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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata-se do estudo dos Marcadores Culturais (MC’s) presentes na obra 

Macunaíma: um herói sem caráter, de Mario de Andrade, cujo objetivo é identificar e analisar 

as lexias culturalmente marcadas observando o comportamento dado a estes MC’s quando 

traduzidos para a língua espanhola. Para o desenvolvimento deste trabalho fez-se um recorte a 

partir do Domínio da Cultura Social que se justifica por dois critérios: 1. Otimização do tempo 

da pesquisa; 2. Importância dos termos que designam os indivíduos na narrativa e que, 

consequetemente, contribuem para o entendimento linguístico do mesmo. Diante disso, dos 

126 marcadores culturais disponibilizados nas notas de fim pelo tradutor da obra em língua 

espanhola, Hector Olea, 14 deles, correspondentes ao domínio selecionado, foram analisados. 

Este trabalho é de valiosa importância, principalmente, para estudiosos e pesquisadores da área 

de tradução. Como resultado busca-se a elaboração de um glossário bilíngue que será 

disponibilizado virtual e de forma impressa, garantindo assim a contribuição desta pesquisa 

para o incentivo de novos estudos. A pesquisa é de caratér bibliográfico situando-se no campo 

de estudos dos Marcadores Culturais (AUBERT, 2006; NASCIMENTO, 2018), como também 

se direciona à investigação das modalidades de tradução (AUBERT, 1998) e discussões 

conceituais da lexicografia e lexicologia (BARBOSA, 1992; OLIVEIRA & ISQUERDO, 

2001) e Linguística de corpus (BERBER SARDINHA, 2000). 

 

Palavras-chave: Marcador cultural. Macunaíma: um herói sem carater.Léxico.Tradução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 
Esta pesquisa se refiere al estudio de los Marcadores Culturales (MC’s) presentes en el 

romance Macunaíma: um herói sem caráter, de Mario de Andrade, que tiene como objetivo 

identificar y analisar las lexias culturalmente marcadas, obervando su comportamento cuando 

traducidos para el español. Para el desarrollo de este trabajo se hizo un recorte partiendo del 

Domínio de la Cultura Social el cual fue elegido delante dos critérios: 1. Otimización del 

tiempo de pesquisa; 2. Importancia de los términos identificados que designan los indivíduos 

en la narrativa y que, como consecuencia, contribuen para el entendimiento linguístico del 

mismo. Por ello, de 126 marcadores culturales disponibilizados en la notas de fin por el 

traductor de la obra en español, Hector Olea, fueron analisados 14 de ellos, correspondientes al 

domínio seleccionado. Este trabajo posee valiosa importancia, principalmente, para estudiosos 

y pesquisadores de traducción. Como resultado se busca elaborar un glosário bilingüe que será 

disponibilizado virtual y de forma impresa, garantizando la contribuición de esta pesquisa para 

el incentivo de nuevos estudios. La pesquisa posee carácter bibliográfico y se situa en el 

campo de los Marcadores Culturales (AUBERT, 2006; NASCIMENTO, 2018; BARREIROS 

e NASCIMENTO, 2018), como tambiém se direcciona a la investigación de las modalidades 

de traducción y discusiones conceptuales de la lexicografía e lexicología (BARBOSA, 1992; 

OLIVEIRA & ISQUERDO, 2001) y Linguística de corpus (BERBER SARDINHA, 2000). 

  
Palabras clave: Marcador cultural. Macunaíma: um herói sem carater. Léxico. Traducción. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A língua é um fato social e se caracteriza através de aspectos culturais peculiares a 

cada comunidade linguística, pois integra valores e comportamentos pertencentes a estes 

grupos que, por sua vez, influenciam na leitura de mundo do indivíduo realizada no âmbito 

das relações sociais. Ou seja, a língua, embora vulnerável a constantes mudanças, está 

condicionada a realidade socio-cultural de um povo.  

Cada língua possui características peculiares que determinam sua proximidade ou 

distância de outra língua-cultura e, além disso, imprime nos grupos sociais traços de 

identidade determinando a maneira como os sujeitos se comunicam, ordenam e constroem seu 

raciocínio. Essas impressões culturais se evidenciam no léxico que, de acordo com a 

lexicografia, refere-se ao conjunto amplo das lexias (vocábulos ou expressões) pertencentes a 

uma língua e que, por sua vez, permite um leque de possibilidades de investigações em 

diferentes áreas.  

Na literatura, por exemplo, isso fica bastante evidente no momento do processo 

tradutório de uma obra da língua de partida (doravante LP) para a língua de chegada 

(doravante LC), visto que existem lexias pertencentes a LP as quais quando traduzidas não 

encontram um correspondente equivalente na LC, diante do sentido específico que lhe é 

atribuído no contexto socio-cultural utilizado, recebendo assim outro sentido em sua 

respectiva tradução.  

Estas lexias são denominadas Marcadores Culturais (doravante MCs) que, segundo 

Aubert (2006), são marcas individuais e características de determinados contextos de 

língua/cultura. Estes MCs têm um papel fundamental na tradução, pois permitem uma análise 

do processo tradutório dessas lexias, nos dando a oportunidade de perceber como são 

recebidas no contexto socio-cultural da LC, além de contribuir para a elaboração de 

glossários, colaborando assim com a lexicografia bilíngue, disciplina responsável pelo 

registro e definição de lexias a partir dos conceitos determinados por suas respectivas 

línguas/culturas em seu contexto de uso.  

O romance Macunaíma de Mário de Andrade compõe o conjunto das principais obras 

do autor e é considerado elemento de suma importância no processo de reafirmação da 

identidade cultural do povo brasileiro, no século XX. Além disso, apresenta um vasto léxico 

pertencente à cultura indígena e aos diversos falares do Brasil, evidenciando assim a 

particularidade linguística do país. Logo se supõe que realizar a tradução da referida obra para 

o contexto da língua espanhola não é uma tarefa fácil, pois estas lexias possuem uma carga 
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cultural bastante significativa para o entendimento da obra fazendo do processo tradutório 

algo muito mais complexo do que se imagina. 

O interesse pelo estudo dos Marcadores Culturais presentes em Macunaíma surge diante 

deste fato, que nos instiga em saber quais são estes MCs e qual o tratamento dado a eles 

quando traduzidos para a língua espanhola. Para tanto, optou-se pelo recorte dessas lexias 

culturalmente marcadas correspondentes ao Domínio da Cultura Social (NIDA, 1945) com a 

perspectiva de “explorar” um léxico que reflete de forma significativa na compreensão 

linguística do texto. Vale ressaltar que, além disso, esta delimitação em domínio contribui 

também no quesito de otimização do tempo para a realização da pesquisa.  

A seleção dos candidatos a Marcadores Culturais, realizada nesta pesquisa, presentes em 

Macunaíma, partiu a priori das notas de tradução dispostas no final do romance em sua versão 

para a língua espanhola, que, por sua vez, se compõe por uma considerável quantidade de 

vocábulos e suas respectivas equivalências de definições. As notas foram fornecidas pelo 

tradutor, organizadas por capítulo. 

 

Figura 1 - Notas de tradução 

  
Fonte: Andrade (1977, p. 117) 

 

As notas somam um total de 439 vocábulos e expressões presentes no romance que vão 

desde nome de animais e plantas como, por exemplo, Candirus, Ñandú-tarántula (landu-
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caranguejeira), Yuruma (jurema), Genipa (genipapo), Tambochas (saúva) etc. a 

denominações utilizadas entre homens e mulheres como Mameluquita (mazombinha), piá, 

guacho-chico (curumim), viejo mandiguero (pajé), objetos como Urucungo, Noray (Caiçara), 

Chichorro (macuru), nomes de entidades religiosas Ochalá (Oxalá), Obatalá, Ochún (Ochum) 

e expressões como Ganarse un mango (dandava para ganhar vintém).  

No entanto, ainda que o tradutor tenha disposto estas notas, elas têm sido insuficientes 

para a comprensão de alguns elementos no contexto apresentado no texto, como 

apresentaremos no decorrer deste trabalho.  

Estudar os MC’s é de extrema importância principalmente no âmbito dos estudos de 

tradução, pois permite observar o comportamento que lhes é dado quando traduzidos da LP a 

LC, analisando como o sentido destes vocábulos e expressões são recebidos no contexto de 

língua/cultura cuja qual é destinada. Para o desenvolvimento desta pesquisa sobre os MC’s 

tomamos como pressuposto os estudos da Linguística de corpus (BERBER SARDINHA, 

2000) que se ocupa de todo material de base linguística disponível para a manipulação através 

de ferramentas computacionais e que possibilita seu acesso a outros estudiosos.  

A Linguística de corpus nos serve como caminho metodológico fundamental já que a 

presente pesquisa se dará a partir da análise do corpus paralelo (BAKER, 1995) constituído 

pela obra original e pela obra traduzida em língua espanhola. O referido corpus soma um 

extenso conjunto de dados e, por isso, nos faz valer-se de ferramentas computacionais que 

podem auxiliar no processo de análise em tempo hábil, como é o caso, por exemplo, do 

software WordSmith Tool 7.0 utilizado na presente pesquisa no momento de identificação e 

análise dos MC’s presentes na obra Macunaíma em português e espanhol, através de ações 

como criação de lista de palavras, quantificação e confrontamento de dados. 

O presente trabalho foi realizado no Núcleo de Estudos Interdisciplinares em 

Humanidades Digitais da UEFS e está associado ao projeto Estudo de Marcadores Culturais 

em obras literárias brasileiras traduzidas para a Língua Espanhola: banco de dados e 

construção de um dicionário online bilíngue, coordenado pelo Professor Dr. Patrício Barreiros 

que detém a licença para uso do programa WordSmith Tools 7.0, criado pelo linguista 

britânico Mike Scott. 

