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RESUMO 

 

Na presente pesquisa, constatou-se que todo texto traz em si marcas culturais peculiares 

relacionadas a fatores geográficos, crenças, valores, manifestações culturais, hábitos, etc. A 

partir de uma leitura do romance Gabriela, cravo e canela e de sua tradução para o espanhol, 

notaram-se questões problemáticas que poderiam suscitar um estudo mais aprofundado da 

tradução da obra, na direção Português-Espanhol. Identificar e examinar tais lexias contribui 

para o conhecimento da língua portuguesa em seus aspectos culturais e possibilita 

compreender como a cultura baiana e brasileira é levada para fora de suas fronteiras. Assim, 

buscou-se identificar e analisar os Marcadores Culturais do Domínio Material, mais 

precisamente do léxico culinário do romance, por três motivos: (i) realização da pesquisa em 

tempo hábil; (ii) importância que o léxico culinário tem para o desenvolver da narrativa; (iii) 

constatação de certas dificuldades na tradução dos Marcadores Culturais no Texto Traduzido. 

Com isso, ao invés de buscarmos todos os Marcadores Culturais da obra, partimos dos 

vocábulos existentes no glossário da obra em língua espanhola. No glossário constam 96 

lexias, que as tradutoras julgaram ser de difícil entendimento para os leitores, pois teriam um 

uso específico na língua portuguesa brasileira. Foram identificados 27 Marcadores Culturais 

no Domínio Material. Por conta do recorte dado, somente 22 possíveis Marcadores Culturais 

foram analisados, dos quais somente 21 foram comprovados como tal. Para a realização da 

pesquisa, foi feito um estudo bibliográfico acerca dos estudos: do léxico (BIDERMAN, 

1998); da tradução e dos Marcadores Culturais (AUBERT, 2003; 2006; NASCIMENTO, 

2018); das modalidades de tradução (ZAVAGLIA, 2006; AUBERT, 1998; 2006; 

NASCIMENTO, 2018); também se utilizou dos estudos de Sardinha (2004; 2009; 2012) e 

Nascimento (2018) sobre Linguística de Corpus e a ferramenta computacional WordSmith 

Tools 7.0. 

 

Palavras-chave:  Marcador Cultural. Gabriela, cravo e canela. Glossário. Léxico.  

 



RESUMEN 

 

En la presente pesquisa, se constató que todo texto tras en si marcas culturales peculiares 

relacionadas a factores geográficos, creencias, valores, manifestaciones culturales, hábitos, 

etc. Partiendo de una lectura del romance, Gabriela, cravo e canela y de su traducción para el 

español, fue notado cuestiones problemáticas que podrían suscitar un estudio más profundo 

acerca de la traducción de la obra, en la dirección Português-Español. Identificar y examinar 

tales lexías contribuye para el conocimiento de la lengua portuguesa en sus aspectos culturales 

y posibilita comprender como la cultura baiana y brasileña es llevada para fuera de sus 

fronteras. Así, fue buscado identificar y analizar los Marcadores Culturales del Dominio 

Material, más precisamente del léxico culinario del romance, por tres motivos: (i) realización 

de la pesquisa em tiempo hábil; (ii) importancia que el léxico culinario tiene para el 

desarrollar de la narrativa; (iii) constatación de ciertas dificultades en la traducción de los 

Marcadores Culturales en el Texto Traducido. Con eso, al envés de buscar todos los 

Marcadores Culturales en la obra, partimos de los vocablos existentes en el glosario de la 

lengua española. En el glosario consta 96 lexías, que las traductoras jugarán ser de difícil 

entendimiento para los lectores, pues tenían un uso específico en la lengua portuguesa 

brasileña. Fueran identificados 27 Marcadores Culturales en el Dominio Material. Por cuenta 

del recorte, solamente 22 posibles Marcadores Culturales fueron analizados, pero solamente 

21 fueron comprobados como tal. Para realización de la pesquisa, fue hecho un estudio 

bibliográfico acerca de los estudios: del léxico (BIDERAN, 1998); de la traducción y de los 

Marcadores Culturales (AUBERT, 2003; 2006; NASCIMENTO, 2018); de las modalidades 

de traducción (ZAVAGLIA, 2006; AUBERT, 1998;2006; NASCIMENTO, 2018); también se 

utilizó de los estudios de Sardinha (2004; 2009; 2012) e Nascimento (2018) sobre la 

Lingusitica de Corpus y la herramienta computacional WordSmith Tools 7.0. 

 

Palabras-clave:  Marcador Cultural. Gabriela, cravo e canela. Glosario. Léxico.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Jorge Amado foi um escritor brasileiro nascido em Itabuna, na Bahia, em 1912. Viveu 

sua infância em Ilhéus-BA e fez os estudos secundários em Salvador, participando de 

importantes movimentos literários que despontaram na capital baiana na década de 1920, 

como a Academia dos Rebeldes, que propunha uma renovação nas letras baianas. Foi repórter 

do Diário da Bahia, escrevia para a revista A Luva e atuou como redator da revista Dom 

Casmurro. Seu primeiro romance foi Lenita, publicado em 1930 n’O Jornal, e seu segundo 

livro, O País do Carnaval, publicado em 1931, ao qual se seguiram: Cacau, em 1933; Suor, 

em 1934; Jubiabá, em 1935; Mar Morto, em 1936; Capitães da Areia, em 1937; ABC de 

Castro Alves, em 1941; O Cavaleiro da Esperança, em 1942; Terras do Sem Fim, em 1943; 

São Jorge dos Ilhéus, em 1944; Bahia de Todos os Santos, em 1945; Seara Vermelha, em 

1946; a obra Os Subterrâneos da Liberdade, dividida em três volumes: Os Ásperos Tempos, 

Agonia da Noite e A Luz no Túnel, em 1954; Gabriela, Cravo e Canela, em 1958; A Morte e a 

Morte de Quincas Berro D’água, em 1959; Os Velhos Marinheiros ou O Capitão de Longo 

Curso, em 1961; Os Pastores da Noite, em1964; Dona Flor e Seus Dois Maridos, em 1966; 

Tenda dos Milagres, em 1968; Tereza Batista Cansada de Guerra, em 1972; O Gato 

Malhado e a Andorinha Sinhá, em 1976; Tieta do Agreste, em 1977; Farda Fardão Camisola 

de Dormir, em 1979; O Menino Grapiúna, em 1981; A Bola e o Goleiro, em 1984; Tocaia 

Grande — A Face Obscura, em 1984; O Sumiço da Santa, em 1988; Navegação de 

Cabotagem, em 1992; e A Descoberta da América pelos Turcos, em 1994. 

Formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, 

participou de movimentos populares como a Aliança Nacional Libertadora, foi exilado e 

viveu em vários países. Em seu retorno ao Brasil, dedicou-se integralmente à literatura. 

Faleceu em 06 de agosto de 2001 (FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO, s/d.). 

Dentre suas obras, o romance mais famoso é Gabriela, cravo e canela, publicado em 

maio de 1958. Nesse romance, Jorge Amado narra a trama amorosa vivida por Nacib e 

Gabriela, uma mulher sedutora que tinha grande habilidade para a culinária. Trata-se de uma 

obra regionalista, que tem como pano de fundo a cidade de Ilhéus da década de 1920. Após a 

publicação do romance e sua posterior adaptação para uma telenovela da Rede Globo e para o 

cinema, a personagem Gabriela tornou-se muito popular no Brasil, e o nome de Jorge Amado 

passou a figurar entre os nomes mais importantes da literatura nacional. 

Gabriela, cravo e canela é a obra de Jorge Amado com o maior número de traduções, 

tendo sido traduzida para 32 idiomas, adaptada para novela televisiva, cinema, espetáculo de 
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dança pelo Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, além de adaptações nacionais e 

estrangeiras, fotonovela e quadrinhos (FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO, s/d.).  

Em Gabriela, cravo e canela, Jorge Amado buscou caracterizar o ambiente social, 

político, cultura e linguístico, dando aos personagens características regionais. Ao captar a 

essência de uma comunidade pelo registro dos usos sociais da língua, evidenciam-se aspectos 

culturais relacionados ao referido grupo geograficamente situado, o qual compartilha valores 

e crenças. Assim também, no romance Gabriela, cravo e canela, fica mais evidente, quando 

se analisa o léxico do romance, o quanto Jorge Amado deu voz a diversos tipos sociais, de 

diferentes regiões do Brasil e pertencentes a diferentes esferas sociais.  

A partir de uma leitura do romance e de sua tradução para o espanhol, notaram-se 

diversas questões problemáticas que poderiam suscitar um estudo mais aprofundado da 

tradução da obra, na direção Português-Espanhol. Sabe-se que os estudos tradutológicos são 

“[...] parte integrante dos estudos linguísticos, ocupam-se não apenas da(s) linguagen(s) e das 

semioses, mas, igualmente, dos diversos componentes e constituintes lexicais, 

morfossintáticos, grafo-fonológicos e semânticos específicos de cada idioma” (AUBERT, 

1998, p. 100). Cada obra tem sua identidade própria, manifestada numa determinada língua. É 

nessa identidade que o tradutor precisa se basear para dar sentido ao texto. Quando as técnicas 

de tradução não conseguem dar conta desse trabalho, os tradutores lançam mão de glossários 

e notas, na tentativa de deixar seu texto inteligível aos leitores da língua meta. 

