Flight 
Quadro 3: Títulos dos capítulos de Vidas Secas e Barren Lives.  

Nossas sugestões quanto à tradução dos títulos dos capítulos de Vidas Secas 

referem-se àqueles de números 1, 4, 8, 9, 11, 12 e 13. 

No primeiro capítulo, traduzido como “A New Home”, houve em um processo 

de racionalização. A ideia de “Mudança” diz respeito à dura jornada da família de 

retirantes, muito mais do que à chegada a uma nova casa, embora esse sentido não possa 

ser descartado. Devido a isso, sugerimos “Moving”, que simultaneamente implica na 

caminhada da família em fuga da seca e no encontro de um abrigo temporário. 

 No quarto capítulo, como já havíamos dito em momento anterior, defendemos a 

manutenção do termo “Sinhá” junto ao nome de Vitória, pois tal tratamento está 

vinculado à realidade do local e do momento que se passa a história. 



59 
 

No oitavo capítulo, houve um alongamento, nos termos de Berman. Sugerimos, 

portanto, a tradução da letra: “Feast”. 

No nono capítulo, também como já havíamos dito, prezamos pela manutenção 

do nome da cachorra, devido às associações ativadas pelo mesmo nome. A ironia 

existente no nome da esquelética cachorrinha “Baleia”, como já tivemos oportunidade 

de mencionar, é, provavelmente, uma das imagens mais vívidas da obra. Além disso, 

“ela era como uma pessoa da família: brincavam juntos os três, para bem dizer não se 

diferenciavam, rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava 

cobrir o chiqueiro das cabras” (VS, p. 85-86).  A cachorra foi retratada com 

características humanas, que fizeram dela um personagem ativo no enredo. Quando, na 

tradução para o inglês, se tem apenas “the dog”, muito da sua importância simbólica é 

deixada para trás. Ela não possui mais o nome e sua magreza perde a ênfase dada no 

original. Sendo assim, com a perda de significantes, temos o que Berman classificaria 

de empobrecimento quantitativo e também uma clarificação.  

No décimo primeiro capítulo, optamos por “The Yellow Soldier”. Como 

mencionamos anteriormente, o soldado amarelo não era só amarelo devido ao uniforme. 

A cor era algo intrínseco, que refletia a covardia do soldado da ditadura, que só tinha 

força quando o governo lhe dava suporte: autoritário e corrupto, amedrontava-se quando 

sozinho. Mais uma vez a escolha tradutória gera a deformação através da clarificação e 

empobrecimento quantitativo.   

Houve uma mudança de perspectiva na tradução do título do décimo segundo. 

Em português, esse título, “O Mundo Coberto de Penas”, aponta para a confusão de 

ideias  e situações pelas quais Fabiano passaria nesse capítulo e no próximo. “The 

Bird”, o título fornecido por Dimmick, refere-se a uma parte do conteúdo desse 

capítulo, na qual os pássaros em migração servem como prenúncio do final da história. 
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Portanto, houve, nos termos de Berman clarificação, empobrecimento quantitativo e 

qualitativo e destruição dos sistematismos. A escolha de Dimmick causa perda dos 

significantes, alguns deles importantes, na busca de uma definição mais clara para o 

título.  Nossa sugestão para o título desse capítulo seria “The World Covered in 

Feathers”, pois preza pela tradução da letra.  

O título do último capítulo, traduzido como “Flight”, mantivemos a escolha feita 

por Dimmick. A partir da escolha da palavra “flight”, tentamos evitar a clarificação e e 

o empobrecimento quantitativo, uma vez que essa palavra mantém a ideia de fuga, 

deixando, também, implícito a dificuldade por detrás da fuga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Neste trabalho, propusemos-nos a analisar a tradução do romance Vidas Secas 

(1938), escrito por Graciliano Ramos, para a língua inglesa,  denominada Barren Lives 

(1965) e realizada por Ralph Edward Dimmick. Nosso intuito foi o de verificar o 

tratamento fornecido aos aspectos linguísticos e culturais que especificam a obra como 

um dos marcos do romance regionalista brasileiro ao abordar a realidade de imigrantes 

nordestinos da década de 30 do século XX. Para tal, buscamos, a partir de Eugene Nida 

e Georges Mounin, discorrer sobre os domínios da tradução cultural, nos quais nos 

pautamos para a seleção dos trechos estudados. Esses trechos foram, também, 

analisados de acordo com as treze tendências deformadoras da letra na tradução de 

textos em prosa, de acordo com Antoine Berman. 

