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ABSTRA CT: Starting from our previous study of the English version of “Morte e Vida 
Severina ”, about the modes of translation used to render Brazilian terms into the 
Anglo-Saxon culture, we now turn to analyz e mor e deeply the way in which the 
translator approached names and titles of  personal ref erence. 
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O. Introdução 
 
 Procurando d elimitar as mais divers as posturas  em relação à análise do ato 
tradutório, pode-s e dizer que alguns métodos têm sido empregados no que se refere à 
definição da natureza d a tradu ção ao longo da história, e entre eles est ão as abo rdagens 
descritivistas.  
              Dentro de uma postura des critivista, apontam Kittel & Frank  (1991), o qu e se 
analisa são, essen cial mente, os pro cedi mentos utilizados pelo tradutor, considerando as 
suas relações entre si e co m outros fatos da língua , literatura e cultura, de fo rma que se 
possa descobrir as regularidades de u ma ordem  individual ou supra-individual. Sob esta 
perspectiva, então , nosso estudo teria u m dimensão descritivista, u ma vez que está 
calcado nos binômios tradução –  língua, tradu ção –  cultura e tradução –  literatura. 
 Entendemos que língua e cultura possuem interface u ma com a outra, estando 
sempre interrelacionadas, u ma vez que aquela pressupõe esta, pois só se realiza a partir  
da existên cia de u m grupo social, co m seus valores e produções partilhados. Ainda, a 
cultura depende da língua como meio d e atualização de conceitos e v eiculação/difusão 
de visões de mundo para a conseqüent e perpetuação  do próp rio grupo so cial. Desta 
forma, en focaremos p roblemas de trans ferên cia cultural e identidad e cultural advindos 
do processo de v ersão p ara o Inglês de um texto dramático-poético tipicamente 
nordestino-brasileiro – “Morte e Vida Severin a”.  
  O presente trabalho provém de uma experiênci a anterior com o levantamento 
das mod alidades de tradução na v ersão aci ma. Naquela ocasião, listamos todos os 
termos cultural mente marcados com seus respectivos equival entes na tradução inglesa ,  
distribuindo-os por domínios epistemológicos, e classificando as soluções 
tradutológicas encontradas p ara cada um del es. Entret anto, co mo o levantamento inicial 
apres entou-se como bastante extenso , por ser exaustivo, negligenciamos muitos títulos e 
nomes de referênci a pessoal porque não se enquad ravam nos citados do mínios 
epistemológicos. Aind a assi m, marcou-nos por demais as dificuldades que visualizamos 
como  envolvendo  os no mes  pessoais e títulos, que, nesta oportunidad e, abordamos.  

Desta fo rma, pretendemos conhecer não só  as modalidad es que foram mais 
freqü entemente utilizadas p ara os no mes e títulos no texto como u m todo, mas também, 
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sob u ma p erspectiva linear, persegui mos a tradu ção do mes mo no me/título ao longo do 
texto, pro curando  perceber que soluçõ es foram encontradas  para os d esafios  que t al 
termo  cultural mente marcado i mpôs ao tradutor. 
 