No romance Gabriela, cravo e canela, o tradutor serviu-se de um glossário, na 

tentativa de apresentar uma definição cultural de algumas lexias. De certa forma, o presente 

estudo partirá de um conjunto de palavras que o próprio tradutor considerou como Marcador 

Cultural da língua portuguesa e que ele não conseguiu traduzir a contento.  

O Marcador Cultural, muitas vezes, é um obstáculo para tradutores. Um desses 

obstáculos pode ser a alteração do sentido na tradução de uma língua para outra, mesmo entre 

línguas próximas, como o português e o espanhol, alterando o sentido original da língua de 

partida (BIDERMAN, 1998). 

No âmbito literário, nota-se que há escritores comprometidos com questões culturais. 

Eles recorrem aos usos linguísticos para expressar peculiaridades da cultura de uma 

determinada região e de grupos sociais. Esse é o caso de Jorge Amado, sua obra está inserida 

num projeto maior, que procura dar voz ao povo baiano e à sua diversidade étnica, religiosa, 

econômica e linguística. Nesse sentido, Jorge Amado utiliza-se da riqueza vocabular, 

explorando uma grande quantidade de lexias com contornos culturais próprios da Bahia. 
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A identificação dos Marcadores Culturais passa a ser uma tarefa fundamental para os 

estudos descritivos da área de tradução e da linguística contrastiva (AUBERT, 2006). 

Identificar os Marcadores Culturais e examinar tais lexias contribui para o conhecimento da 

língua portuguesa em seus aspectos culturais e possibilita compreender como a cultura baiana 

e brasileira é levada para além de suas fronteiras.  

O estudo dos Marcadores Culturais traduzidos insere-se no campo dos estudos 

linguísticos e encontra nos estudos tradutológicos e nos estudos do léxico o lastro teórico-

metodológico que o fundamenta. Parte-se, portanto, do levantamento dos Marcadores 

Culturais presentes no Texto de Origem, percebendo como tais lexias foram tratadas pelo 

tradutor no Texto Traduzido. Com esse tipo de estudo, é possível ampliar o conhecimento da 

língua portuguesa e promover o diálogo intercultural com os povos falantes de língua 

espanhola.   

A obra Gabriela, cravo e canela é um campo vasto e deleitoso para a pesquisa sobre 

léxico, porém o que mais nos chamou a atenção foi o léxico culinário culturalmente marcado 

com uma identificação de valores e culturas, através do qual podem ser notados os valores 

econômicos, geográficos e históricos de um povo. A personagem Gabriela era uma cozinheira 

que fazia várias iguarias da comida regional baiana, como acarajé, vatapá, caruru, efó etc., o 

que nos despertou a curiosidade para saber como o léxico culinário de uma riqueza cultural 

tão vasta foi traduzido para a língua espanhola.  

Para esta pesquisa, ao invés de procurar os Marcadores Culturais (doravante MC’s) no 

corpus da obra, partiu-se dos vocábulos contidos no glossário da obra de língua espanhola. 

Dentre as 96 lexias, buscou-se analisar os Marcadores Culturais do Domínio Material, mais 

precisamente do léxico culinário, por ter referência direta com a personagem principal, com o 

cenário e com a história narrada. Foi dado esse recorte na análise por três motivos: primeiro, 

pela necessidade de realizar a pesquisa em tempo hábil; segundo, pela importância do léxico 

culinário para o desenvolvimento da história na obra; terceiro, pela constatação das 

dificuldades na tradução desses MC’s no Texto Traduzido (doravante TT).  

A pesquisa comparada que se vislumbra ao aproximar o texto de partida e o texto 

traduzido lida com um volume muito grande de dados e precisa do auxílio de ferramentas 

computacionais. Nesse sentido, a Linguística de Corpus (LC) surge como alternativa 

metodológica, permitindo a criação e sistematização de corpora a serem processados em 

softwares específicos, para compilar e processar dados de forma automática.  

Dentre os vários existentes, pode-se citar o software WordSmith Tools 7.0, que foi 

utilizado neste estudo para identificar e analisar os Marcadores Culturais na obra Gabriela 
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Cravo e Canela em Língua Portuguesa e Língua Espanhola. Esse programa permitiu a 

geração de listas de palavras, quantificação de dados, confrontamento de dados, criação de 

corpus paralelo, sendo que: 

 

[...] a contribuição mais importante do corpus paralelo para os estudos da 

tradução está na ênfase que proporciona em relação à descrição, e nas 

evidências de como os tradutores se comportam, as quais podem ser 

utilizadas para criar modelos objetivos da tradução na prática (BURNETT, 

1999 apud VALIDÓRIO, 2008, p. 60). 

 

Este trabalho está relacionado com o Projeto de Pesquisa Estudo de Marcadores 

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

dados e construção de um dicionário online bilíngue, que visa o estudo dos Marcadores 

Culturais Traduzidos (Português-Espanhol) em diversas obras da literatura brasileira. O 

projeto tem um caráter interdisciplinar, envolvendo os estudos do léxico, da tradução, da 

Linguística de Corpus e da literatura. Parte-se do estudo lexicológico das obras, identificando 

o vocabulário culturalmente marcado e o tratamento dado a essas lexias pelos tradutores, para, 

em seguida, alimentar um banco de dados cuja finalidade é gerar um dicionário online 

bilíngue, contribuindo para os estudos lexicográficos e tradutológicos. O projeto é 

desenvolvido na Universidade Estadual de Feira de Santana, junto ao NEIHD – Núcleo de 

Estudos Interdisciplinares em Humanidades Digitais, e é coordenado pelo Professor Dr. 

Patrício Nunes Barreiros. 

O trabalho que ora se apresenta parte de um estudo bibliográfico para dimensionar o 

campo de estudo dos Marcadores Culturais, as modalidades de tradução, questões conceituais 

de lexicologia e lexicografia e Linguística de Corpus. Em seguida, o corpus foi preparado 

para ser utilizado pelo software WordSmith Tool 7.0. Na sequência, foram identificados os 

candidatos a Marcadores Culturais no Texto de Origem, doravante TO, e seus equivalentes no 

Texto Traduzido, para depois observar as modalidades de tradução e a análise dos Marcadores 

Culturais (BARREIROS, 2017). Para análise dos Marcadores Culturais, foi utilizada uma 

Ficha Lexicográfica desenvolvida por Nascimento (2018) em sua dissertação de mestrado. 

A monografia está dividida em cinco seções. A primeira seção é a Introdução, que 

apresenta o trabalho; na segunda seção, intitulada Gabriela, cravo e canela na tradução para 

o espanhol, descrevem-se o romance estudado e suas traduções publicadas em língua 

espanhola, contendo uma subseção denominada Jorge Amado e a relação com a América 

Latina, na qual se aborda a vida do escritor, e sua relação com a literatura latinoamericana. 
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Na terceira seção, intitulada Linguística de Corpus e os caminhos metodológicos, 

apresentam-se os conceitos e o caminho seguidos para realização da pesquisa. Nessa seção, 

enfatizam-se os conceitos de Linguística de Corpus e tradução, embasado nos estudos de 

Sardinha (2004; 2009), Sardinha, Shepherd e Pinto (2012) e Nascimento (2018). Discorre-se 

sobre as Modalidades de Tradução com suas reformulações propostas por Aubert (1990, 

2006) e analisadas por Nascimento (2018). Os estudos de Nida (1945), Aubert (1981; 2003; 

2006) Reichman e Zavaglia (2014), Zavaglia e Aubert (2006), Nascimento (2018) e Biderman 

(1998) foram base dos estudos da subseção Marcadores Culturais e seus Domínios. A 

subseção Caminho metodológico apresenta, em uma abordagem conceitual e metodológica da 

pesquisa, a construção do corpus da pesquisa (paralelo e de referência), com base nos estudos 

de Validório (2008), Nascimento (2018) e Barreiros (2017). Para conceituar e manusear o 

software WordSmith Tools 7.0, recorreu-se a Sardinha (2009) e Nascimento (2018).  

Na quarta seção, denominada Marcadores Culturais na Obra, são apresentados os 

Marcadores Culturais identificados e analisados, apontando sua ocorrência e modalidade de 

tradução. Esses dados foram obtidos a partir da análise feita pela Ficha Lexicográfica, 

elaborada por Nascimento (2018). Nessa seção, também discorremos acerta dos 27 

Marcadores Culturais identificados no Domínio Material, dos quais somente 22 foram 

analisados, pois faziam parte do léxico culinário, e, desses 22, somente 21 foram 

comprovados como Marcadores Culturais. Foi constatado que a lexia “coco” não era um MC.  