Com esse intuito, no primeiro capítulo, fizemos um levantamento do contexto no 

qual a obra em português foi produzida, levando em consideração questões biográficas 

do autor e políticas do Brasil, durante o período de produção da obra.  Nesse sentido, 

consideramos também as tendências literárias da época, discutindo acerca do romance 

de 1930. Observamos, a partir daí, o traço característico dos romances desse período de 

trabalhar os traços típicos de regiões do Brasil, principalmente da região nordeste do 

país.  Vimos, então, que o volume de traduções das literaturas brasileira e latino-

americana em geral aumentou significativamente, devido à necessidade de os Estados 

Unidos da América, no período da Guerra Fria, estreitarem as relações com os países da 

América Latina. Assim, um grande número de escritores brasileiros teve suas obras 

traduzidas para a língua inglesa, entre eles Graciliano Ramos. 

No segundo capítulo, pudemos perceber que a publicação de Barren Lives, se 

deu a partir da busca por novos autores, realizada pelo grupo editorial Knopf 
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Doubleday, com o suporte da Fundação Rockefeller e de diversas editoras 

universitárias.  

Ao confrontarmos os trechos selecionados e as reflexões de Nida, Mounin, e 

Berman, percebemos que, de modo geral, a tradução apresentada por Dimmick volta-se 

para a cultura estadunidense, anulando certos aspectos culturais da obra, sejam eles 

relativos à cultura ecológica, à material, à social, à religiosa ou à linguística. As 

traduções de trechos que descrevem aspectos  culturais importantes de Vidas Secas  

implicaram em um empobrecimento do sentido da obra e do estilo de Graciliano 

Ramos. A cultura ecológica, parte importante da obra, é, possivelmente, a que mais 

apresenta dificuldades de tradução, talvez por ser, em sua maioria, exclusiva do 

território brasileiro, ou seja,  desconhecida dos leitores estadunidenses.  A cultura 

social, por sua vez, perdeu algumas de suas nuances, podendo ser citada  a omissão da 

palavra “Sinhá” antes do nome de Vitória. As culturas materiais e religiosas apresentam 

menos deformações em relação às duas primeiras. Contudo, os nomes de objetos 

pertencentes à cultura material foram traduzidos de modo inexato devido à sua 

inexistência no contexto de língua inglesa.  A cultura religiosa acabou sendo restringida, 

principalmente  devido ao fato de o número de palavras para designar certos termos 

religiosos em português ser muito maior do que o número de palavras para designar os 

mesmos termos em inglês. 

 Nossas sugestões tiveram o intuito não de melhorar a tradução de Dimmick, 

mas de comprovar que a tradução da letra permite uma visibilidade maior da língua e da 

cultura do original no contexto da tradução. Esse tipo de tradução não subestima o texto 

original e nem o leitor da tradução.  Mesmo que a leitura não seja tão fluente quanto se 

dá, com frequência,  a leitura de um texto escrito originalmente na língua da tradução, é 

possível que o leitor perceba e receba a diferença do texto estrangeiro. Sendo assim, 
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sugerimos que certos termos fossem mantidos como no original e que certas expressões 

fossem trocadas, permitindo ao leitor um contato maior com a cultura de partida, 

mesmo que isso significasse o uso de certos paratextos com o intuito de facilitar essa 

leitura.  

Concluímos, então, que a tradução da letra, defendida por Berman, seria a 

abordagem mais adequada à tradução de textos literários, até mesmo os em prosa, como 

é o caso de Vidas Secas, uma vez que essa preza pelo acolhimento do estrangeiro. 

Entendemos, também, que a tradução de textos com  marcas culturais tão evidentes 

quanto Vidas Secas seja uma tarefa difícil. Contudo, esperamos que nosso trabalho 

tenha mostrado que a tradução, principalmente de textos como o estudado aqui, nos 

quais fatores de ordens sociais, culturais,  ecológicas e linguísticas são tão peculiares,  

exige que o tradutor se abra à cultura do outro e  que  a considere como pedra 

fundamental no processo tradutório, sendo a literalidade o melhor caminho para cumprir 

essa tarefa.  
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