1. Modalidad es d a tradução e “ Morte e Vida Sev erina” 
 

Segundo Schultze, em Kittel & Frank  (1991), no drama, nomes e títulos 
recebem trat amentos di ferentes quando d a sua tradução intercultural. Ela menciona que 
os estudos tradutológicos histórico-des critivos apontam para a trans ferênci a direta (que 
inclui o emp résti mo), adaptação, tradução semântica, substituição (que inclui a tradução 
literal) e trans ferência de recu rso artístico  co mo as modalidad es da tradução mais 
freqü entemente usadas  no caso  dos nomes  pessoais. 
 Ainda, qu anto aos títulos, Schultze (1991) di z que s eus dados apontam para o 
uso das três primeiras  modalidades de tradu ção mencion adas acima, entre outras, co mo 
o missão, e acrésci mo.  
 Todos estes di ferentes recursos  e t erminologias  são indício d as di ficuldades 
encontrad as pelos tradutores de forma g eral, b em co mo na tentativa d e superarem a 
chamada “barreira cultural” causadas por títulos e nomes , com seus significados e 
funções , seja no drama, na poesia ou mes mo na pros a. Acrescente-s e a isto o fato de u m 
texto implicar os dois níveis de linguagem, o da langue e o da parole. Assi m, u m no me 
terá u m s entido denotativo no  nível da língua e u m sentido conotativo no nível da fala, 
da sua realização naqu ele dado cont exto. Dest a forma, o no me Helen a, po r exemplo, 
que denotativamente quer dizer “aquela que vem do sol”, “iluminada pelo sol”, etc..., 
poderá ser usado nu m texto a partir de seus di ferentes contextos de representação 
(histórico-literária),sendo u m deles a figura de Helen a de Tróia. Será aqui que o tradutor 
haverá de fazer a sua opção por uma das culturas, a de partida ou a de chegad a, u ma vez 
que nem sempre se cons egue ach ar u m equiv alente “ universal” para aquele termo . 
 No caso  especifico  de um t exto co mo “ Morte e Vida Sev erina”, outro caráter 
dual - o do el emento dramático - também não poderá ser esquecido: a natureza poética 
da obra em questão vem aco mpanh ada de um referencial teatral  “Morte e Vida 
Severina” tem co m subtítulo o termo “ auto de natal ”, e, co mo todo auto , é d estinado à 
encen ação ,e portanto, como poema dramático, poderá  ser “lido” com u ma pluralidade 
de sentidos. 
 Nessa po esia d e p rotesto das mais contund entes, a p alavra d e fo rma g eral, e, 
em especial, o no me “Severino” são manipulados de modo que perdem s eu caráter 
substancial: o efeito obtido através da noção d e mudança é o d e esv aziamento , mas, 
também, de apro xi mação. “Morte e Vida Severina” relata a viagem de Severino do 
sertão para a cidad e, e tem como t ema central a carên cia que atinge, aproxi ma e iguala 
as multidões de “ severinos” (nordestinos afligidos pela seca) n a vida e na morte, dentro 
de u m continuum ond e esta últi ma defin e a pri meira, incluindo-a. 

Universal em sua essência e regional em sua forma e conteúdo espácio-
temporal, este longo poema dramáti co apres enta, co mo matéria referencial , o 
patronímico “ Severino”   que, n a obra, reúne em torno d e si qualidades hu manas, 
econô mi cas, geográficas e soci ais. Assi m, el ementos econômi cos (plantações de can a, 
engenhos, usinas), étnicos e fol clóricos (rezad eiras , enterramentos), que constituem base 
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real típica e legiti mament e encontrada na terra dos Sev erinos e dos Coronéis , circund am 
os títulos e os nomes de referên cia p essoal.  

Quanto ao  no me “ Severino”, el e é o único no me pesso al próprio  usado  ao 
longo do texto sob formas  várias: é utilizado  inclusive co mo adjetivo (s everina), ainda 
remetendo ao Severino personag em. Aqui se seguem os exemplos d as mod alidades por 
cada nome: 

 
 

Original Versão  Inglesa Modalidade Observação 
(vida) s everina 

 
 
 
 
 

(mort e) severina 

(life) o f  Severino 
 

hard Sev erino (li fe) 
severe 

severe Severino 
(life) 

severe Severino 
(death) 

(trad. lit.)  
transposição 

mod. (trad.lit.) 
modulação 

mod. (trad.lit.) 
 

mod. (trad. lit.) 

- 

         Severino Severino emp résti mo - 
Severinos Severinos emp résti mo - 

Severino de  Maria Severino of Maria emp. + trad. lit. - 
Severino da Maria 

do Zacarias 
Severino of Maria 

of the dead Zacarias 
emp. + transp.+ 

trad. lit.+ acrésci mo 
sintagmas formados 

em linhas 
sequenciad as 

Severino de 
Tracunh aém 

Severino o f 
Tracunh aém 

trad. lit. + emp . - 

Maria Maria emp résti mo - 
Zacarias Zacarias emp résti mo - 

 
 