Por fim, na última seção, são apresentados os resultados obtidos com a pesquisa.  
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2 GABRIELA, CRAVO E CANELA NA TRADUÇÃO PARA O ESPANHOL 

 

As narrativas literárias podem ser consideradas como uma forma de representação 

cultural de uma nação, mas há obras que trazem marcas de uma região e de grupos sociais 

específicos. O romance Gabriela, cravo e canela, por exemplo, representa aspectos culturais 

muito próprios da região sul da Bahia. Nessa obra, Jorge Amado descreve ambientes, pessoas, 

costumes, tradições, fatos históricos e políticos, dando voz a grupos sociais desse universo 

cultural e social através de seus personagens. Em Gabriela, cravo e canela (2006 [1958]), o 

leitor é conduzido à cidade de Ilhéus da década de 1920, visita fazendas de cacaus e toda a sua 

sociologia, conhece as mazelas da política e do capitalismo desenfreado, visita cabarés, 

bordéis, igrejas e a cozinha onde Gabriela preparava quitutes, misturando temperos de várias 

culturas e idiomas.  

Depois de sua publicação, Gabriela, cravo e canela foi uma das obras de Jorge Amado 

com maior repercussão no cenário literário, atravessando as fronteiras do âmbito linguístico e 

cultural brasileiro. Por meio do romance, foi levada para o Brasil e o mundo a cultura 

nordestina, baiana, ilheense, revelando a beleza e, ao mesmo o tempo, o sofrimento, das 

pessoas.   

O manuscrito da obra encontra-se no acervo da Fundação Casa de Jorge Amado, que 

disponibiliza em site alguns fólios digitalizados, além da descrição do estado atual da obra, tal 

como:  

 

[...] versão única (faltam 5 fólios), 432 fólios (32,5x22,0 cm); Datiloscrito 

(cópia carbono) em preto e azul; numeração sequência, à máquina, no canto 

superior direito; rasuras com caligrafia diferente da do autor; período de 

produção 1958; estado de conservação: regular (FUNDAÇÃO CASA DE 

JORGE AMADO, 2009, p. 52-3). 
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Figura 01 – Estado da Obra Original – Gabriela, cravo e canela 

 
Fonte: Site oficial da Fundação Casa de Jorge Amado (2009). 

 

A versão da língua de partida conta com os elementos pré-textuais, tais como: capa 

com a imagem de uma mulher, representando Gabriela, tendo como fundo o Pelourinho, 

contracapa, orelha com um texto sobre o livro, referências, foto de Jorge Amado, uma espécie 

de dedicatória testamento de Gabriela, e o texto de introdução à história. A obra é dividida 

em duas partes, com dois capítulos em cada. A primeira parte contém um pequeno texto que 

explica, de forma sucinta, o que será abordado na primeira parte, encerrado pela frase “Um 

brasileiro das Arábias”. O primeiro capítulo é titulado de “O langor de Ofenísia”, e o 

segundo capítulo, “A solidão de Glória”. Cada capítulo divide-se em subcapítulos. A segunda 

parte também apresenta um texto explicativo sobre o que será abordado nos próximos 

capítulos, tendo como frase final “Gabriela, cravo e canela”. O terceiro capítulo é nomeado 

“O Segredo de Malvina”, e o quarto, “O Luar de Gabriela”.  
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Figura 02 – Dedicatória – “Testamento de Gabriela” 

 
Fonte: Gabriela, cravo e canela (20061). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Não se tem numeração de página nesta parte do livro Gabriela, cravo e canela (2006) 
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Figura 03 – Texto introdutório 

 
Fonte: Gabriela, cravo e canela (20062). 

 

Figura 04 – Primeira Parte – “Um Brasileiro das Arábias” 

 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base em Gabriela, cravo e canela (2006 p. 1). 

 

                                                           
2 Não se tem numeração de página nesta parte do livro Gabriela, cravo e canela (2006) 
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Figura 05 – Primeiro Capítulo – “O Langor de Ofenísia” 

 
Fonte: Gabriela, cravo e canela (2006 p. 3). 

 

 

 
Figura 06 – Subcapítulo – “Do Sol & da Chuva com Pequeno Milagre” 

 
Fonte: Gabriela, cravo e canela (2006 p. 7). 

 

 



23 

A obra contém elementos pós-textuais, como: nota de edição, uma página titulada 

“Outras obras de Jorge Amado”, na qual aparece o nome de todas as obras publicadas por 

Jorge Amado e informações sobre a editora (site, endereço, cep).   

A nota da edição conta com uma informação muito relevante que foi utilizada como 

critério para a escolha dessa versão na criação do corpus da pesquisa em língua portuguesa. 

Essa edição, preparada pela Editora Record, passou por processo de confrontação dos textos 

da 1ª e da 68ª edição, com revisão foi feita por Paloma Amado Costa e Pedro Costa, sob a 

orientação do próprio autor. Segue a nota posta no final do livro:  

 

Figura 07 – Nota da Edição 

 
Fonte: Gabriela, cravo e canela (2006 p. 364). 
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Figura 08 – Primeira Parte – “Gabriela, cravo e canela” 

 
Fonte: Gabriela, cravo e canela (2006 p. 147). 

 

O livro em língua espanhola, Gabriela, clavo y canela (2008), contém capa, 

contracapa, uma nota biográfica de Jorge Amado, referências, uma nota do editor justificando 

a presença do glossário na obra. O livro divide-se em duas partes, com dois capítulos em cada 

uma; há um glossário e, na última página, indica-se a leitura do livro Doña Flor y Sus Dos 

Maridos. Nota-se, portanto, diferença entre os elementos pré e pós-textuais da obra original e 

os da obra traduzida.  

Em Gabriela, clavo y canela (2008), há, nos elementos pré-textuais, uma “nota del 

editor” que explica que foi posto um glossário na obra porque nela há palavras que têm uma 

história sociocultural à qual o leitor falante de espanhol não está familiarizado. Nota-se com 

isto que o léxico de uma língua carrega várias marcas culturais, implícita ou explicitamente, 

podendo ser um obstáculo para a tradução, uma vez que dificilmente o tradutor consegue 

alcançar os sentidos culturalmente marcados em algumas lexias. 
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Figura 09 – Nota del Editor 

 
Fonte: Gabriela, clavo y canela (2008 p.7). 

 

Gabriela, cravo e canela foi traduzida para 32 idiomas, foram catalogadas até o 

momento somente as edições publicadas até o ano de 2008. No quadro abaixo, constam as 

traduções para a língua espanhola, além do tradutor, país de publicação, ano, quantidade de 

páginas e ISBN.  

 

Quadro 01 – Gabriela, clavo y canela – Publicadas entre 1959-2008 

Gabriela, clavel y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução por Haydée 

Jofre Barroso. Buenos Aires: Futuro, 1959. 390p.  

Gabriela, clavel y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução por Haydée 

Jofre Barroso. Capa de Silvio Baldessari. Buenos Aires: Losada, 1969. 437p. 

(Novelistas de Nuestra Época).  

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução de Haydée 

Jofré Barroso. Capa de Silvio Baldessari. 2.ed. Buenos Aires: Losada, 1972, 441p.  

Gabriela, clavo y canela.Havana: Casa de las Américas, 1975. 577p. (Literatura 

Latinoamericana).  

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução de Haydée 

Jofré Barroso. Capa de Silvio Baldessari. 3.ed. Buenos Aires: Losada, 1975, 441p 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução de Haydée 

Jofré Barroso. Capa de Silvio Baldessari. 4.ed. Buenos Aires: Losada, 1976, 441p. 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução de Haydée 

Jofré Barroso. Capa de Silvio Baldessari. 5.ed. Buenos Aires: Losada, 1977, 441p. 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução de Haydée 

Jofré Barroso. Capa de Silvio Baldessari. 6.ed. Buenos Aires: Losada, 1978, 441p. 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Capa de Silvio 

Baldessari. 7.ed. Buenos Aires: Losada, 1979, 437p. 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução por Haydée 

Jofre Barroso. Capa de Silvio Baldessari. 9.ed. Buenos Aires: Losada, 1981. 437p. 

(Novelistas de Nuestra Época). 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Capa de Silvio 

Baldessari. 10.ed. Buenos Aires: Losada, [1984], 441p. 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Capa de Silvio 



26 

Baldessari. 11.ed. Buenos Aires: Losada, 1985, 441p. 

Gabriela, clavo y canela. Tradução de Haydée Jofré Barroso. Barcelona: Seix Barral, 

1985, 357p. 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução de Haydée 

Jofré Barroso. Madrid: Alianza Editorial, 1986, 507p. 

Gabriela, clavo y canela. Tradução de Haydée Jofré Barroso. Bogotá: Oveja Negra, 

1988, 359p. 

Gabriela clavo y canela. Tradução de Fernando Rodríguez. México: Diana Literaria, 

1990, 323p. 

Gabriela clavo y canela. Tradução de Haydée Jofré Barroso. Ilustração Mariana Laín. 

[México]: El Mundo, 1990, 381p. (Coleção Millenium - Biblioteca El Mundo). 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução de Haydée 

Jofré Barroso. Capa de Silvio Baldessari. Foto de Alcides Duarte. 12.ed. Buenos 

Aires: Losada, 1990, 441p. 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução por [Haydée 

Jofre Barroso]. Capa de Winslow Hower. Barcelona: Plaza Janes, 1994. 554p. (Ave 

Fenix, Biblioteca do Autor). ISBN: 84-01-42642-1. 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução por Haydée 

Jofre Barroso. Madri: Alianza, 1994. 507p. (El Libro de Bolsillo). ISBN: 84206-

0164-0. 