A pesquisa tem caratér bibliográfico situando-se no campo de estudos dos Marcadores 

Culturais (AUBERT, 2006; REICHMAN; ZAVAGLIA, 2014; NASCIMENTO, 2018; 

BARREIROS; NASCIMENTO, 2018), como também se direciona a investigação das 

modalidades de tradução (AUBERT, 1998; 2006) e discussões conceituais da lexicologia e 

lexicografia (BARBOSA, 1992; OLIVEIRA; ISQUERDO, 2001) e Linguística de corpus 
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(BERBER SARDINHA, 2000). Em primeiro lugar, após a seleção do corpus de estudo, 

realizamos a digitalização, conversão e tratamento (limpeza) do corpus. Em seguida, com o 

auxílio da ferramenta WordSmith Tools 7.0, buscamos os candidatos a Marcadores Culturais 

presentes no Texto de Origem, doravante TO, e seus equivalentes no Texto Traduzido, para a 

posterior observação das modalidades de tradução e realização da análise sobre os Marcadores 

Culturais. Para análise dos Marcadores Culturais, foi utilizada uma Ficha Lexicográfica 

desenvolvida por Nascimento e Barreiros (2018) em sua dissertação de mestrado.  

Quanto à estrutura desta monografia, ela está dividida em cinco seções. A primeira 

corresponde à Introdução do trabalho. Na segunda seção, Macunaíma e o modernismo em 

Mário de Andrade, apresenta-se brevemente a contextualização da obra, sua relação com o 

autor e as intenções deste para a criação de Macunaíma. Na subseção, Macunaíma: a 

tradução, abordamos sobre a versão da obra traduzida para Língua Espanhola, feita pelo 

mexicano Hector Olea.  

Na terceira seção, intitulada Caminhos teórico-metodológicos, apresenta-se os conceitos 

e discussões propostos por alguns autores sobre Lexicologia e Lexicografia (BARBOSA, 

1992; OLIVEIRA; ISQUERDO, 2001), Marcadores Culturais (AUBERT, 1998; ZAVAGLIA; 

AUBERT, 2006; REICHMAN; ZAVAGLIA, 2014; NASCIMENTO, 2018), Domínios 

Culturais (NIDA, 1945), Modalidades de Tradução (VINAY; DALBERNET, 1958) e sua 

reformulação realizada por Aubert (1998). Na subseção, Linguística de corpus, aponta-se os 

passos dados e técnicas utilizadas para a execução do trabalho. Nesta parte, damos uma maior 

atenção a discussão sobre Linguística de corpus a partir dos conceitos abordos por Berber 

Sardinha (2004; 2009) e Nascimento (2018). Na subseção, Construindo e analisando o corpus, 

apresenta-se o processo de construção do corpus paralelo (BAKER, 1995) e do corpus de 

referência (VALIDÓRIO, 2008; NASCIMENTO, 2018) e a utilização do WordSmith Tools 

7.0 .Na subseção Tratamento do corpus e na sequência Utilização do wordsmith tools 7.0 na 

pesquisa, apresenta-se os passos dados desde o tratamento do corpus ao uso das ferramentais 

computacionais para a realização da pesquisa. 

Na quarta seção, Análise dos Marcadores Culturais em Macunaíma, apresenta-se os 

resultados e discussões alcançados a partir da exposição da ficha lexicográfica produzida ao 

longo da pesquisa. 

E por fim, na quinta e última seção apresentam-se as considerações finais do presente 

trabalho. 
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2 MACUNAÍMA E O MODERNISMO EM MÁRIO DE ANDRADE 

 

Mario de Andrade escreveu Macunaíma em 1926 e dois anos depois publicou a 

primeira edição do romance. O autor sempre teve certo incômodo pelos problemas ocorridos 

no Brasil do século XX, sobretudo àqueles relacionados à submissão da cultura nacional, 

irrelevância das nossas tradições em favor da supervalorização das crenças europeias e os 

preconceitos existentes acerca da diversidade de nossa língua. Neste período, o Modernismo 

estava em efervecência e é nesse cenário do “concerto das nações” e em meio a essas 

inquietações e busca pela autonomia do Brasil que “nasce” Macunaíma. 

Mario de Andrade, aos 34 anos, se reconhece fotógrafo da modernidade. Esta sua 

habilidade com a fotografia descoberta tardiamente foi efetivamente “explorada” entre 1893 – 

1945 quando ele viajou ao Norte do Brasil, se alojando específicamente no seio da Amazônia. 

Neste período, ele capturou várias imagens da região que atualmente se encontram arquivadas 

no Acervo do escritor sob a guarda do Instituto de Estudos Brasileiros na USP, em São Paulo. 

Ainda que pareça objeto simples, estas fotografias possuem informações cruciais que nos 

trazem à tona vestígios de sua inspiração para a criação das primeiras páginas de Macunaíma.  

Segundo Têle Ancona (2005, p. 138), professora e uma das principais pesquisadoras 

das obras de Mário de Andrade no Brasil, 

 
[o autor de Macunaíma] acompanha um longo e rigoroso ensaio fotográfico 

que documenta, no correr dos volumes, o tipo físico, costumes e elementos 

da cultura material dos diferentes povos indígenas estudados, bem como o 

espaço geográfico e o próprio etnólogo em atividade. 

 

E propositalmente estas características capturadas compõem a narrativa de 

Macunaíma. A arte criativa do autor para o ‘nascimento’ da obra ocorre neste ambiente da 

fauna brasileira contemplando todos os aspectos nela contidos, desde os elementos ecológicos 

aos costumes e comportamentos do povo ameríndio que neste espaço vivia. 

Ainda de acordo com Têle Ancona (2005), Mário de Andrade teve também importante 

influência, a partir da leitura da obra Vom Roraima do autor alemão Theodor Koch-Grünberg. 

Em dita obra Koch-Grünberg relata sua viagem feita pela Venezuela e ao Norte do Brasil, em 

1911-1913, trazendo dados relativamente importantes para seus estudos como etnógrafo e 

linguista a respeito dos costumes, lendas e mitos peculiares à cultura dos povos indígenas que 

nestas regiões habitavam. Em 1926, Mário de Andrade adquiriu cinco volumes desta obra e 

após a leitura se inspira para escrever Macunaíma, trazendo no romance aspectos 

semelhantemente apresentados no relato de Koch-Grünberg.   
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Ao redatar dita obra, Mário de Andrade tinha como uma das principais intenções 

definir uma identidade própria da nação brasileira (RODRIGUES, s/d) composta pela 

condensação de aspectos culturais e pelo leque diversificado de etnias, crenças e dizeres 

populares pertencentes a este imenso país, a partir da representação do personagem principal 

na narrativa. A diversidade de comportamentos, crenças e falares do Brasil apresentada em 

Macunaíma leva o leitor a se conscientizar de que o país é composto pela mistura de todas as 

culturas presentes em cada região e, segundo Mário de Andrade, somente a partir desta 

consciencia existiria a possibilidade do Brasil tornar-se uma entidade nacional.  

A obra apresenta um vasto léxico pertencente à cultura indígena e aos diversos falares 

do Brasil, evidenciando assim a particularidade linguística do país e determinando ainda mais 

este caráter modernista, inclusive pela contrariedade a influência da escrita europeia, 

tornando, por sua vez, sua leitura um tanto complexa, principalmente para não brasileiros. 

Entretanto, o aspecto nacionalista trazido por Macunaíma nos proporciona, apesar de algumas 

dificuldades como o não conhecimento de lexias próprias do povo ameríndio, o entendimento 

significativo da respectiva obra e o saber do que é e como é, de fato, o Brasil. Mário de 

Andrade nos traz um panorama da diversidade cultural brasileira contemplando estratégica e 

eficientemente uma mescla de costumes, cores, crenças e língua, mostrando-nos como está 

composto este imenso país e como deve ser visto efetivamente pelas pessoas, principalmente 

pelo seu povo.  

Diante disso, Macunaíma é considerada uma obra simbólica para a formação do 

Brasil, visto que apresenta a tentativa de um país com forma e identidade cultural própria, 

desmitificando assim esta divisão geográfica de sua cultura que mesmo após séculos da 

colonização, infelizmente, corresponde a nossa realidade atual. 

 

2.1 MACUNAÍMA: A TRADUÇÃO 

 

Traduzir uma obra de determinada língua/cultura para outra se configura tarefa 

estremamente dificil para quem o faz. Nesse sentido, o que se alcança de resultado neste 

processo é basicamente uma aproximação ao texto original, sendo necessário o cuidado 

restrito no momento de transportar significados, ideias, musicalidade e características que são 

de suma importância para o entendimento extralinguístico do Texto Original (doravante TO). 

Macunaíma é exemplo clássico destes tipos obras, pois está vinculada estritamente à essência 

do Brasil, logo realizar sua tradução para contextos culturais correspondentes a outras línguas 

torna-se uma atividade bastante trabalhosa.  
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Entretanto, embora traduzi-la tenha se configurado extrema responsabilidade 

linguístico-cultural, desde a sua primeira publicação, Macunaíma foi traduzida a nove línguas, 

entre elas estão o italiano, o inglês, o francês, o hugaro e o espanhol. Com relação a esta 

última, a primeira tradução foi realizada em 1943 pelos argentinos Hector Julio Páride 

Bernabó, mais conhecido como Carybé, e Raúl-Brié, no entanto não foi publicada, pois após 

ser enviada ao Mario de Andrade e analisada por ele no período correspondente a 1944/1945 

o autor de Macunaíma veio a óbito, as anotações desapareceram e, consequentemente, não 

retornaram a seus tradutores.  

A segunda tradução de Macunaíma para o espanhol foi realizada pelo mexicano 

Héctor Olea, no ano de 1977, e republicada na Obra escogida de Mario de Andrade. Esta obra 

foi organizada pela filósofa, crítica literária e professora brasileira Gilda de Mello e Souza e 

encontra-se disponível para download, em formato pdf, na biblioteca virtual venezuelana 

Ayacucho.  

A edição de Macunaíma traduzida por Héctor Olea (1977) e a 16ª publicada em língua 

portuguesa pela editora Martins no ano de 1978, compõem o corpus pararelo utilizado para a 

realização deste estudo. Vale ressaltar que a obra em português trata-se de uma fiel 

reprodução das edições anteriores que, por sua vez, tem como ponto de partida a segunda 

edição de 1944. 
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3 CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

3.1 LEXICOLOGIA E LEXICOGRAFIA 

 

De acordo com Sausurre (1969), a língua serve ao homem como instrumento de 

comunicação que, por sua vez, se compõe de signos linguísticos capazes de apreender a 

realidade do falante no momento em que conceitos e significados são criados (FIORIN, 

2007). A partir disso, surgem o léxico das várias comunidades de fala, que se diferenciam 

entre si por diversos aspectos, em especial o cultural.   