Porque título pode ser entendido co mo u ma  “qualificação que expri me u ma 
relação social, uma função , u ma dignidade”1, os títulos são freqü entes indicado res de 
identidade cultural, e constituem, juntamente co m os no mes, área problemática para o 
tradutor, como bem indica Schultze (1991).Considerando isto, uma das coisas qu e mais 
nos chamaram a atenção em nosso trabalho fo ram as o corrências em que os  títulos 
eram usados  para endereçar algu ém, esp ecial ment e em forma d e vocativos, e 
tratamentos. Por exemplo, traveller foi usado em “ The trav eller expl ains who.” ... co mo 
equivalente para “  O retirante explica ao leitor quem” ... e “- Trav eller Severino,” co mo 
contrapartida de “ - Severino, retirante,”.Vejamos , agora, os títulos, algu mas vezes 
combinados co m os no mes  referentes, e, logo  em s eguida, os tratamentos : 

 
 
 
 

                                                 
1 Houaiss (2001). 
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Original Versão  Inglesa Modalidade Observação 
retirante traveller 

migrant 
travelling migrant 

adaptação 
adaptação 
modulação 

8 ocorrênci as 
5 ocorrênci as 
2 ocorrênci as 

retirantes migrants adaptação - 
gente retirante migrants adaptação - 

coronel landowner adaptação - 
rezadora titular top mourn er adapt. + mod. - 

trabalhador de eito farm worker trad.lit. + mod . - 
ho mem de eito laborer modulação - 
banguezeiros mill owners explicitação - 

tarefeiros those paid hourly explicitação - 
carpina carp enter modulação - 

Severino , retirante Traveller Sev erino emp . + adapt . pontuação 
pintor Monteiro painter Monteiro trad. lit. + emp .  

Seu  Jos é, 
 mestre carpina 

Joseph ,  
master carp enter 

omissão + t rad.lit. 
trad.lit +  mod . 

pontuação 

Vossas  Senhorias you modulação - 
co mpadre you 

young man 
traveller 

modulação 
adaptação 
adaptação 

- 

Co mp adre José Joseph omissão + t rad.lit. - 
co madre madam 

you 
modulação 
modulação 

- 

 
 
Além dos dados forn ecidos, destacamos, nos  quadros  acima, entre as 

observações, as ocorrências que tiveram modalidades di ferenci adas para um mes mo 
termo  co m di feren ças numéricas signifi cativas entre si . A cerca das modalidades em si, 
podemos perceber, pela própria distribuição nu mérica, a preferência d este ou daquele 
recu rso no caso d e u m dado termo cultural mente marcado. Por exemplo, “traveller” 
como tradução para “ retirante”,  con figura, juntamente co m “ mig rant”, uma tendência 
ao uso da ad aptação no caso d este termo, e apont a, também para u ma constant e na 
tradução  dos títulos co mo u m todo em “ Morte e Vida Sev erina”. 

Na vers ão inglesa, a grande maiori a dos antropôni mos é mantida, ou seja, a 
modalidad e de tradução mais co mu mente utilizada para tais nomes foi o emprésti mo, 
através do qual foi garantido e mantido não só o referencial sócio-geográfico real, da 
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cultura de partida, mas também a dramaticid ade pretendida por Jo ão Cabral de Melo 
Neto no t exto original . 

 Ainda, considerando nomes , títulos, no mes + títulos e tratamentos co mo u m 
todo, vemos que as mod alidades mais  utilizadas foram a modulação  (14 exemplos), 
vindo a adaptação  e o empréstimo  equiparadamente em segundo lugar (9 exemplos 
cada). Assim, ago ra falando em tipologia textual , o fato de a maioria d as traduções 
serem feitas por modulação está justi ficado p ela n atureza literária do texto2. Não 
podemos  esquecer, no entanto, que as adaptações também estão em grande número 
entre os termos de referên cia pesso al, o que pode ser i mput ado à marcação existente no 
texto cultural 3.  