Gabriela, clavo y canela. Tradução por Haydée Jofre Barroso. Madri: Alianza, 1995. 

507p. (El Libro de Bolsillo). 

Gabriela, clavo y canela. Tradução por Haydée Jofre Barroso. Capa de J&B. 

Barcelona: Muchnik, 1998. 567p. (Trece Lunas, 4). ISBN:84-7669-343-5. 

Gabriela, clavo y canela. Tradução de Haydée Jofré Barroso. Ilustração Mariana 

Laín. Madrid: Millenium, 1999, 382p. 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução por Dante 

Hermo. Barcelona: El Aleph, 2002. 446p. ISBN: 84-7669-581-0. Biografia do autor. 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução por Dante 

Hermo. Barcelona: El Aleph, 2003. 529p. ISBN: 84-95971-48-8. Biografia do autor. 

Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior. Tradução de Haydée 

Jofré Barroso. Capa de Alberto Diez. 15.ed. Buenos Aires: Losada, 2004, 441p. 

Gabriela, clavo y canela. Tradução por Dante Hermo. Capa de Opalworks e 

GettyImages. 2.ed. Barcelona: El Aleph, 2005. 529p. ISBN: 84-95971-48-8. 

Biografia do autor. 

Gabriela, clavo y canela. Tradução por Rosa Corgatelli y Cristina Barros. Nova 

Iorque: Vintage Español, 2008. 461p. ISBN: 978-0-307-27956-9. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Fundação Casa de Jorge Amado (2009, p. 323-326). 

 

Como se pode notar, a primeira tradução da obra para língua espanhola foi feita em 

1959 por Haydée Jofre Barroso, contendo 390 páginas. Nessa edição, o título da obra era 

Gabriela, clavel y canela, mesmo título da segunda edição publicada em 1969, que somente 

mudou para Gabriela, clavo y canela a partir da terceira edição, feita em 1972, quando Jofre 

Barroso Haydée fez uma mudança no título de clavel para clavo em sua tradução. 

Jofre Barroso Haydée traduziu Gabriela, cravo e canela até 2004. Em 2005, a obra foi 

traduzida por Dante Hermo, que também foi o tradutor da obra Capitanes de la arena (2004). 
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Já em 2008, a obra foi traduzida por Rosa Corgatelli e Cristina Barros, que também 

traduziram outra obra de Jorge Amado, Doña Flor y sus dos maridos (2008). Haydeé traduziu 

outras obras de Jorge Amado para a língua espanhola, tais como: 

 

Quadro 02 – Obras Traduzidas por Jofre Barroso Haydeé 

Cacao. Tradução por Haydeé Barroso. Buenos Aires: Futuro, 1958. 159p. (Los 

Novelistas). 

Sudor. Tradução por Haydeé Jofre Barroso. Buenos Aires: Futuro, 1958. 175p. (Los 

Novelistas). 

Los viejos marineros: dos historias del muelle de Bahia. Tradução por Haydeé Jofre 

Barroso. Buenos Aires: Futuro, 1962. 254p. (Los Novelistas). 

El cantor de los esclavos: Castro Alves. Tradução por Haydée Jofre Barroso. Buenos 

Aires: Futuro, 1958. 237p. 

Romancero de Castro Alves. Tradução por Haydée Jofre Barroso. Capa de Silvio 

Baldessari. Buenos Aires: Losada, 1977. (Novelistas de Nuestra Época). 

Romancero de Castro Alves. Tradução por Haydée Jofre Barroso; capa de Silvio 

Baldessari. 2.ed. Buenos Aires: Losada, 1978. 247p. (Novelistas de Nuestra Época). 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Fundação Casa de Jorge Amado (2009, p. 380; 382; 

385-386). 

 

Quadro 03 – Livros Reunidos 

Cacao; Sudor. Tradução por Haydée Jofré Barroso. 6.ed. Buenos Aires: Losada, 

1958. 159p. 

Cacao; Gabriela, cravo e canela. Tradução por Estela dos Santos, Haydée Jofré 

Barroso. [S.l.: s.n.], 1991. 396p. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Fundação Casa de Jorge Amado (2009, p. 396-397). 

 

Para Validório (2008, p. 23), traduzir qualquer obra de Jorge Amado “[...] é, sem 

dúvida, tarefa árdua e de grande responsabilidade, até mesmo para o tradutor mais 

experiente”, já que o escritor expressou uma carga cultural muito forte em todas as suas obras, 

com peculiares características e aspectos socioculturais, principalmente da cultura baiana; ou 

seja, suas obras são uma representação da cultura brasileira.  

 

2.1 JORGE AMADO E A RELAÇÃO COM A AMÉRICA LATINA  

 

O autor Jorge Amado, nasceu em 10 de agosto de 1912 no distrito de Ferradas, 

atualmente cidade de Itabuna-BA. Viveu sua infância em Ilhéus-BA e fez seus estudos 

secundários no Colégio Antônio Viera e no Ginásio Ipiranga, localizados em Salvador-BA.   

Formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro (1935), 

foi militante comunista, obrigado a exilar-se na Argentina e no Uruguai. Deputado Federal 
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pelo estado de São Paulo, foi autor da lei que assegura o direito à liberdade de culto religioso. 

Jorge Amado também teve que buscar asilo na França e em Praga. 

Em sua volta ao Brasil, afastou-se de militâncias políticas e dedicou-se totalmente à 

literatura. Segundo Aguiar (2018), foi a partir do romance Gabriela, cravo e canela (1958) 

que o escritor passou a ter uma visão socialista, fazendo um regresso ao ciclo do cacau e 

escrevendo para a grande massa da população, segundo Mario Vargas Llosa (apud AGUIAR, 

2018), “despolitizando-a, expurgando-a de pressupostos ideológicos e tentações pedagógicas, 

abrindo de par em par para outras manifestações da vida, começando pelo humor e 

terminando nos prazeres do corpo e nos jogos do intelecto”. 

Em 1961, Jorge Amado foi eleito pela Academia Brasileira de Letras, ocupando a 

cadeira 23. Suas obras tiveram várias adaptações para teatro, cinema e televisão; seus livros 

foram traduzidos para 49 idiomas, além do braile e do audiolivro. Ele faleceu em 06 de agosto 

de 2001, em Salvador-BA. Suas obras, enquanto vivo e depois de sua morte, receberam e 

continuam a receber diversos prêmios.  

Jorge Amado exerceu a função de tradutor para língua portuguesa, traduzindo o 

romance Dona Bárbara (1929), de Rómulo Gallegos. Segundo Francisco (2011), em matéria 

publicada no blog Sergipe, educação e cultura, após uma viagem pela América Latina em 

1937, Amado passou a ser o divulgador de vários escritores hispânicos. Além de Dona 

Bárbara (1929), Jorge Amado traduziu outras obras, como a Coleção Ontem e Hoje, da 

Editora Brasiliense, com 15 volumes, dos quais, infelizmente, só se conseguiu catalogar 10 

volumes, como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 04 – Obras traduzidas por Jorge Amado – Coleção Ontem e Hoje 

Coleção Ontem e Hoje 

 Título da Obra Autor Volume  Tradução e 

Prefácio 

1ª “Minha mãe”  ChengTcheng vol.4 Tradução 

2ª “Rua sem Sol” NaoshiTokunaga vol.5 Tradução e 

Prefacio 

3ª “A cidade da fartura: 

epopeia de um menino 

rumo da geração 

atual” 

Alexander Nevierod Vol.6 Tradução e 

Prefacio 

4ª “Vento” (novela russa) Boris Lavrenev Vol.7 Tradução e 

Prefacio 

5ª “O Diário de 

CostiaRiabtsev” 

(novela russa) 

N. Ognev Vol.8 Tradução e 

Prefacio 

6ª “Solidão” (romance N. Virta Vol.9 Tradução  
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soviético) 

7ª “Minha mãe e eu 

através da Revolução 

Chinesa” 

ChengTcheng Vol.10 Tradução 

8ª “O trem blindado Nº 

14-69” 

Vsevolod Ivanov Vol. (rasura na 

numeração, não 

sendo possível 

identificar o vol.) 

Tradução 

9ª “O sanatório do Doutor 

Kleber” 

Constantino Fedin Vol.13 Tradução 

10ª “Antes do amanhecer” Ludwig Renn Vol.15 Tradução 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Bottmann (2013). 

 

 

Figura 10 – O Diário de Costia Riabtsev (novela russa) 

 
Fonte: Site Mercado Livre3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-813932631-o-diario-de-costia-riabtsev-n-ognev-

livro--_JM>. Acesso em: 09 jun. 2018. 