O léxico é objeto fundamental para a análise sincrônica e/ou diacrônica da língua e 

algumas das àreas que se destacam neste tipo de estudo são a Lexicologia e Lexicografia que, 

segundo Biderman (2001), embora sejam disciplinas distintas, têm a mesma finalidade: a 

descrição do léxico de uma língua. No entanto, ainda que seja objeto de suma importância no 

estudo da língua, especialmente, no âmbito dessas subáreas da linguística, ainda consoante a 

autora, definir e identificar uma unidade lexical tem sido um problema teórico bastante 

complexo, principalmente para a Lexicografia. E um dos fatos que justifica esta ocorrência é a 

pouca atenção dada pelos linguistas no quesito de análise e resolução desta problemática. 

A Lexicologia se ocupa do estudo científico do léxico e algumas de suas tarefas são 

descrever estruturas de unidades lexicais, examinar as relações de um léxico de uma língua 

com o universo natural, social e cultural, abordar a palavra como um instrumento de 

construção e detecção de uma ideologia etc. (BARBOSA, 1992, p.152). Muitos estudiosos a 

considera como uma ciência de caráter multissignificativo, isto é, uma ciência capaz de 

possibilitar tanto o estudo através da pesquisa fundamental (ciência básica) como a partir da 

ciência aplicada.  

Por outro lado, a Lexicografia é uma área pautada nas técnicas de construção de 

dicionários, a partir do registro das palavras pertencentes ao léxico. Conhecida também como 

a tecnologia de tratamento da palavra, a Lexicografia dispõe de algumas tarefas como 

classificação, análise e processamento (BARBOSA, 1992) com a intenção de produzir não 

somente dicionários como também vocabulários especializados etc.  

Tendo em vista estes dois campos de estudo como base teórico-metodológica 

buscamos, como resultado, elaborar um glossário bilíngue que será disponilizado virtual e de 

forma impressa para posteriores estudiosos e pesquisadores da área.  
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3.2 MARCADORES CULTURAIS 

 

Macunaíma, como já exposto anteriormente, é uma obra relevante para o processo de 

construção da identidade do Brasil e por retratar a imagem deste país, composto pela 

diversidade social e cultural que conhecemos, Mario de Andrade enfatiza também as 

peculiaridades linguísticas do povo brasileiro, pois como aponta Oliveira e Isquerdo (1998) o 

léxico de uma língua está intimamente atrelado às particularidades e experiências vivenciadas 

pelo grupo social e “[...] é o que mais deixa transparecer os valores, as crenças, os hábitos e 

costumes dos povos” (OLIVEIRA; ISQUERDO, 1998, p.7).   

Na obra, além dos diversos falares do Brasil, evidencia-se a presença marjoritária de 

unidades lexicais pertecentes à cultura indígena que têm papel fundamental no entendimento 

linguístico do texto, por isso a necessidade de considerar o contexto sociocultural em que a 

língua é apresentada, pois é ele que determinará e auxiliará a compreensão de importantes 

aspectos presentes na obra.  

Essas unidades lexicais ou lexias culturalmente marcadas são o que Aubert (2006) 

denomina Marcadores Culturais. Segundo ele, todas as línguas possuem estas marcas que 

atestam as especificidades culturais de cada lugar.   

No que diz respeito ao conceito de Marcas e Marcadores Culturais, diferentemente de 

Aubert (2006) outros autores como Reichman e Zavaglia (2014) apresentam conceitos 

distintos para os respectivos termos. Para Aubert (2006), estes dois termos são considerados 

sinônimos, já para as citadas autoras Marcas Culturais são definidas como “[...] relações 

abstratas que se estabelecem espaço-temporalmente entre esquemas culturais mais gerais e 

esquemas culturais mais específicos [...]” (REICHMAN; ZAVAGLIA, 2014, p. 52) ao 

contrário dos Marcadores Culturais que se referem a elementos (objetos) textuais que 

representam tais relações.  

Nesta pesquisa, buscamos estudar as lexias culturalmente marcadas presentes no 

romance Macunaíma, no qual identificamos um vasto léxico pertencente à região da 

Amazônia (Marca Cultural ampla) que envolve, marjoritariamente, elementos da cultura 

indígena (Marca Cultural específica) e o léxico apresentado (Marcadores Culturais) está 

composto por vocábulos como: índia tapanhumas, saúva, jurema, caiçara, macuru etc.  

Então, consoante Reichman e Zavaglia (2014), entende-se que as marcas culturais compõem 

um conjunto maior, podendo ser elas gerais ou específicas, e os marcadores culturais se 

apresentam dentro deste. 
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3.3 DOMÍNIOS CULTURAIS E AS MODALIDADES DE TRADUÇÃO 

 

Como já exposto anteriormente, os Marcadores Culturais são determinantes em uma 

língua e, por isso, possuem peculiaridades próprias de sua comunidade de uso. Além disso, 

eles evidenciam realidades e seus aspectos ecológico, material, social e ideológico que estão 

intimamente envolvidos e influenciados pela língua/cultura. Nesse sentido, os MC’s estão 

relacionados aos Domínios Culturais, propostos por Nida (1945) e reformulados por Aubert 

(1981), que diz respeito a um sistema de classificação que distribui as unidades linguísticas 

características de determinados espaços culturais em categorias específicas. Estando estes 

dominíos definidos da seguinte forma:  

 

a)Domínio ecológico: termos que designam  seres, objetos e eventos da 

natureza, em estado natural ou aproveitados pelo homem, desde que o 

conteúdo intríseco do termo não implique que seja ser, objeto ou evento que 

tenha sofrido alterações pela ação voluntpária do homem. b) Domínio da 

cultura material: termos que designam objetos criados ou transformados pela 

mão do homem, ou atividades humanas. c) Domínio da cultura social: termos 

que designam o próprio homem, suas classes, funções sociais e profissionais, 

origens, relações hierárquicas, bem como as atividades e eventos que 

estabelecem, mantêm ou transformam essas relações, inclusive atividades 

linguísticas. d) Domínio da cultura ideológica: termos que designam seres, 

objetos e eventos pertencentes a sistemas de crenças, innclusive sistemas 

mitológicos, as entidades espirituais tidas como fazendo parte desses 

sistemas, bem como as atividades e eventos gerados por tais entidades. 

(AUBERT, 2003, p. 160). 

 

Como exposto anteriormente, o objetivo da pesquisa é observar como os MCs se 

comportam quando traduzidos da LP para LC e para isso recorremos aos estudos das 

Modalidades de Tradução (AUBERT, 1998) que possibilitam, a partir de uma abordagem 

técnica, a análise minuciosa das justificativas de escolhas dos tradutores no momento de 

“transportar” os MCs presentes na obra original para a língua estrangeira.  

Os canadenses Vinay e Dalbernet (1958) foram os precursores dos estudos das 

Modalidades de Tradução, denominadas a princípio como procedimentos técnicos de tradução, 

no entanto sua proposta apresenta dificuldades aos investigadores devido às lacunas presentes 

no modelo sugerido. Diante disso, Aubert (1998) realizou de forma precisa a reformulação das 

modalidades de Vinay e Dalbernet (1958) adaptando-as as necessidades da análise corpus. 

Aubert (1998) classifica estas modalidades em duas categorias denominadas tradução direta 

(com cinco modalidades: transcrição, empréstimo, decalque, tradução literal e transposição) e 

tradução indireta (com cinco modalidades: explicitação/implicitação, modulação, adaptação e 
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tradução intersemiótica). Vale ressaltar que existem também as modalidades omissão, 

correção, erro e acréscimo que não se enquadram nas categorias citadas, mas que fazem parte 

do conjunto. 

De acordo com Aubert (2006a), o processo de tradução pode possibilitar a 

coocorrência de uma ou mais modalidades no mesmo segmento textual, podendo ser 

justificada pela variedade de fenômenos da língua que podem se tornar explícitos no momento 

de análise da unidade lexical. Diante deste fato, o referido autor organiza as modalidades de 

tradução (conforme o quadro a seguir) numa escala que parte desde o distanciamento 

significativo entre o texto original e o traduzido, ou seja, aquém do texto, como é o caso da 

omissão, à “ausência de qualquer interseção” (p. 63) entre os textos, erro. 

 

Quadro 1 - Modalidades de tradução revistas por Aubert (2006a) 

Omissão 

“Ocorre omissão sempre que um dado textual do texto fonte e 

a informação nele contida não podem ser recuperados no 

texto meta [...]” (p.64) 

Espelhamento 

“Ocorre espelhamento quando um 

determinado segmento do texto 

original reocorre no texto traduzido, 

sem alterações ou com pequenas 

alterações gráficas e/ou 

morfossintáticas” (p.64) Desdobra-se 

em: Empréstimo e Decalque 

 
Empréstimo: “Trata-se de um seguimento textual do Texto 

Fonte reproduzida no Texto Meta com ou sem marcadores 

específicos de empréstimos (aspas, itálico, negrito etc.) [...]” 

(p.64) 

 
Decalque: “Uma palavra ou expressão emprestada da Língua 

Fonte, mas que foi submetida certas adaptações gráficas e/ou 

morfológicas para conformar-se às convenções da Língua 

Fonte [...]” (p.64)  
Literalidade 

“[...] manifesta-se como um conjunto 

de soluções tradutórias 

aparentemente desprovidas de 

‘ruído’, ou seja, em que a passagem 

do texto original para o texto 

traduzido faz-se, no seguimento 

textual observado, de forma direta, 

valendo-se de soluções 

configuradoras de uma certa 

sinonímia interlinguística e 

intercultural no contexto dado [...]” 

(p.64) Reparte-se em: transcrição, 

tradução palavra por palavra, 

transposição e explicitação. 