 
2. Co mentário  Final 

   
Na v ersão  inglesa de “ Morte e Vida Severina que agora an alisamos ,    devemos  

apontar para a noção de que certas escolh as do tradutor podem ter sido feitas em fun ção 
ou da musicalidade que caracteriza toda poesia, ou d a dramaticidade que caracteriza 
todo auto. Assim, algu mas vezes, o traduto r o mitiu itens ou explicitou signifi cados, 
visando à musicalidad e, mas também emp regou construções tipicamente 
convers acionais, através d as quais u m interlocutor se dirige diretamente ao outro de 
forma direta, mant endo o co mponente dramático do original . 
 De toda forma, não cabe aqui considerar se a tradução  foi artisticamente 
emp reendida, mas , si m, entender até qu e ponto ela foi eficientemente e eficazmente 
executada co mo produto textu al que transita ent re quem escreve e qu em l ê. E , nesse 
universo, consid erar co mo o tradutor resolveu as difi culdades caus adas p elo 
distanciamento cultural existente ent re o Português e o Inglês que s e refletiu no uso de 
termos especí ficos  co mo no mes  e títulos. 
 Nossa finalidade subjacente e p rofunda, nossa fin alidade final, qu e se mostrou 
não só co mo objetivo mas também como con clusão, foi a de destacar a importân cia da 
atividade tradutória, especial mente no que concerne obras de orientação e ên fase 
cultural, entendendo que a figu ra do tradutor se ap roxi ma mais da i mag em de u m 
mediado r (Cf. K atan (1999)) que co mpreende a complexidade que represent a a 
manipulação lingüística do signo cultural. É neste ato de mediação chamado tradu ção 
que o tradutor d eve id entifi car e resolver a disparidade ent re termos e valores, entre 
culturas distintas; e, assim, reconhecendo a sua intraduzibilidade, procu rar 
apro ximações para eles . 
 
RESUMO: A partir de nosso estudo anterior sobre a versão inglesa d e “Morte e Vida 
Severina ”, a cerca das modalidades utilizadas para transpor termos típicos da cultura 
nordestino-brasileira para o universo anglo-saxão, empr eendemos, agora, u ma análise 

                                                 
2 Segundo Aub ert (1995/1998), quando  da tradução de textos literários, é típico 
encontrarmos um maio r nu mero de modulaçõ es. 
3 Co rrea aponta p ara o  fato  de a t radução cultural s er caracterizada por u m grande 
número de ad aptações. 
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mais detalhada de como o  tradutor abordou nomes  próprios e títulos de referên cia 
pessoal.  
 
PALAVRAS-CHA VE: versão; modalidades; barreira  cultural; antropônimos 
 
REFE RÊNCIAS BIBLIOG RÁFICA S:  
 
ALMEIDA, H . d e. Dicionário popular paraibano. Ed . Univ ersitária/  UFPb, 1979 
AUBERT, F.H . Desafios da tradução  cultural . In: Trad Term  2. S. Paulo , USP, 1995  
-----. Modalidades  de tradu ção: t eoria e resultados . In: Trad Term  5. S. Paulo , USP, 1998 
CATFORD, J.C. Uma  teoria lingüística da tradução. S. Paulo, Cultrix, 1980 
CORRE A, R.H.M.A. Barreiras culturais da tradução: um estudo da tradução para o 
inglês de obras  de Jorge Amado . (Manuscrito) 
HONIG, E. (ed .) The poet´s other voice: conversations on literary translation. Amherst, 
University o f Massachussetts, 1985 
HOUAISS, A .Dicionário Houaiss da  Língua Portuguesa. Rio d e Janeiro, Ed. 
Objetiva,2001 
JAK OBSON , R. Lingüística e comunica ção. S. Paulo , Cultrix,1969 
KATAN, D. Translating cultures: an  introduction for translators,  
interpreters and Mediators. Manch ester, St. Jero me, 1999 
KITTEL, H. & FRANK, A .P. (ed.) Interculturality and the historical study of literary  
translations. Berlin, Erich  Sch midt , 1991 
LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro, Jorge Zahar 
Editor 
MIL TON, J. O pod er da tradução. S. Paulo, A rs Poética, 1993 
-----. Severino . São  Paulo. (Manuscrito) 
MELO NETO, J.C. de. Morte e Vida Severina e Outros Poemas em Voz Alta. Rio de 
Janeiro, José Oly mpio , 1975 . 2  ª ed . 
Notas de sala de aula. “ Lingüística e tradução: a tradução como subsídio para os estudos 
lingüísticos contrastivos”. Pós-graduação . USP/ 2001 
NUNES, B. João Cabral de Melo Neto. Petrópolis, Vozes , 1974. Coleção “ Poetas 
Modernos do  Brasil”, vol 1 
 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 1030-1035, 2004. [ 1035 / 1035 ]