30 

Figura11 – Obra Minha mãe, de Cheng-Tcheng, traduzida por Jorge Amado  

 
Fonte: Imagens blogspot4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Disponível em: 

<http://4.bp.blogspot.com/jRYVghj6FA/UR11Hw_psI/AAAAAAAAMtw/HoZOrDO0N4k/s1600/ja+buchen+2

9.jpg>. Acesso em: 09 jun. 2018. 
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Figura 12 – Dona Bárbara (1929), de Rómulo Gallegos 

 
Fonte: Imagens blogspot5 

 

Segundo Francisco (2011), Jorge Amado pode ter traduzido Dona Bárbara (1929) por 

conta das semelhanças nas temáticas abordadas. Esta edição foi publicada somente em 1939 

pela editora Guaíra, que formou a coleção denominada “Estante Americana”. Em 1974, ele 

reeditou o livro, que foi publicado pela editora Record, pelo fato de o ex-presidente da 

Venezuela não ter apreciado a tradução feita.  

Em uma entrevista publicada no Magazín Dominical de El Espectador, n. 199, em 18 

de janeiro de 1987, feita por Guillermo González Uribe, Jorge Amado fala sobre os temas: 

laços de identidade com a América Latina, o colonialismo espanhol, o trabalho criativo, suas 

vivências pessoais, as influências que teve, seu exílio e a ditadura, o socialismo democrático, 

a juventude e sua velhice, e encerra a entrevista, com sua opinião acerca da literatura 

latinoamericana.  

Sobre o seu exílio em outros países, como Argentina, Uruguai e França, Amado 

declara que, como outros escritores, escreveu melhor algumas obras:  

 

[…] tantos escritores de exilio de la América española que han vivido en 

Francia, en toda Europa, y que allí han escrito lo mejor, lo más importante de 

su obra. Nosotros los brasileños, en general, nos quedamos en el Brasil. 

Cuando nos exiliamos siempre teníamos el deseo de volver. Yo escribí en el 

                                                           
5Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/dona-barbara-por-romulo-galegos-traduco-jorge-amado-

romance_p%C3%A1gina+de+rosto.jpg>. Acesso em: 09 jun. 2018. 
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exilio, en Argentina y Uruguay, dos años, pero salí para escribir el libro 

sobre Prestes (El caballero de la esperanza) ya que en Brasil no podía tener 

los materiales necesarios. Era una tarea. Y ahí escribí una novela, Tierras del 

sin fin, que ya estaba en mi cabeza (URIBE, 1987). 

 

Ao ser perguntado cerca do socialismo, Amado declara que: 

 

[…] el socialismo es el destino de nuestros pueblos y de todas las naciones. 

Esto no depende de usted, de mí, de Fidel, de Sarney en el Brasil, de 

Pinochet, de Gorbachov o de Reagan. La humanidad marcha fatalmente 

hacia el socialismo, porque la humanidad viene haciendo su decurso político, 

su marcha hacia adelante. Viene del esclavismo y estamos en formas nuevas 

de capitalismo, nuevas formas que ya superaron ciertas teorías en que nos 

basamos nosotros. Fatalmente llegaremos al socialismo. Fatalmente… ¿Lo 

dice en forma negativa? No. Lo digo como positivo. El socialismo es 

nuestro destino. ¿Diversos tipos de socialismo, dependiendo de cada país, 

de cada época? Espero. Yo deseo mucho socialismo democrático. Deseo el 

comunismo un día, pero para llegar al comunismo es necesario que el 

hombre se eduque antes. Yo estoy por el socialismo democrático, donde la 

necesidad de atender al colectivo no haga que se reduzca, se limite, se 

oprima al individuo (URIBE, 1987, grifos do autor).  

 

Na finalização da entrevista, Jorge Amado declara sua opinião acerca das tituladas 

literaturas nacionales: 

 

Creo que no existe una literatura latinoamericana. Existen varias literaturas 

nacionales de los países de la América Latina. Lo que nos une a nosotros los 

pueblos de la América Latina es sobre todo lo negativo: la opresión, las 

dictaduras militares. Nos venden los valores que son de un pequeño grupo de 

gente y la pobreza. La humillación, que es de la gran mayoría de los pueblos. 

Esto es lo que nos une. ¿Y qué nos da a nosotros los escritores y cineastas? 

Sobre todo, esto es muy fácil de verse en la literatura. Nos da una 

responsabilidad delante de nuestros pueblos. Yo diría que el hilo de unidad 

que nos liga a la gran mayoría de los escritores de los países de América 

Latina es nuestra posición delante de esta situación en que viven nuestros 

pueblos. Una posición de solidaridad activa hacia nuestros pueblos. Pero, 

aparte de esto, en el sentido de la realización de la creación, nosotros somos 

tan diferentes. Y tenemos que serlo. Nuestras literaturas tienen que ser 

nacionales. ¡Literaturas nacionales! Si usted sale de esto, usted se pierde. Yo 

soy un escritor brasileño. Escribo con base en el conocimiento de la realidad 

de mi país. De las emociones, del sentimiento de mi pueblo. Que es un 

determinado pueblo, resultante de una determinada experiencia histórica. Yo 

soy particularmente un gran admirador de la literatura de Argentina, ahí viví 

exiliado dos años. Conozco esa literatura, no tan bien como la debería 

conocer. Pero la conozco. Y no está más cercana de la nuestra, como 

realización, que la literatura francesa. ¿Entiende lo que yo quiero decir? 

Nosotros realizamos en cada patria nuestra de Latinoamérica una cultura 

original. Cuando hablan, sobre todo los ibéricos, de una literatura 

latinoamericana, para empezar, ellos están hablando de una literatura de los 

países de habla española. De entrada, queda por fuera de esto la literatura 

brasileña. Perdóneme usted que le diga que es una literatura muy importante, 
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no por mí sino por los otros escritores. Y deja aparte una literatura 

igualmente muy importante, porque no es escrita en español, es escrita en 

francés, la literatura de Haití. Entonces no me gusta. Yo creo que cuando la 

gente de la península ibérica dice: literatura latinoamericana, cine 

latinoamericano, está ejerciendo una presión colonialista. Esa es mi opinión 

(URIBE, 1987). 

 

O que se percebe é que, para Jorge Amado, existem vários escritores da literatura 

nacional, e que, infelizmente, o que os escritores da América Latina têm em comum é o 

interesse por retratar a opressão, a pobreza da população. Apesar desse elo, produzem 

literaturas diferentes, afinal, tratam-se de culturas, países e povos com sentimentos e 

realidades distintas. Cada povo tem suas particularidades, tanto na língua oral quanto na 

escrita. Não se podem generalizar literaturas apenas pela proximidade geográfica. Por isso, 

quando alguém diz “Literatura Latinoamericana”, Amado percebe uma visão colonialista, a 

imposição de algo que generaliza todos os países, igualando costumes, culturas etc. 
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3 PERCURSOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 

3.1 LINGUÍSTICA DE CORPUS E TRADUÇÃO 

 

Para se compreender a Linguística de Corpus, doravante LC, primeiramente é preciso 

definir o que é corpus, e, para isso, será utilizada a definição apresentada por Sardinha (2000), 

que considera corpus como:  

 

Um conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da 

língua, ou a ambos), sistematizados segundo determinados critérios, sejam 

representativos da totalidade do uso linguístico ou de algum de seus âmbitos, 

dispostos de tal modo que possam ser processados por computador, com a 

finalidade de propiciar resultado vários e úteis para a descrição e análise 

(SARDINHA, 2000, p.8-9). 

 

Pode-se perceber que a LC vem despertando interesse em muitos pesquisadores, por 

sua contribuição para os estudos acerca de traduções. Nesse âmbito, 

 

A Linguística de Corpus é um campo que se dedica à criação e análise de 

corpora (plural latim de corpus), que conjuntos de textos e transcrições de 

fala armazenadas em arquivos de computador. A linguística de corpus vem 

mudando a maneira como se investiga a linguagem, nos seus mais diversos 

níveis, colocando à disposição do analista quantidades de dados antes 

inacessíveis (SARDINHA, 2009, p. 7). 

 

Então, a LC é um ramo da linguística que estuda os fenômenos linguísticos através de 

um corpus, seja ele de análise lexical, sintática ou discursiva, tendo métodos investigativos 

que se valem de programas computacionais para gerar listas de palavras, a fim de analisar os 

fenômenos que nelas ocorrem. Assim, a LC se ocupa de várias áreas da linguística, sendo o 

léxico uma delas. Outro ponto a ser considerado é a diferença entre a LC e a Linguística: 

 

[...] uma das diferenças entre a concepção de Linguística de Corpus e da 

Linguística é o formato do corpus, ou seja, os dados devem estar em formato 

eletrônico. O que significa dizer que uma grande quantidade de livros, ou de 

revistas, ou mesmo de textos impressos não é considerada corpus pela 

Linguística de Corpus, já que os dados linguísticos não estão num formato 

que possam ser processados por computador (ALOÍSIO; ALMEIDA, 2006, 

p. 156 apud NASCIMENTO, 2018, p. 45). 