Transcrição: “Inclui segmentos de textos que pertençam ao 

acervo de ambas as línguas envolvidas (por exemplo, 

algarismos, fórmulas algébricas e similares) ou que pertençam 

a uma terceira língua (como frases e aforismos latinos — Alea 

jacta est)[...]” (p.64) 
Tradução palavra por palavra: “Na comparação entre textos 

fonte e meta, se observem: (i) o mesmo número de palavras, 

(ii) na mesma ordem sintática, (iii) empregando as mesmas 

categorias gramaticais e (iv) contendo as opções lexicais que, 

no contexto específico, podem ser tidas por sendo sinônimos 

interlínguais [...]” (p.64) 
Transposição: “Ocorre sempre que um ou mais dos critérios  

dos critérios formais para a definição de tradução palavra por 

palavra deixa de ser satisfeito [...]” (p.65) 
Explicitação: Representa uma tentativa de assegurar a 

literalidade semântica, mediante o recurso das construções 

parafrásticas de diversos tipos [...] (aposto explicativo, nota de 

rodapé, ou de fim, glossário final [...]” (p.65).  
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Equivalência 

“As modalidades (ou procedimentos 

técnicos) de equivalência são 

aquelas em que a atuação, 

interferência e a coautoria do 

tradutor tornam-se mais visíveis. 

Manifestam-se em diversas formas 

de deslocamento ou refração 

semântico pragmática, e, no limite, 

levam o texto traduzido — ou 

segmentos desse – A reescrita 

interpretativa na ótica da cultura de 

recepção. São modalidades de 

equivalência a Implícitação, 

Modulação, Adaptação. 

Implícitação” (p. 65) 

Implicitação: “Informações explícitas contidas no texto fonte 

identificáveis como determinado segmento textual tornam-se 

referências implícitas. Resulta, por vezes, em simples 

compensações, ou eliminação de aparentes redundâncias [...]” 

(p.66) 
Modulação: “Registra-se como a solução tradutora que resulta 

em uma alteração perceptível na estrutura semântica de 

superfície, embora retenham fundamentalmente o mesmo 

efeito geral de sentido denotativo, no contexto em questão, 

expressa-se a “cultura linguística”, o modo de dizer peculiar a 

determinada complexo língua-cultura [...]” (p.66) 
Adaptação: “[...] intercessão de sentidos, mesmo denotativos, 

abandonando a busca da equivalência plena. Corresponde a 

alguns resultados do embate entre as duas realidades 

extralinguísticas que se confrontam no ato tradutório. [...] 

Intersecção de realidades entre a cultura fonte a cultura meta 

[...]” (p.67) 

 

Tradução Intersemiótica 

“Ocorre, usualmente, nas ilustrações ou vinhetas introduzidas 

no texto traduzido ou mesmo na capa [...]” (p.68) 

Erro 

“Incluem-se tão somente os casos que ultrapassam os limites 

da adaptação, resultando em troca injustificada de sentidos 

[...]” (p. 68) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora baseado em Aubert (2006a). 
 

As modalidades se distribuem através de uma escala orientada pelo ato tradutório que 

parte desde um “grau zero”, empréstimo, a um “grau máximo”, adaptação.   

Baseado na proposta de Aubert (1998), Nascimento (2018) elaborou um quadro, 

apresentado na figura 3, que explicita a organização destas modalidades em uma escala 

variável entre omissão e erro e que, segundo ele, podem ocorrer tanto no TO como em TT 

separadas ou interseccionadas.  
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Figura 2 - Escala de Tradução baseado na proposta de Aubert (2006a) 

 
Fonte: Nascimento (2018). 

 

Além da possibilidade de ocorrência dos Marcadores Culturais nestas modalidades de 

tradução proposta por Aubert (1998; 2006a), o mesmo autor apresenta a possibilidade de 

Modalidade Híbrida. Estas soluções tradutórias consideram o trabalho do tradutor e 

contribuem para o alcance da análise qualitativa, norteando o pesquisador para a reflexão de 

problemas e/ou questões, relacionados ao vocabulário culturalmente marcado, que podem 

surgir durante o processo. 

 

3.4 LINGUÍSTICA DE CORPUS 

 

3.4.1 Linguística de corpus e tradução 

 

É fato que língua e cultura estão intimamente interligadas, pois no funcionamento de 

uma sociedade a língua, como um intrumento de relação social, faz parte da cultura e a 

expressa a cada instante.  Muitos são os estudiosos da linguagem que defendem esta 

perspectiva, assim como Aubert (2006, p. 4) que afirma que:  

 

[...] toda língua é um fato cultural. Integra e articula toda uma gama de 

comportamentos dos grupos sociais que dela se servem, e constitui um dos 

instrumentos mais elaborados de pensar, dizer e atuar sobre o mundo no seio 

das relações sociais intra- e intergrupos. Se assim é, de princípio tudo na 

língua – e toda expressão da língua na fala – porta em si uma ou mais marcas 

reveladoras deste vínculo cultural, traços que remetem a conjuntos de 

valores, de padrões comportamentais, lingüísticos e extralingüísticos que, 

tanto quanto os traços pertinentes fonológicos, gramaticais e semânticos, 
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individualizam e caracterizam ou tipificam determinado complexo 

língua/cultura em relação a outras línguas/ culturas, próximas ou distantes 

[...].(AUBERT, 2006, p. 4). 

 

Nesse sentido, a língua e cultura pertencem a um processo de modulação ocorrido no 

contexto social em que é manisfestada, possuindo desta forma traços característicos de 

determinado espaço que influenciam  no sentido que o indivíduo atribui a distintos fatores, 

entre eles o linguístico. Os MC’s pertencem a este fator e correspondem a vocábulos e 

expressões com sentido próprio em determinada língua e cultura. 

A partir dessa relação existente entre língua/cultura e Marcadores Culturais justifica-se 

a importância deste estudo, visto que através da língua as marcas e os marcadores culturais 

evidenciam peculiaridades de determinada cultura que outros elementos podem desvelar ou 

não. No âmbito dos estudos da tradução também é possível observar sua relevância, já que 

permite observar o comportamento que é dado ao MCs quando traduzidos da LP a LC, 

analisando como o sentido destes vocábulos e expressões são recebidos no contexto de 

língua/cultura cuja qual é destinada. Para o desenvolvimento deste estudo é importante lançar 

mão da Linguística de corpus que, de acordo com Berber Sardinha (2000, p. 325), 

 

[...] ocupa-se da coleta e exploração de corpora, ou conjuntos de dados 

lingüísticos textuais que foram coletados criteriosamente com o propósito de 

servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade lingüística. Como tal, 

dedica-se à exploração da linguagem através de evidências empíricas, 

extraídas por meio de computador. 

 

A Linguistíca de Corpus se ocupa do estudo de todo material de base linguística que 

pode ser manipulado através de ferramentas computacionais e que possibilita seu acesso a 

outros estudiosos.  

O âmbito dos estudos tradutológicos é uma das áreas que a Linguística de corpus tem 

influenciado de forma significativa e positiva, principalmente no que diz respeito à eficiencia 

na análise sobre o entendimento de questões da linguagem que, diferentemente do trabalho 

baseado na intuição humana, tem favorecido o êxito nestes tipos de pesquisas. Além disso, o 

trabalho com corpora eletrônicos tem beneficiado aos estudos de tradução no quesito de 

difusão e tratamento de um número considerável de dados linguísticos, como também na 

modernização da pesquisa na àrea.  

No entanto, embora a Linguística de corpus e a tradução tenham se correspondido 

favoravelmente aos estudos da linguagem, muitos são os autores que discordam deste fato e 

isso tem refletido, como consequencia, no pouco relacionamento dado às respectivas áreas 
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aqui no Brasil, por exemplo. Porém, ainda que haja estas divergencias, é inegável a 

contribuição que a combinação destas áreas tem permitido à pesquisa linguística e, atualmente, 

ainda que ‘engatinhando’ no âmbito das investigações de pesquisadores brasileiros, vem se 

destacando bastante em importantes centros de pesquisa aqui e pelo mundo, como é o caso 

daqueles localizados na região da Grã-Bretanha.  

 

3.4.2 Tipos de corpus  

 

Determinar o(s) tipo(s) de corpora linguístico a ser utilizado nos estudos de tradução é 

algo crucial para o alcance dos objetivos da pesquisa e, consequentemente, em seu 

desenvolvimento. Para o presente trabalho os corpora utilizado compõe-se por corpus paralelo 

e corpus referência.  

O primeiro, corpus paralelo, se compõe pelos textos originais de uma determinada 

língua e seus respectivos textos traduzidos para outra língua e pode ser definido como bilíngue 

e multilíngue. Como afirma Kenny ( 2001 [1998], p. 3), baseado nos estudos de Baker (1995), 

 
[...] a parallel corpus consists of texts originally written in a language A 

alongside their translations into a language B [...] multilingual corpus [...] 

refer to 'ets of two or more monolingual corpora in different languages, built 

up in either the same or different institutions on the basis of similar design 

criteria'.
1
 

 

No presente trabalho o corpus utilizado é o bilíngue constituído pela obra original em 

português em direção ao texto em espanhol.  

O uso do corpus paralelo tem desempenhado importante função nos estudos de 

tradução e, de acordo com Dyrell (2005, p. 93), um dos seus principais objetivos é 

“possibilitar a identificação de um determinado padrão ou unidade nas línguas de partida e de 

chegada simultaneamente”. Além disso, o corpus paralelo fornece à investigação a busca por 

caminhos possíveis para o tratamento de problemas encontrados pelos tradutores no momento 

de transportar um texto da língua original para o idioma destinado.  

O corpus desta pesquisa se constitui pela 16ª publicada de Macunaíma em língua 

portuguesa pela editora Martins no ano de 1978, e por sua versão hispanoamericana de 1977, 

                                                           
1
 Tradução nossa: “[...] um corpus paralelo consiste de textos escritos originalmente em uma língua A 

juntamente com as suas traduções para uma língua B.[...] o corpus multilingue se refere a ‘conjuntos de dois ou 

mais corpora monolíngüe em diferentes línguas, construído em um mesmo ou diferentes instituições com base 

em critérios de concepção semelhantes’”. ( KENNY, 2001 [1998], p. 3). 
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traduzida pelo mexicano Héctor Olea. 

Diante do fato de o corpus da pesquisa proceder de textos impressos, logo, fez-se 

necessário a preparação deste material para o tratamento computacional que se deu a partir da 

digitalização, conversão para formato editável OCR, limpeza (exclusão de partes pré-textuais, 

figuras e notas acrescidas), conversão em txt. e organização dos arquivos para ser explorado 

pelo software computacional, WordSmith Tools 7.0.  