 

Com isso, a maior diferença entre Linguística e LC é o formato do corpus, já que os 

dados têm de estar em formato eletrônico para que sejam analisados. Com base nos estudos de 
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corpus, foi definido que, no presente trabalho, seriam utilizados dois tipos de corpus, que são 

o corpus paralelo e o corpus de referência. Como destaca Nascimento (2018, p. 46), “um 

corpus paralelo pode ser bilíngue, ou multilíngue, se tiver traduções de um mesmo texto para 

várias línguas”. Segundo Camargo (2007, p. 7): 

 

Devido às possibilidades oferecidas pelos corpora paralelos ao permitirem o 

exame dos TTs [textos traduzidos] em relação aos respectivos TOs [textos 

originalmente escritos numa determinada língua], mostra-se o tipo de corpus 

mais adequado para pesquisas em textos literários. Em virtude de os 

tradutores juramentados raramente guardaram os TOs, o tipo de corpus mais 

adequado para pesquisas sobre a tradução juramentada é o comparável, 

conforme indicado por Tongini-Bonelli (2001). 

 

Sendo assim, a utilização do corpus paralelo é fundamental para a pesquisa. Ele 

permite o alinhamento do TO e do TT, fazendo o confrontamento de dados, pois, segundo 

Dayrell (2012, p.93), 

 

[...] um dos principais objetivos do corpus paralelo é permitir a observação 

de padrões lexicais e sintáticos, analisar e avaliar comportamentos 

tradutórios nas línguas em contraste de maneira simultânea a partir de 

técnicas de alinhamento destes textos.  

 

Já o corpus de referência, segundo Sardinha (2004, p. 97), “[...] funciona como termo 

de comparação para a análise. A sua função é fornecer uma norma com a qual se fará a 

comparação das frequências do corpus de estudo”. Nesse seguimento, Nascimento (2018, p. 

46) afirma que “um corpus paralelo pode ser bilíngue, ou multilíngue, se tiver traduções de 

um mesmo texto para várias línguas.”. Adotando o conceito proposto por Nascimento (2018), 

apresenta-se o corpus paralelo deste trabalho como o livro Gabriela, cravo e canela (2006), 

versão em língua portuguesa, e Gabriela, clavo y canela (2008), versão em língua espanhola, 

utilizando como base para identificação dos MC’s o glossário do livro na versão de língua 

espanhola, no qual constam 96 lexias.  

 

3.2 MODALIDADES DE TRADUÇÃO  

 

As Modalidades de Tradução abordadas nessa pesquisa tiveram origem com Vinay e 

Darbelnet (1958), que propuseram um conjunto de procedimentos técnicos de tradução, 

organizados em forma de escala, indo do denominado “grau zero” até o texto fonte 
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(AUBERT, 1998). Após estudar esse modelo, Aubert (1998) o revisou. Segundo Validório 

(2008, p. 72): 

 

Essa reformulação concebe treze modalidades, agrupando-as, conforme o 

tipo de obstáculo a ultrapassar, em duas grandes categorias: a tradução direta 

e a tradução oblíqua, compreendendo desde o chamado “grau zero” da 

tradução até o limite do dito intraduzível. Na tradução direta, a passagem da 

LP para a LC é feita sem muita elaboração ou mudança na forma, não 

havendo a intervenção de processos estilísticos especiais. O modelo atual 

reparte a tradução direta em quatro modalidades básicas com os respectivos 

códigos: (02) Transcrição; (03) Empréstimo; (04) Decalque e (05) Tradução 

Literal. Já a tradução oblíqua, por envolver mudanças formais e ater-se mais 

ao conteúdo e estilo, sugere que com este tipo de tradução é que se realiza o 

ato tradutório propriamente dito. São cinco as modalidades oblíquas: (06) 

Transposição, que engloba a (06a) Transposição Obrigatória e a (06b) 

Transposição Facultativa; a (07) Explicitação/Implicitação, a (08) 

Modulação; a (09) Adaptação; e a (10) Tradução Intersemiótica. Existem 

ainda mais quatro desdobramentos que completam a reformulação do 

modelo: (01) Omissão; (11) Acréscimo; (12) Erro; e (13) Correção. 

 

Essas modalidades de tradução foram revistas e reagrupadas, anos depois, pelo próprio 

Aubert (2006). Para o autor, elas “[...] retratam as diferenças em estrutura de superfície que 

podem ser identificadas quando se conduz uma comparação palavra a palavra entre o texto em 

língua fonte e seu(s) texto(s) equivalente(s) em língua(s) meta.” (AUBERT, 2006, p. 1). 

Nascimento (2018) agrupou em um quadro, apresentado na figura 13, essa reformulação 

proposta por Aubert (2006), explicitando que é “[...] importante notar que Aubert (1998) 

chama a atenção para a organização apresentada que se constitui em uma escala que varia 

entre a omissão e o erro e que ao longo do cotejo dos textos (original e tradução) pode-se 

perceber a ocorrência destas em separado ou interseccionadas” (NASCIMENTO, 2018, p. 

49). 
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Figura 13 – Escala de Tradução baseada em Aubert (2006) 

 
Fonte: Elaborada por Nascimento (2018, p. 49). 

 

Quadro 05 – Modelo de Modalidade de Tradução Revisto por Aubert (2006) 

Modelo de Modalidade de Tradução Revisto por Aubert (2006)  

1- 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 

 

2- ESPELHAMENTO: Ocorre espelhamento quando um determinado segmento do texto 

original recorre no texto traduzido, sem alterações ou com pequenas alterações gráficas e/ou 

mofossintáticas. Reparte-se em: p.64 

 

2.1 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 

2.2 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 

 

3- LITERALIDADE: A 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. A Literalidade desdobra-se em: p.64 

3.1 Transcrição: Inclui segmentos de texto que pertençam ao acervo de ambas as 

línguas envolvidas (por exemplo, algarismos, fórmulas algébricas e similares) ou, 

ao contrário, que não pertençam nem à língua fonte nem à língua meta, e sim a uma 

terceira língua e que, na maioria dos casos, seriam considerados empréstimos no 

texto fonte (como frases e aforismos latinos — alea jacta est). [...]p.64 

3.2 Tradução palavra por palavra: Ocorre sempre que, na comparação entre os 

segmentos textuais fonte e meta, se observam: (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 
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sendo sinônimos interlinguais, [...] p. 64 – 65  

3.3 Transposição: Ocorre transposição sempre que um ou mais dos critérios 

formais para a definição de tradução palavra por palavra deixa de ser satisfeito, ou 

seja, sempre que ocorrem rearranjos morfossintáticos. [...] p. 65. 

3.4 Explicitação: A explicitação representa uma tentativa de assegurar a literalidade 

semântica, mediante o recurso a construções parafrásicas de diversos tipos, que 

podem assumir diversas formas: aposto explicativo, nota de rodapé ou de fim, 

glossário final, e outros recursos (mesmo um prefácio ou posfácio pode exercer o 

papel de ferramenta de explicação). [...] p.65.  

 

4- EQUIVALÊNCIA: As modalidades (ou procedimentos técnicos) de equivalência são 

aquelas em que a atuação, a interferência e a co-autoria 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 – à reescrita interpretativo na 

óptica da cultura de recepção. São modalidades de equivalência: p.65 

4.1 Implicitação: Formalmente, é o reverso da explicitação, em que informações 

explicitas contidas no texto fonte e identificáveis com determinado segmento 

textual tornam-se referências implícitas. [...] p.66 

4.2 Modulação:[...]Registra-se como modulação a solução tradutória que resulta em 

uma alteração perceptível na estrutura semântica de superfície, embora retenha 

fundamentalmente o mesmo efeito geral de sentido denotativo, no contexto em 

questão. Dito de outro modo, na modulação expressa-se a “cultura linguística”, o 

modo de dizer peculiar a determinado complexo língua-cultura, os idiomatismos de 

expressão, de significado, de conotação. [...] grifo do autor p.66 

4.3 Adaptação: A principal característica da adaptação reside em ser uma 

intersecção de sentidos, mesmo denotativos, abandonando a busca da equivalência 

pela. Aqui não é propriamente o estilo, o modo de dizer, a idiomaticidade, a 

“cultura linguística”, enfim, que marca a diferenciação. p.66 

 

5- TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA: [...] a tradução intersemíotica ocorre, usualmente, 

nas ilustrações ou vinhetas introduzidas no texto traduzido. Quando essas inexistem, reta, 

ainda a capa do livro que, de algum modo, propõe uma interpretação ou chave de leitura 

para a obra que se tem em mãos. [...] p.67 

 

6- ERRO:  Incluem-se na categoria erro tão somente os casos que ultrapassam os limites da 

adaptação, resultando em troca injustificada de sentidos, [...] (p. 67) 

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

 

Esse novo modelo proposto por Aubert (2006) prevê também a possibilidade de que 

ocorra a Modalidade Híbrida. Por isso, para esta pesquisa, foi adotado esse modelo proposto, 

pois é o que mais contempla a classificação das Modalidades de Traduções na obra aqui 

analisada.  

 

3.3 MARCADORES CULTURAIS E SEUS DOMÍNIOS CULTURAIS 

 

Ao ler Gabriela, cravo e canela (2006[1958]), percebe-se imediatamente a construção 

de uma representatividade cultural brasileira, desde o cenário da história às personagens, 

crenças religiosas, festividades e à culinária baiana, esta última essencial no desenrolar da 
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narrativa, considerando a atuação de Gabriela enquanto habilidosa cozinheira das iguarias 

baianas.  

Pode-se notar na obra que a língua não é homogênea; ela varia em diferentes níveis, 

sendo o lexical, o nível mais volátil da língua, o que mais apresenta variação. (BIDERMAN, 

1998). A variação na língua está condicionada a fatores socioculturais, geográficos, 

econômicos, etc. Nesse sentido, há uma porção de lexias nas línguas que carregam, vinculadas 

aos seus significados, marcas de uma identidade cultural. Integrando o inventário lexical da 

língua, elas também identificam uma determinada região e cultura.  

Para Biderman (1998, p. 90), “o léxico é conceptualizado como um conjunto de 

representações, isto é, de objetos mentais que se consubstanciam nas palavras que esse 

indivíduo domina e das quais ele se serve.”. O léxico tem suas marcas culturais dentro de uma 

língua, e, no que diz respeito à tradução, “[...] deve ser vista como uma atividade subjetiva, 

reflexiva e criativa, cujo domínio da liberdade se estende entre dois polos: a) o sentido do 

texto que se pretende traduzir e b) a língua para qual se traduz” (ALMEIDA; DELVIZIO, 

2016, p. 628). 

Levando em consideração a dificuldade apresentada, Nida (1945) propôs uma 

discussão baseada na tradução da Bíblia para as línguas indígenas: “[...] vários aspectos do 

debate dão a base para que se possam extrapolar esses elementos e trabalhar outros pares de 

línguas, chamando a atenção para a cultura” (NASCIMENTO, 2018, p. 53). Anos depois, a 

proposta de Nida (1945) foi revista por Aubert (1981), a respeito dos MC’s. Segundo 

Nascimento (2018, p. 54), essa revisão “[...] é mais adequada principalmente por 

considerarem o fazer tradutório em seu escopo de investigação”. 

Ainda em 1945, Nida apresentou uma classificação acerca dos domínios culturais, que 

também foram posteriormente reformulados por Aubert (2006). Atualmente, Martins e 

Camargo (2008) reapresentam a reformulação de Aubert (2006), a qual, segundo Nascimento 

(2018), é mais rigorosa: 

 

1 – Domínio da cultura ecológica: vocábulos designando seres, objetos e 

eventos da natureza, em estado natural ou aproveitados pelo homem, desde 

que o conteúdo intrínseco do vocabulário não implique em que seja ser, 

objeto ou evento que tenha sofrido alteração pela ação voluntária do homem. 

[...] 

2 – Domínio da cultura material: vocábulo designando objetos criados ou 

transformados pela mão do homem, ou atividades humanas. [...] 

3 – Domínio da cultura social: vocábulos que designam o próprio homem, 

suas classes, funções sócias e profissionais, origens, relações hierárquicas, 

bem como as atividades e eventos que estabelecem, mantêm ou transformam 

estas relações, inclusive atividades linguísticas. [...] 
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4 – Domínio da cultura ideológica: vocábulos que designam crenças 

sistemas mitológicos, e as entidades espirituais que fazem parte desses 

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

(MARTINS; CAMARGO, 2008, p. 121).  

 

De acordo com Nascimento (2018), Aubert considera os domínios culturais como 

marcas culturais e os iguala aos Marcadores Culturais. Nascimento (2018), porém, com base 

em Reichman e Zavaglia (2014 apud NASCIMENTO, 2018, p. 56), distingue Marca e 

Marcador Cultural: 

 

[...] na comparação anterior há relações explícitas ou implícitas, que aqui 

denominamos marcas culturais, nas quais se entremeiam marcadores 

culturais. Entendemos aqui as marcas culturais como relações abstratas que 

se estabelecem espaço-temporalmente entre esquemas culturais mais gerais e 

esquemas culturais mais específicos, como a relação entre a legislação 

brasileira sobre o ensino e os sistemas de ensino brasileiro, e os marcadores 

culturais como objetos textuais que representam essas relações, como o 

gênero textual brasileiro histórico escolar ou a terminologia desse gênero. 

(REICHMAN; ZAVAGLIA, 2014, p. 52 apud NASCIMENTO, 2018, p. 

56). 

 

Nesta pesquisa, foi adotado o conceito proposto por Reichman e Zavaglia (2014) e 

utilizado por Nascimento (2018), bem como a reformulação dos Domínios Culturais proposta 

por Aubert (2006). 

 

3.4 O CAMINHO METODOLÓGICO  

 

A abordagem da pesquisa tem um caráter interdisciplinar, sendo fundamentada pela 

proposta de Validório (2008) e Nascimento (2018). Para fundamentação da pesquisa, foram 

feitos diversos estudos, com base em artigos, dissertações e teses publicados por 

pesquisadores da área.  

O corpus da pesquisa é constituído pela obra em língua portuguesa Gabriela, cravo e 

canela (AMADO, 2006) e em língua espanhola Gabriela, clavo y canela (CORGATELLI; 

BARROS, 2008). Para obtenção dos dados, foi utilizado o programa computacional 

WordSmith Tools 7.0, que dispõe de ferramentas como: WordList, KeyWord, Concord, e 

utilitário como o Aligner e o Text Converter, os quais são primordiais para identificar, analisar 

e confrontar os dados acerca dos MC’s. 

Para a versão em português de Gabriela, cravo e canela, obra de Jorge Amado que 

compõe o corpus da pesquisa, foi adotada a 94ª edição do romance, publicada pela editora 
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Record em 2006. Essa edição foi escolhida porque, ao final do livro, assegura-se ao leitor que 

foi feita uma confrontação da 1ª e da 68ª edição por Paloma Amado (filha de Jorge Amado) e 

Pedro Costa, sob orientação de Jorge Amado.  

Já para a versão em espanhol, foi utilizada a primeira edição publicada em 2008 pela 

editora Vintage Español, titulada Gabriela, clavo y canela, tendo seus direitos de tradução 

reservados a Emecé Editores S.A, de Buenos Aires – Argentina, traduzida em 2007 por Rosa 

Corgatelli e Cristina Barros. Essa obra foi escolhida por tratar-se de tradução feita a partir da 

obra original publicada pela Martins Editora, São Paulo – Brasil, em 1958. As obras 

(português e espanhol) constituem o corpus paralelo da pesquisa. Foi adotado, para 

verificação da chavicidade das palavras, um corpus de referência, que será descrito em 

maiores detalhes na seção 3.4.1.1 Corpus de Referência. 

 

3.4.1 Tratamento do texto e constituição do corpus 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi necessário preparar o corpus de forma a se 

tornar compatível com o programa computacional. Para que as informações sejam 

processadas pelo programa WordSmith Tools 7.0, o corpus precisa estar em formato txt., “[...] 

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). Portanto, tanto o TO quanto o TT passaram 

pelo mesmo processo de tratamento para serem processados pelo WordSmith Tools7.0.  

Inicialmente, para o tratamento dos textos, os livros, nas versões em português e em 

espanhol, foram escaneados para PDF, utilizando o OCR (Optical Character Recognition). 

Depois, os arquivos foram convertidos gratuitamente pelo site I Love PDF para o formato 

Word, a fim de serem processados pelo Microsoft Word 2016, no qual foi tratado o texto, 

tendo como critério retirar todas as numerações de páginas, notas de rodapé (feitas pelo 

tradutor ou editor), cabeçalhos, imagens e palavras separadas.  

Após a conversão, também foi necessário fazer uma revisão para correção de alguns 

possíveis erros; nessa correção, o corretor ortográfico do Word sinalizou palavras não 

identificadas, que logo foram corrigidas pela pesquisadora. Para uma melhor análise, foram 

colocados, à esquerda, o texto em PDF e, à direita, o texto em formato Word. A pesquisadora 

foi analisando e comparando as duas versões, para sanar os possíveis problemas de conversão. 

Esses problemas podem ocorrer porque “o programa de conversão pode não reconhecer uma 

sequência de letras ou de palavras; ele também não une as palavras separadas no final das 
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linhas; além disso, pode não reconhecer acentos, cedilhas, pontuações, paragrafação etc.” 

(NASCIMENTO, 2018, p.61). Como etapa final, os arquivos foram convertidos em txt, 

utilizando o utilitário Text Converter do WordSmith Tools7.0. 

 

3.4.1.1 Corpus de Referência 

 

De acordo com Sardinha (2004, p. 97 apud VALIDÓRIO, 2008, p.64), o corpus de 

referência “[...] funciona como termos de comparação para a análise. A sua função é fornecer 

uma norma com a qual se fará a comparação das frequências do corpus de estudo. A 

comparação é feita por meio de uma prova estatística selecionada pelo usuário [...]”. O corpus 

de referência tem que ser no mínimo três vezes maior que o corpus de estudo e também deve 

conter textos de vários gêneros (BARREIROS, 2017). 

Para esta pesquisa, decidiu-se utilizar o mesmo corpus de referência da dissertação de 

Nascimento (2018), composto por um total de 10 arquivos de textos com aproximadamente 

1.749.943 palavras e 179.785 palavras diferentes, não contabilizando as repetições, tendo 

como critério de escolha dos textos a criatividade e variedade de gêneros textuais. Esse corpus 

é 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). 