 

3.4.2.2 Corpus de referência 

 

O corpus de referência trata-se de um termo de comparação utilizado no processo de 

análise da pesquisa. De acordo com Berber Sardinha (2004, p.97), o corpus de referência nos 

fornece “[...] uma norma com a qual se fará a comparação das frequências do corpus de 

estudo” buscando o resultado em uma linguagem estatística.  Assim como afirma Barreiros 

(2017), o corpus de referência utilizado deve estar composto de textos de diferentes gêneros e 

sua extensão deve ser três vezes maior que o corpus de estudo. 

Na presente pesquisa, o corpus de referência utilizado foi o mesmo trabalhado por 

Nascimento (2018) em sua dissertação de mestrado, constituído por um total de 10 arquivos de 

textos com aproximadamente 1.749.943 palavras e 179.785 palavras diferentes, sem a 

ocorrência de repetições, tendo como critério de escolha dos textos a criatividade e variedade 

de gêneros textuais. O corpus está disponibilizado pelo Projeto de Pesquisa Padrões do 

Português Popular Escrito: o vocabulário do Jornal Diário Gaúcho – PorPopular, coordenado 

pela professora Profa. Dra. Maria José Bocorny Finatto do Instituto de Letras da Universidade 

Federal Rio Grande do Sul em colaboração (FACIN-PUC-RS, NILC-USP, UNISINOS, 

UERGS, UFSM), sendo possível acessá-lo pelo link <http://bit.ly/2jaDk3s> (NASCIMENTO, 

2018).  

Para que de fato as lexias selecionadas no corpus de estudo fossem confirmadas na 

pesquisa como Marcadores Culturais, realizamos um confrontamento entre os dados obtidos 

no texto de origem (doravante TO) e o corpus de referência, com o intuito de observar a 

chavidade dessas palavras. Para tanto, alçamos mão da ferramenta KeyWords do programa 

WordSmith Tools 7.0. Em seguida, fizemos uma Wordlist com o corpus de referência 

observando as frequências das palavras a partir do rastreamento dos Marcadores Culturais 

presentes no glossário. Contudo, o resultado da frequência obtida foi igual a zero e, diante 

disso, chegamos à confirmação de que as palavras selecionadas se tratavam, de fato, de um 

léxico culturalmente marcado. 
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3.5 TRATAMENTO DO CORPUS 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa realizou-se a preparação do corpus para 

manipulação do mesmo na ferramenta computacional WordSmith Tools 7.0. Para seu 

processamento no referido programa o corpus de estudo, composto pelo TT e TO, foi 

converido para o formato txt., uma  “[...] que é uma extensão de arquivos de textos sem 

formatações especiais (numeração de páginas, negritos, sublinhados, imagens, notas, gráficos 

dentre outros) de fácil leitura por programas computacionais.” (NASCIMENTO, 2018, p. 59).  

Em primeiro lugar, para o tratamento dos textos, os livros precisam ser escaneados e 

convertidos para PDF em formato OCR (Optical Character Recognition). Em seguida, o 

arquivo deve ser convertido para o formado Word em ferramentas que disponha desta função 

como, por exemplo, o I love PDF que é uma plataforma amigavél, de fácil acesso e que, 

portanto, utilizamos nesta pesquisa. Após convertido para Word, o texto deve ser tratado e 

como critério para esta tarefa deve-se: retirar todas as informações pré e pós-textuais como 

numerações de páginas, notas de rodapé (feita pelo editor), cabeçalhos, imagem e unir palavras 

separadas.    

Na presente pesquisa, foi seguido todo o passo a passo da referida metedologia apenas 

com o texto na versão em português, visto que sua tradução em língua espanhola já se 

encontrava disponibilizada em formato PDF no site da Biblioteca Ayacucho, passando esta 

apenas pelos passos posteriores (conversão para Word e “limpeza” do texto).  

Devido os casos do programa de conversão não reconhecer, em algumas situações, 

acentos, pontuação, paragrafação, cedilha e palavras, seja por não identificação no idioma ou 

por estar separadas ao final de linha, foi realizada uma revisão a partir destas ocorrências e das 

sinalizações em vermelho do Word na intenção de sanar estes problemas. E por fim, o arquivo, 

após tratamento, foi convertido pelo Text Converter do WordSmith Tools7.0. 

 

3.6 UTILIZAÇÃO DO WORDSMITH TOOL 7.0 NA PESQUISA  

 

A obra na versão em português e em língua espanhola está composta por 17 capítulos, 

no entanto variam quanto ao total de palavras no texto (tokens) e diferenças de palavras dentro 

do mesmo (types).  

Diante do curto período de tempo disponível para o desenvolvimento da pesquisa, foi 

realizado um recorte de análise a partir da seleção do Domínio da Cultura Social e por conta 

disso não foram analisados todos os MC’s contidos na obra, mas sim aqueles trazidos na lista 
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de notas disponibilizada pelo tradutor ao final do romance que, segundo ele, dificultariam o 

entendimento significativo da narrativa, por se tratarem de lexias pertencentes ao léxico 

indígena brasileiro.  

A lista consta um total de 126 candidatos a marcadores culturais dos quais 14 foram 

identificados como pertencentes ao Domínio da cultura social que têm relevante importância 

na obra por se referirem a termos particulares da cultura indígena utilizados no enredo que, por 

sua vez, referenciam seus personagens e fazem possível a identificação de suas origens, 

classes e funções sociais que necessitam ser reconhecidas pelo leitor para o entendimento 

efetivo da obra, além de lhe permitir um maior acercamento à cultura indígena.  

Para a análise das lexias identificadas como MC’s foi criada uma WordList com todo o 

TO e TT com a finalidade de observar a ocorrência destes vocábulos em ambos. A partir disso, 

foi constatado que majoritariamente as mesmas frequências apresentadas em TO ocorrem em 

TT. Embora haja casos em que as frequências variam como foi o caso do marcador cultural 

“Piá” que ocorre 13 vezes em TO das quais apenas 7 frequências correspondem a domínio da 

cultura social aqui analisado como mostra o quadro a seguir (grifadas em amarelo), ao passo 

que em TT registra-se somente 7 ocorrências. 

 

Figura 3 - Ocorrência do Marcador Cultural “piá” em TO 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Figura 4 - Ocorrência do Marcador Cultural “piá” em TT 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

No diz respeito ao Condord, ele foi utilizado na pesquisa para a verificação dos MC’s 

dentro do contexto da obra, destacando a palavra selecionada. Em seguida, foi realizado a 

alinhamento entre os textos. O Corcord foi bastante útil no processo de identificação dos 

vocábulos correspondentes ao Domínio da Cultura Social.  

 

Figura 5 - Visualizando o Marcador Cultural no Concord 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elabora pela pesquisadora. 

 

A ferramenta KeyWords foi utilizada para observar a chavidade positivas dos MC’s 

identificados em relação ao corpus de referência. Com relação à chavidade das palavras, 

Nascimento (2018, p. 110) diz que existem dois tipos de palavras-chave, a saber: palavras-
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chave positivas e negativas. A primeira diz respeito a maior ocorrência no corpus de estudo 

comparado ao corpus de referência. Ao passo que, a segunda corresponde o contrário do 

resultado. E, ainda segundo o autor, tanto uma como a outra aparecem separadamente na 

janela de resultados, identificadas respectivamente no começa da lista com a cor amarela e no 

fim em outra cor.  
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4 ANÁLISE DOS MARCADORES CULTURAIS EM MACUNAÍMA  

 

Os Marcadores Culturais selecionados para esta pesquisa compõem a lista de notas 

disponibilizada pelo tradutor Hector Olea no final do romance Macunaíma: un heroe sin 

carater (1977). A referida lista soma um total de 126 lexias das quais foram identificadas 14 

palavras como possíveis candidatos a Marcadores Culturais correspondentes ao Dominío da 

Cultura social, sistema de classificação selecionado para o desenvolvimento da análise deste 

trabalho a partir dos seguintes critérios: 1. Otimização do tempo da pesquisa; 2. Importância 

dos termos que designam os indivíduos apresentando sua imagem enquanto personagem na 

narrativa e que, consequetemente, contribuem para o entendimento linguístico do mesmo.  

Dos 126 MC’s identificados, 45 correspondem ao Domínio Ecológico, equivalente a 

36% do total, 30 ao Domínio da Cultura Material, (24%), 37 referem-se ao Domínio 

Ideológico (29%) e 14 ao Domínio da Cultura Social (11%).  

Estes 14 MC’s foram catalogados em fichas lexicográficas elaborada por Nascimento e 

Barreiros (2018), que possuem a seguinte estrutura:  

 

Figura 6 - Ficha lexicográfica 

 
 

(1)identificador da organização semasiológica; (2) Marcador Cultural lematizado; (3) Marcador Cultural como 

apresentado na obra; (4) Correspondente de tradução do MC; (5) Classe Gramatical; (6) Abonação em 

Português; (7) MC em contexto; (8) Abonação em Espanhol; (9) Correspondente de tradução do MC em 

contexto; (10) Página da abonação; (11) Modalidade de tradução identificada. 
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Nas fichas, estão apresentados os resultados que alcançamos após o confrontamento 

entre os Marcadores Culturais no TO e sua correspondência de tradução no TT e as 

Modalidadades de Tradução identificadas a partir da análise.  

Para o registro dos significados correspondentes aos MC’s em língua portuguesa foram 

consultadas diversas obras lexicográficas, entre elas: O dicionário Escolar da língua 

portuguesa (AULETE, 2008), Dicionário Antonio Houaiss consiso (2011), O meu dicionário 

de cousas da Amazônia (MORAIS, 2013) e Dicionário Online Aurélio. Assim como também, 

nos casos em que os dicionários não davam conta do significado da lexia no contexto da obra, 

foi levada em consideração a interpretação da investigadora.  Para a definição das 

equivalências destes MC’s para o espanhol foram consultados a lista de notas disponibilizada 

pelo tradutor ao final do romance e o Dicionário Online da Real Academia Española (RAE).  

No que diz respeito às lexias que não foram encontradas dicionarizadas, estas receberam 

definições a partir das buscas, conhecimento e interpretação da pesquisadora como falante da 

língua.  

A continuação, apresentamos as referidas fichas com a análise dos 14 Marcadores 

Culturais identificados.  
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C c 
Cotruco  

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Cotruco  Buhonero  

DEFINIÇÃO 

s.m. (Bras.) vendedor ambulante de fazendas e artigos de armarinho.  Vendedor ambulante. 

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“No outro dia pra esperar a nomeação matou o tempo 

fazendo pinturas. Assim: Agarrou num romance de Eça 

de Queiroz e foi na Cantareira passear. Então passou 

perto dêle um cotruco andarengo muito marupiara 

porque possuía folhinha de picapau [...]” (p. 143). 

  

“Al otro día para aguardar la nominación mató tiempo 

haciendo pinturas. Así: agarró una novela de Eça de 

Queiroz y se fue a pasear a la Cantareira. Entonces pasó 

cerca de él un buhonero andador y muy futuná porque 

poseía al amuleto uapycú de hojitas vengavenga.  

Macunaíma pechotierra se divertía aplastando los 

tacurús de las hormigas tapipitingas [...]” (p. 71).   

Modulação  
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Culumi 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Culumi Mi-chumí  

DEFINIÇÃO 

s.m.(Bras.) V. culumim. Caboclo ainda jovem; menino, rapaz 

mestiço; criado moço.  

Lo mismo que columi, sulumi o curumi. Término guaraní que significa 

“niño”.  

ABONAÇÕES 
MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] Contou como enganara o Currupira e deu uma 

grande gargalhada. A cotia olhou pra êle e resmungou: - 

Culumi faz isso não, meu neto [...]” (p. 22)  

“[…] Le contó cómo había engatusado al Currupira  y  

dio  una  carcajadota. La jutía miró hacia él y refunfuñó: 

— Mi-chumí, no haga eso, mi nieto […]”  (p. 10) 

Modulação 
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Curumi 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Curumi Mi-chumí  

DEFINIÇÃO 

AM. sm Menino, garoto.  Lo mismo que columi, sulumi o curumi. Término guaraní que significa 

“niño” 

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...]O Currupira olhou pra êle e resmungou: -Tu não é 

mais curumi, rapaiz, tu não é mais curumi não [...]” (p. 

20). 

“[…] El Currupira miró hacia él y rezongó: — No,  mi-

chumí,  usté ya  no  es  ningún  gurí,  mi-chumí.  No.  

No [...]” (p. 9)  

Modulação 

“[...] O curumi Chuvisco andava librinando pelo bairro e 

encontrou Macunaíma negaceando da esquina. Parou  e 

ficou  olhando  o herói.   Macunaíma  virou-se […]” (p. 

128) 

“[…] El mi-chumí Chipi-chipi andaba añublando por el 

barrio y se encontró a Macunaíma haciendo añagazas en 

la esquina. Paro y se quedó viendo al héroe. Macunaíma 

se volteó [...]” (p.63) 

Modulação 

“[...] -Qual! não vê que gigante tem mêdo de ti! 

Macunaíma encarou o curumi empalamado e teve raiva. 

Quis bater nêle porém lembrou decor […]” (p. 128) 

“[…] — Cuál Nove que el gigante ni le tiene miedo! 

Macunaíma encaró  al  paliducho  mi-chumí  y  le  dio  

rabia.  Quiso Pegarle pero recordó de memoria […]” (p. 

64) 

Modulação 
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Curumim 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Curumim Guacho- chico  

DEFINIÇÃO 

AM. sm Menino, garoto. Lo mismo que columi, sulumi o curumi. Término guaraní que significa 

“niño”.  

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] Mas assim que deitou o curumim nas tiriricas, tajás  

e trapoerabas  da serrapilheira, êle botou corpo num 

àtimo e ficou um príncipe lindo [...]” (p. 10) 

“[...] Pero luego que  acostó  al  guacho-chico  en  el  

sotobosque  sobre cayumbos,  malangas  y  andacaás,  

éste  crió  cuerpo  en  un tris  y  quedó hecho un  

príncipe lindo[…]” (p. 4) 

Modulação 
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I i 

Índia Tapanhumas 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Índia Tapanhumas Índia Tapañumas 

DEFINIÇÃO 

s.f. (Bras.) Membro da tribo de ameríndios.   Ø 

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] Houve um momento em que o silêncio foi 

tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, 

que a índia tapanhumas pariu uma criança feia. 

Essa criança é que chamaram de Macunaíma 

[…]” (p.9) 

“[…] Hubo un momento en que el silencio era tan intenso escuchando el 

cuchicheo del río Uraricoera, que la india tapañumas dio a luz a una 

criatura fea.  Y ese crío fue lo que llamarían después Macunaíma [...]” 

(p.3) 

Decalque+ Tradução 

palavra por palavra 
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M m 

Mãe Tapanhumas 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Mãe Tapanhumas Madre Tapañumas 

DEFINIÇÃO 

s.f. (Bras.) Matriarca da tribo de ameríndios. Ø 

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] Não era viada não, era a própria mãe 

tapanhumas que Macunaíma flechara e estava 

morta ali, tôda arranhada com os espinhos das 

titaras e mandacarus dó mato [...]” (p.23)  

“[...] No, no era  venada.  Era  su  propia  madre Tapañumas  lo  que 

Macunaíma había venadeado y estaba allacito muerta, toda      arañada por 

las púas de los cactos-cirios y de los organillos de yacamarú del mato 

[…]” (p.11) 

Decalque+ Tradução 

palavra por palavra 

 

 



42 

 

 

 

P p 
Pai-de-Terreiro 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Pai-de-Terreiro [pai de santo] Yerbatero-payé 

Mandadero-de-los-ebbó   

DEFINIÇÃO 

s.m.Rel infrm. chefe espiritual nos locais de culto de certas religiões 

afro-brasileiras, como umbanda, candomblé, babalorixá.  

Hechicero, brujo y también sacerdote en los cultos jejé-nagós.  

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...]Então  Macunaíma  pediu  fibra  de  curauá. Jinguê 

olhou  pra  ele  com  ódio  e  mandou  a  companheira   

arranjar  fio pro  menino,  a  moça  fez. Macunaíma 

agradeceu e foi pedir pro pai-de-terreiro que trançasse 

uma corda para ele e assoprasse bem nela fumaça de 

petum [...]” (p.11) 

“[...]Entonces  Macunaíma  pidió  fibra  de  caraguata. 

Yigué  miró  hacia  él con  odio  y  mandó a la 

compañera  a conseguir  unas  hilachas  para  el niño,  y  

la  moza chas-chás.  Macunaíma  agradeció  y  fue  de  

correveidile con el yerbatero-payé para que le 

retorciera una cuerda y soplara bien sobre ella humo de 

chimó […]” (p.5) 

Adaptação 

“[...] Porque a macumba da tia Ciata não era que-nem 

essas macumbas falsas não, em que sempre o pai-de-

terreiro fingia vir Xangô Ochosse qualquer, pra 

contentar os macumbeiros [...]” (p.76) 

“[…] Porque  el  bembé  de Tía  Ciata  no  era  como  

esas  macumbas  falsas,  en  las  que  siempre  el 

mandadero-de-los-ebbó  se  fingía  venir  como  un   

Changó  u  Ochosi  cualquiera,  sólo  para  contentar  a  

los  macumberos […]” (p.37) 

Adaptação 
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Panema  

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Panema Piá 

DEFINIÇÃO 

Menino azarado que, ao ir à caça ou à pesca, não consegue apanhar 

nenhum animal.  

Ø 

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...]Uma feita em que deitara numa sombra enquanto 

esperava os manos pescando, o Negrinho do Pastorei (pra 

quem Macunaíma rezava diàriamente, se apiedou de 

panema e resolveu ajudá-lo. […]” (p.42) 

“[…] Una vuelta en la que se había tirado a una sombra 

mientra esperaba que  los  manos  pescaran,  el  Negrito-

de-las-Escondidillas, a quien Macunaíma le rezaba 

diariamente, se apiadó  del piá y resolvió que otro gallo 

le cantara.  [...]” (p.20) 

Modulação 
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Papai-Grande 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Papai-Grande Papá grande 

DEFINIÇÃO 

s.m. Nome dado pelos indígenas ao Imperador Pedro II. s.m. Designación dada por los indios al Emperador Pedro II.  

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] Obedecem todos a um imperador, chamado Papai 

Grande na gíria familiar, e que demora na oceânica 

cidade do Rio de Janeiro -a mais bela do mundo, na 

opinião de todos os estrangeiros, e que por meus olhos 

verifiquei[...]” (p.108)  

“[…]Obedecen  todos  aun emperador, llamado Papá 

Grande en la jerga familiar, y que habita en la oceánica 

ciudad de Rio de Janeiro — la más bella del mundo, en 

opinión de todos los extranjeros, y que por mis propios 

ojos verifiqué[…]” (p.53) 

Tradução palavra por 

palabra 
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Pé-rapado 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Pés-rapados Pata rajadas 

DEFINIÇÃO 

sm.1. Bras. Pej. Pessoa de condição social muito baixa; pé-rachado; 

POBRETÃO 

 

Individuos miserables pobres diablos.  

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] A mãe-de-santo puxou a comilança com respeito e 

três pelo-:sinais de atravessado. Tôda a gente vendedores 

bibliófilos pés-rapados acadêmicos banqueiros, tôdas 

essas gentes dançando em volta da mesa cantavam[...]” 

(p.77)  

“[...] La madre-de-santo  principió  el atracón con 

respeto y tres por la señales garabateados.  Y todo 

mundo vendedores bibliófilos pata-rajadas académicos  

banqueros,  toda  esa  gente danzando  en  torno  de  la  

mesa-altar  cantaban[…]” (p.37) 

Tradução palavra por 

palavra 
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Piá 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Piá Piá 

 Mocoso  

 Guricito  

 Guacho 

 Guacho-chico 

DEFINIÇÃO 

s.m. menino indígena  Ø 

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] A moça carregou o piá nas costas e foi até o pé de 

aninga na beira do rio[...]” (p.10) 

“[…] La joven cargó al piá a cuestas y se fue hasta el 

pie de las aningas de la orilla del río[…]” (p.4)  

Empréstimo + 

Explicitação 

“[...] Quando voltaram prà maloca a moça parecia muito 

fatigada de tanto carregar piá nas costas [...]” (p.11) 

“[...]la joven parecía muy fatigada de tanto cargar al 

mocoso a cuestas […]” (p.4) 
Modulação 

“ […]E foi no mato com o piá nas costas [...]” (p.11) “ [...]Y se mandó al mato con el guricito a cuestas […]” 

(p. 5) 
Modulação 

“[...] Já a estrêla Papacéia brilhava no céu quando a moça 

voltou parecendo muito fatigada de tanto carregar piá nas 

costas[...]”(p.13) 

“[…]Ya la estrella Papacenas brillaba  en  el  cielo  

cuando la  joven  regresó pareciendo  muy  fatigada  de  

tanto cargar  al  piá  a  cuestas […]” (p.6) 

Empréstimo + 

Explicitação 

“ [...] Macunaíma ria por dentro vendo as micagens dos 

manos campeando timbó. Fingia campear também mas 

não dava passo não, bem enxutinho no firme. Quando os 

manos passavam perto dêle, se agachava e gemia de 

fadiga. - Deixe de trabucar assim, piá! [...]” (p.18)  

 

“[...] Macunaíma reía para sus adentros viendo las  

mamarrachadas  de  los  manos  campeando barbasco.  

Fingía buscar también pero no daba paso, bien  

sequecito en lo firme. Cuando los manos pasaban cerca 

de él, se agachaba y gemía de cansancio — No pujes 

tanto, guacho! […]” (p. 7)   

Modulação 

“[...] O piá estava desesperado.  Era dia do casamento da 

raposa e a velha Vei, a Sol, relampeava nas gotinhas de 

chuva debulhando luz feito milho[...]” (p.21) 

“[...] El piá estaba desesperado.  Era un día de lluvia con 

sol casamiento de español, y la vieja Vei, la Sol, 

chisporroteaba en las gotitas de chipi chipi, desgranando 

Empréstimo + 

Explicitação 
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luz como si fuera maíz […]” (p.9) 

“[...] O homem ficou frio de susto feito piá Então veio 

brisando um guanumbi e boleboliu no beiço do homem 

[...]” (p.219) 

“[...] El  hombre  se  quedó  frío  del  susto  como  

guacho-chico.  En  breve  se vino una brisa de colibrí y 

vibravibró sobre los bruces del hombre […]” (p. 112) 

Modulação 
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T t 

Tapuitinga 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Tapuitinga Carapálida 

DEFINIÇÃO 

Denominação dada pelos indígenas ao homem branco europeu.  Ø 

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] Então Macunaíma fêz um grande gesto com os dois 

braços e gritou: -Espera um bocado, tapuitinga! O Inglês 

se voltou e Macunaíma só de caçoada virou-o na mâquina 

London Bank [...]” (p.131) 

“[…] Entonces  Macunaíma  hizo  un  gran  gesto  con  

los  dos  brazos  y  gritó: — Espera  un  cachito,  

carapálida! El Inglés se devolvió y Macunaima sólo 

para embromarlo  lo convirtió en la máquina London 

Bank […]” (p.65) 

Modulação 
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Tuxaua 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Tuxauas Caciques 

DEFINIÇÃO 

s.m. Bras. Chefe indígena;  s.m. Jefe de tribu indígena; en el Amazonas, cacique. 

 

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[…] Eu era uma boniteza de cunhatã e todos os tuxauas 

vizinhos desejavam dormir na minha rêde e provar meu 

corpo mais molengo que embirossu [...]” (p.36) 

“[…] Yo era una bonitura  de cuñataí y todos los 

caciques vecinos  deseaban  dormir  en  mi hamaca y 

probar mi cuerpo más blanducho que palo-borracho 

[…]” (p.16) 

Modulação 
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Tequeteque 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Tequeteque Vende-Bute 

DEFINIÇÃO 

s.m. AM Vendedor ambulante de fazendas e objetos de armarinho;  s.m. Vendedor ambulante.  

ABONAÇÕES 

MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[…] O herói fazia:- Ihihih! tequeteque me embromou! 

Ihihih! Comprei micura dêle, quarenta contos me 

custou![...]” (p.144) 

“[…]El héroe decía: — Ihihih!  el vende-bute me 

embromó!  Ihihih!  Compré  la  zarigüeya suya.  

Cuarenta lucas me costó! […]” (p.73) 

Modulação 
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Nesta pesquisa, foram identificados e analisados 14 Marcadores Culturais 

correspondentes ao Domínio da Cultura Social. Destes MCs, 79% tiveram apenas uma (1) 

ocorrência com frequência majoritaria da modalidade de tradução modulação, isto é, com 

alterações semânticas perceptíveis nas lexias traduzidas, ainda que mantivesse um sentido 

denotativo geral expressando, deste modo, a intervenção da cultura linguística da LC. Como 

foi o caso da lexia “panema” traduzida a partir deste recurso.  

A lexia complexa “pai-de-terreiro” foi a única com duas ocorrências, perfazendo um 

total de 7%. Vale ressaltar que ao analisá-la observou-se uma linha tênue entre os domínios da 

Cultura Social e Ideológica, pois “pai-de-terreiro” é possível ser classificada tanto em um 

como em outro. Diante disto, nesta análise, ainda que perceptível a característica ideólogica 

da lexia, a mesma foi classificado como pertencente ao Domínio da Cultura Social, 

justamente porque, assim como os MC’s os domínios culturais são flexíveis, moldavéis 

levando-nos a considerar esta possibilidade, já que no contexto da obra ela também designa o 

indíviduo e sua função social . No que diz respeito à modalidade tradução utilizada, nas duas 

ocorrências fez-se uso da adaptação.  

Somente “curumi” teve três ocorrências e todas correspondentes a modalidade de 

tradução modulação. Ressalva-se que esta lexia apresenta em TO mais dois sinônimos 

ocorridos cada um apenas uma vez, a saber: “culumi” e “curumim”. O que nos chamou 

atenção sobre estas lexias foi que embora tenham o mesmo significado em português elas 

foram traduzidas para o espanhol com duas possibilidades: “culumi” e “curumi” como “mí-

chumí” e “curumim” como “guacho-chico”.  

 

Figura 7 - Gráfico de Ocorrência dos Marcadores Culturais em TO 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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A lexia “piá” foi a única com sete ocorrências e as modalidades de tradução utilizadas 

foram Modalidade Híbrida (empréstimo+explicitação) e Modulação. Justificando a seleção da 

primeira modalidade considerou-se empréstimo devido o fato da lexia “piá” manter sua grafia 

tal qual como no TO e, principalmente, por não ter sido encontrada dicionarizada na língua de 

chegada. E explicitação por conta da tentativa do tradutor em assegurar a literalidade 

semântica da lexia trazida em TO através do recurso de construção parafrástica, nota de fim.  

Vale ressaltar que esta lexia se mantem traduzida nas três primeiras ocorrências 

através desta modalidade e reparou-se que em todas elas o termo é utilizado quando se refere 

ao personagem principal Macunaíma em terceira pessoa (ele). No entanto, observa-se a 

mudança de modalidade “híbrida” para “modulação” nas outras quatro ocorrências quando 

“piá” se refere em TO a Macunaíma em primeira pessoa ou quando faz referência a ele como 

“qualquer menino” trazendo o tradutor equivalentes variados em espanhol, a saber; “guacho”, 

“guacho-chico”, “mocoso” e “guricito”.  

As lexias “pés-rapados” e “papai-grande” tiveram apenas uma ocorrência e foram 

traduzidas através da modalidade “tradução palavra por palavra”. Já as lexias “índia 

tapanhumas” e “mãe tapanhumas” também tiveram uma ocorrência cada, todavia foram 

traduzidas por modalidades diferentes das primeiras, a saber: pela modalidade híbrida 

(decalque + tradução palavra por palavra), decalque por apresentar pequenas alterações 

gráficas com o intuito de “modelar” a lexia às conveções da LC, equivalendo-se em espanhol, 

respectivamente, como “india tapañumas” e “madre tapañumas”. E pela modalidade 

“tradução palavra por palavra”.  

 

Quadro 2 - Marcadores Culturais - Domínio da Cultura Material - TO 

Marcadores Culturais- Domínio da Cultura Material- TO Ocorrências 

Cotruco, culumi, curumim, índia tapanhumas, mãe tapanhumas, 

panema, papai-grande, pés-rapados, tapuitinga, taxaua e 

tequeteque. 

1 

Pai-de-terreiro 2 

Curumi 3 

Piá 7 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A seguir apresenta-se o quadro com as Modalidades de tradução e suas respectivas 

ocorrências com o total geral da análise.  
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Quadro 3 - Modalidades de tradução e ocorrências 
Modalidades Ocorrências Total 

Omissão  - - 

Espelhamento 
Empréstimo 1 1 

Decalque 2 2 

Literalidade 
Tradução palavra por palavra 4 4 

Explicitação 3 3 

Equivalência 
Modulação 10 10 

Adaptação 1 1 

Erro - - 

Modalidade 

Híbrida 

Empréstimo + Explicitação 1 1 
Decalque + tradução palavra 

por palavra 1 1 

Total 23 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A partir dos dados apresentados no quadro acima se observou que a modalidade de 

tradução marjoritariamente ocorrida foi “equivalência” pelo seu desdobramento, a modulação, 

com um total de 48% (10 modulações). Levando-nos a concluir que o tradutor opta por 

“modelar” as lexias propriamente indígenas para o espanhol, devido o fato de não possuir 

equivalente pleno para estes marcadores, expressando deste modo a cultura linguística da LC 

na tentativa de assegurar o entendimento integral da obra para o leitor em língua estrangeira.   

As modalidades “Empréstimo” e “Adaptação” ocorreram apenas uma vez cada, 

apresentando assim baixa frequência no texto, perfazendo um total de 10%. Diferentemente 

da Modalidade Híbrida que ocorreu duas vezes com os seguintes desdobramentos: 

“empréstimo+explicitação” e “decalque + tradução palavra por palavra”, respectivamente 

com as lexias “piá”, “madre tapanhumas” e “india tapanhumas”. Supõe-se que estas 

configurações da modalidade híbrida foram utilizadas pelo fato das modalidades citadas não 

contemplar sozinhas o sentido destes marcadores em TO, necessitando deste modo o recurso 

de outra modalidade para alcançar um sentido mais próximo da LP.  

Vale ressaltar que na nota de fim, disponibilizada pelo tradutor, estas duas lexias 

aparecem referenciadas apenas como “tapañumas” o que não dar conta do significado das 

mesmas no contexto da obra. Diante disso, foi considerado para análise as lexias compostas 

“madre tapanhumas” e “india tapanhumas”. 

Por fim, nota-se que a alta frequência de uso da modulação na tradução das lexias da 

LP para LC justifica-se pela preocupação do tradutor em apresentar na língua estrangeira um 

correspondente mais próximo destas lexias aqui analisadas, com a intenção de familiarizar o 

leitor do TT com a narrativa e ao mesmo, por ser o léxico de uma língua uma janela pela qual 
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se vê a cultura de um povo (ISQUERDO, 1994), manter a essência da língua-cultura expressa 

em TO, primordial para o entendimento significativo da obra.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Marcadores Culturais analisados nesta pesquisa correspondem ao léxico 

marjoritariamente indígena, apresentado na ilustre obra Macunaíma: um herói sem caráter 

(1978) do autor Mario de Andrade, que, sem sombra de dúvidas, evidencia a particularidade 

linguística do Brasil nos levando a constatar que de fato o léxico de uma língua traz consigo 

contornos e marcas culturais que o caracteriza e nos faz refletir sobre seu comportamento na 

língua de origem e em sua(s) respectiva(s) traduções. 

O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar os Marcadores Culturais no romance 

Macunaíma: um herói sem caráter (1978), versão em português, em direção a sua tradução 

para o espanhol. Para tanto, foram realizados estudos, através de livros, artigos, dissertações e 

teses de teorias relacionadas ao tema e àrea afins como, por exemplo, o estudo do Léxico e 

Linguística de corpus. Como instrumento de análise do corpus fez-se uso das ferramentas 

disponíveis no software WordSmith Tools 7.0, plataforma amigável e útil no processo de 

análise e obtenção de dados.  

Diante do estreito tempo para a realização da pesquisa, foi realizado um recorte dos 

126 Marcadores Culturais que compõem a lista de notas disponível pelo tradutor ao final do 

TT, dos quais foram analisados 14 MC’s correspondentes ao Domínio da Cultura Social. Para 

maiores informações sobre o total de marcadores encontrados e relação com seus respectivos 

domínios, segue o quadro abaixo com os percentuais de cada sistema de classificação.  

 

Figura 8 - Gráfico Domínios culturais dos Marcadores identificados 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Constatou-se na análise que os Marcadores Culturais identificados tinham baixa 

ocorrência na obra, com exceção daqueles pertecentes ao Domínio Ecológico, e sua maioria 

apresenta-se com maior incidência por capítulos como, por exemplo, no VII titulado 

“Macumba”, no qual impera a aparição de marcadores pertencentes ao Domínio Ideológico e 

da Cultura Material.  

Outro ponto analisado nesta pesquisa foi a frequência de uso das Modalidades de 

tradução, na qual se constatou que:  

 

Figura 9 - Gráfico frequência das modalidades de tradução 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisada. 

 

A modalidade de tradução com maior frequência de uso foi a “modulação”, 

perfazendo um total de 46%, equivalentes a 10 ocorrências, o que se supõe ser a escolha do 

tradutor a busca pela maior proximidade dos sentidos expressos no TO em TT mantendo a 

essência da língua-cultura de partida.  

O Marcador Cultural “piá” foi o que mais teve ocorrência, 7 vezes em TO e em TT. A 

lexia, em alguns casos, foi classificada na modalidade híbrida (empréstimo + explicitação), na 

qual não houve intervenção do tradutor diante do fato da lexia não possuir equivalente na LC. 

Assim como “mãe tapanhumas” e “india tapanhumas” classificadas por “decalque + 

tradução palavra por palavra” já que apenas uma das modalidades não dava conta do sentido 

culturamente marcado destes MC’s. Diferente da lexia “piá”, estas sofreram pequenas 

alterações gráficas com o intuito de conformar-se às convenções da LP.  

Contudo, considera-se que a presente pesquisa cumpriu com seu objetivo, 

identificação e análise dos Marcadores Culturais em Macunaíma: um herói sem carater em 

TO e TT. A referida obra pode-se considerar um “tesouro” linguístico-cultural que, além de 
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explicitar esta diversidade de crenças, valores e culturas que compõem o Brasil, serve como 

rica fonte de pesquisa para posteriores estudos. Espera-se que esta pesquisa possa valer-se de 

incentivo para futuros pesquisadores e estudiosos dos MC’s, para que, deste modo, a riqueza 

linguística do nosso país possa ser melhor entendida e ainda mais “explorada”.  



58 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Mario de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. 16ª ed. São Paulo: 

Martins, 1978.  

 

ANDRADE, Mario de. Org. Gilda de Mello e Souza. Obra escogida de Mario de Andrade. 

Venezuela: Biblioteca Ayacucho, 1977. Disponível em: 

http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/cgisys/suspendedpage.cgi?id=97&backPID=87&begin

_at=88&tt_products=96. Acesso em 08 de maio de 2018. 

 

AUBERT, Francis Henrik. Indagações acerca dos marcadores culturais. Revista de estudos 

orientais, São Paulo, 2006.  

 

AUBERT, Francis Henrik. Em busca das refrações na literatura brasileira traduzida-

Revendo a ferramenta de análise. São Paulo: USP, 2006a, p. 61-69. 

 

AUBERT, Francis Henrik. Modalidades de tradução: teoria e resultados. Revista Tradterm. 

São Paulo: USP, v. 5, 1998, p. 99-128. 

 

AUBERT, Francis Henrik. Traduzindo as diferenças extralinguísticas-procedimentos e 

condicionantes. São Paulo: USP, 2003, p. 151-172. 

 

AULETE, Caldas. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. São Paulo: Lexikon, 2008. 

1072p. 

 

BAKER, Mona. Corpora in Translation Studies: an overview and some suggestions for 

future research. Target, v. 7, n. 2, p. 223-243, 1995. 

 

BARBOSA, Maria Aparecida. O grupo de trabalho de lexicologia, lexicografia e 

terminologia da ANPOLL: tratamento do léxico e produção de obras lexicográficas e 

terminológicas. p.116-124. In: II Simpósio Latino Americano de Terminologia. Brasília: 

IBICT, 1992. 435p. Disponível em: 

file:///C:/Users/ALINE/Downloads/Simp%C3%B3posio%20latino-

americano%20de%20terminologia,%202.pdf. Acesso em: 10 de nov. de 2018. 

 

BARREIROS, Patrício Nunes; NASCIMENTO, Geovanio Silva do. Os marcadores 

culturais em Os Sertões: uma proposta lexicográfica. In: Filologia e estudos do léxico. Feira 

de Santana: UEFS, 2018. p. 209-229. 

 

BERBER SARDINHA, Tony. Linguistica de Corpus: Histórico e problemática. São Paulo: 

PUC, 2000.  

 

DAYRELL, C. O uso de corpora para o estudo da tradução: objetivos e pressupostos. 

Projeto Comet. Corpus Multilíngue para o ensino de tradução – USP. p. 93 – Disponível em: 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/25346/25346.PDFXXvmi. Acesso em: 07 de nov. 2018. 

 

Dicionário Aurélio Online. Disponível em: http//www.dicionariodoaurelio.com. Acesso em: 

08 de dez. de 2018. 

 



59 

 

 

INSTITUTO ANTONIO HOUAISS. Dicionário Houaiss conciso. São Paulo: Moderna, 2011. 

 

ISQUERDO, Aparecida Negri. O léxico do “soldado da borracha”: uma deriva de valores. 

São Paulo: Alfa, 1994. pgs. 181-189. 

 

KENNY, D. Corpora in translation studies. Mona Baker. (org.) Routledge encyclopedia of 

translation studies 50-53. London/New York: Routledge, 2001 [1998]. Disponível em: 

http://socialsemiotics.org/PusanWorkshops2014/wpcontent/uploads/2014/01/Corpora_in_Tra

nslation_Studies._Kenny.pdf. Acesso em: 07 de nov. de 2018. 

 

LOPEZ, Têle Ancona. O turista aprendiz na Amazônia: a invenção no texto e na imagem. 

São Paulo: USP, 2005. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v13n2/a05v13n2.pdf. Acesso em: 20 de out. de 2018. 

 

MIRANDA, Áurea Lúcia; PAULA, Maria de Fátima de Freitas de. Macunaíma: “pelo direito  

de  expressar  a ‘gramatiquinha’  da  fala  brasileira”. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/linhadagua/article/view/37376/40097. Acesso em: 25 de set. de 

2018. 

 

MORAIS, Raimundo. O meu dicionário de cousas da Amazônia. Brasília, DF: Senado 

Federal, 2013. 2012p.  

 

NASCIMENTO, Geovanio Silva do. O sertão traduzido: estudo dos marcadores culturais do 

domínio ecológico em os sertões, de Euclides da Cunha. Dissertação (mestrado). 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. 

OLIVEIRA, Ana Maria Pires de; ISQUERDO, Aparecida Negri. As ciências do léxico: 

lexicologia, lexicografia, terminologia. 2. ed. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2001. 268p.  

 

OLIVEIRA, Ana Maria P. P. de; ISQUERDO, Aparecida Negri. (organizadoras). As ciências 

do Léxico: lexicologia, lexicografia e terminologia. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2001. 

268p.  

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Dicionário de la lengua española. Disponível em: 

http//www.rae.es. Acesso em: 08 de dez. de 2018. 

 

REICHMANN, Tinka; ZAVAGLIA, Adriana. A tradução juramentada de tratamentos 

escolares (português, francês, alemão). São Paulo: USP, 2014. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1587399/course/section/378223/reichmann-

zavaglia2014-doc-escolares.PDF. Acesso em: 16 de nov. de 2018. 

 

RODRIGUES, Fabio Della Paschoa. Macunaíma e a formação de uma cultura brasileira. 

Disponível em: http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/m00002.htm. 

Acesso em 25 de set. de 2018. 

 

SILVA, Márcia Moura da. Análise de termos indígenas nas traduções hispano-americana, 

inglesa e italiana de macunáima: estratégias de tradução do ponto de vista cultural. 

Florianópolis: UFSC, 2013. VALIDORIO, Valéria Cristiane. Investigando o uso de 

marcadores culturais presentes em quatro obras amadiana, traduzidas para o 

inglês. Tese (doutorado), Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, 2008. 

https://neihd.files.wordpress.com/2017/11/000589179.pdf
https://neihd.files.wordpress.com/2017/11/000589179.pdf


60 

 

 

 