O corpus de referência foi fundamental para esta pesquisa, pois nele pudemos 

observar a chavicidade das palavras no TO. Para a verificação da chavicidade das palavras, 

foi preciso confrontar os dados obtidos no TO com o corpus de referência, utilizando a 

ferramenta KeyWords do WordSmith Tools 7.0. Foi feita uma wordlist com o corpus de 

referência, na qual foram rastreados os Marcadores Culturais selecionados pelo glossário, para 

confirmar a frequência. Em todos os Marcadores Culturais, a frequência obtida foi igual a 

zero no corpus de referência. Com esse dado, pôde-se confirmar o léxico culturalmente 

marcado das lexias até o momento analisadas.  
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3.4.1.2 Wordsmith Tools 7.0 

 

O programa WordSmith Tools 7.0 é um software pago, destinado à análise de dados, 

muito utilizado para análise lingüística. Permite, dentre várias funções, analisar a frequência e 

co-ocorrência de palavras em um corpus, processar, organizar, inserir e remover etiquetas de 

arquivos (SARDINHA, 2009). O software foi criado pelo linguista britânico Mike Scott na 

Universidade de Liverpool e tem como intenção: 

 

[..] servir como uma ferramenta quer permita a consecução de tarefas 

relacionadas a análises de corpora. Isso significa que ele não foi concebido 

para efetuar por si só uma determinada análise para o usuário. Em outras 

palavras, o WordSmith Tools não foi feito para efetuar análises de projetos 

específicos; ele disponibiliza uma série de opções de ferramentas (daí o 

‘tools’ em seu nome), algumas mais gerais, outras mais restritas, sem jamais 

supor que a análises termine com o processamento de dados que ele efetua. 

(SARDINHA, 2009, p. 8).  

 

O software é composto por ferramentas como Concord, KeyWords e WordList; conta 

com utilitários, tais como: Aligner, Char Gramns, File Utilities, Minimal Pairs, Text Convert, 

Version Checking, Character Profiler, Corpus Profiler, Corpus Corruption Finder, File 

Viewer, Registration, Web Gettere ESConcGram. Conta também com instrumentos e funções.  

Para a realização deste trabalho, o programa WordSmith Tools 7.0 foi disponibilizado 

pelo projeto de Marcadores Culturais Traduzidos (Português-Espanhol) e o NEIHD – Núcleo 

de Estudos Interdisciplinares em Humanidades Digitais, coordenado pelo Professor Doutor 

Patrício Nunes Barreiros. Também foi ministrado, por Geovanio da Silva do Nascimento, um 

curso sobre o manuseio do programa com finalidade de identificar e analisar os MC’s.  

 

3.5 UTILIZAÇÃO DO WORDSMITH TOOLS PARA A PESQUISA 

 

Para a pesquisa, foram tratados o TO e o TT na versão portuguesa (2006) e espanhola 

(2008), mas foi necessário fazer um recorte de análise, por conta do tempo disponível para a 

pesquisa. A obra é composta por duas partes, cada uma com dois capítulos, perfazendo o total 

de 4 capítulos na obra como um todo. Cada capítulo contém subdivisões que titulamos como 

subcapítulos. No TO, consta o total de 138.319 tokens (total de palavras do texto) e 14.857 

types (palavras diferentes); já no TT, existem 151.531 tokens e 16.379 types. No recorte de 

análise do corpus, definiu-se que seriam analisados os Marcadores Culturais do Domínio da 

Cultura Material, que abarcam o léxico culinário.  
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Desse modo, ao invés de buscarmos todos MC’s da obra, partimos dos vocábulos 

existentes no glossário da obra em língua espanhola. No glossário constam 96 lexias que as 

tradutoras julgaram ser de difícil entendimento para os leitores, pois teriam um uso específico 

na língua portuguesa brasileira. Devido ao cronograma estreito, não foi possível elencar os 

candidatos a MC’s; por isso, tivemos que partir das 96 lexias do glossário da obra em 

espanhol. Além desse recorte, decidiu-se analisar somente Marcadores Culturais do Domínio 

Material no âmbito do léxico culinário, pois o léxico culinário tem referência direta com a 

personagem principal, com o cenário e com a história da obra. A análise deste trabalho 

procede diretamente dessas 96 lexias. 

Com 96 vocábulos a serem analisados, foi criada uma WordList com todo o TO e o 

TT, para verificar a frequência desses vocábulos ocorridos em ambos. Nesse momento, foi 

constado que a maior parte dos vocábulos aparece com a mesma frequência tanto no TO 

quanto no TT. Por outro lado, há vocábulos que variam. Por exemplo, “aipim” ocorre 4 vezes 

no TO e 2 vezes no TT. 

 

Figura 14 – Ocorrência do Marcador Cultural “aipim” no TO 

 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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Figura 15 – Ocorrência do Marcador Cultural “aipim” no TT 

 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

O Concord foi utilizado para verificar em que contexto o vocábulo aparece, 

destacando no texto a palavra antes selecionada. Os possíveis MC’s do glossário foram 

localizados no TO, foi verificado o seu contexto dentro do texto, depois foi elaborada uma 

lista para verificar os vocábulos no dicionário Houaiss online. Com o auxílio do Concord, foi 

possível verificar quais vocábulos seriam do Domínio da Cultura Material. Depois do uso do 

Concord, foi feito o alinhamento dos textos. 

 

Figura 16 – Visualizando o Marcador Cultural no Concord 

 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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Figura 17 – Visualizando o Marcador Cultural no Concord de modo mais amplo 

 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

O Aligner foi necessário para “converter cada texto em separado que já esteja na 

extensão *.txt para a extensão *.vwr, por fim, fundir os textos e salvá-los na extensão *.ali.” 

(NASCIMENTO, 2018, p. 83). Esse procedimento permitiu localizar exatamente o MC no 

TO e no TT, também facilitando a classificação da modalidade de tradução.  

A ferramenta KeyWord consegue extrair de uma lista de palavras com frequências 

estatisticamente diferentes e a frequência das mesmas palavras no corpus de referência, 

calculando a chavicidade das palavras em vários contextos (NASCIMENTO, 2018). 

 

Há dois tipos de palavras-chave: as positivas e as negativas. As palavras 

chave positivas são aquelas que têm frequência mais alta no corpus de 

estudo do que no corpus de referência. Palavras-chave negativas são aquelas 

que a frequência é relativamente mais alta no corpus de referência do que no 

de estudo. As palavras-chave positivas e negativas são exibidas 

separadamente na janela de resultados. As positivas aparecem no começo da 

lista, em cor amarela. As negativas surgem no final da lista, em cor diferente. 

(NASCIMENTO, 2018, p.110). 

 

Sendo assim, a pesquisa utilizou a KeyWord para verificar a chavicidade positiva dos 

MC’s em relação ao corpus de referência.  
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4 MARCADORES CULTURAIS NA OBRA 

 

Foram selecionados, para esta pesquisa, os MC’s da obra Gabriela, cravo e canela 

(2006 [1958]), partindo de 96 vocábulos contidos no glossário do livro Gabriela, clavo y 

canela (2008), no qual se buscou analisar os Marcadores Culturais do Domínio Material, mais 

precisamente do léxico culinário, por três motivos: (i) a necessidade de realização da pesquisa 

em tempo hábil; (ii) a importância que o léxico culinário tem para o desenvolver da história 

da obra; (iii) a constatação de certas dificuldades na tradução dos MC’s no TT. 

Foram catalogados em uma ficha de análise lexicográfica, desenvolvida por 

Nascimento (2018), 96 MC’s, sendo 27, ou 26,7% deles, do Domínio Material. Dentre os 27 

MC’s, somente 5 não foram analisados na Ficha Lexicográfica, pois não abrangem a área do 

léxico culinário. 

Para análise do MC, foi utilizada uma Ficha Lexicográfica elaborada por Nascimento 

(2018). Essa Ficha Lexicográfica contempla todos os campos a serem analisados nos MC’s 

nesta pesquisa. As Fichas Lexicográficas, segundo Nascimento (2018, p. 232), “apresentam 

informações referentes ao confronto dos Marcadores Culturais encontrados no TO e seus 

correspondentes de tradução no TT. Além disso, traz as Modalidades de Tradução que foram 

identificadas a partir deste cotejo”. Sendo assim, apresentaremos a análise feita dos 22 MC’s.  
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A a 
ABARÁ: 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Abará Abará 

Abarás Abarás 

Abarás Abarás 

Abarás Abarás 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário do TT 

s.m. Porção de feijão-fradinho descascado e moído, temperada com 

sal, cebola, azeite de dendê e camarão seco, e cozida em banho-

maria ou vapor, depois de enrolada em folha verde de bananeira.   

Especie de croqueta hecha con porotos (feijão) cocidos y pisados, 

adobada con camarón, pimienta, cebolla y aceite de dendê, cocida a 

baño de María, envuelta en hojas de banano. 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] Uma delas, rindo com a boca sem dentes, 

declarou saber fazer o trivial. A outra nem isso... 

Acarajé, abará, doces, moquecas e frigideiras de 

camarão, isso só mesmo Maria de São Jorge... […]” 

p.52 

“[...]Una de ellas, riendo con la boca sin dientes, declaró 

que sabía hacer la comida de todos los días. La otra, ni 

hablar... Acarajé, abará, dulces, moquecas y frituras de 

camarón, eso sólo podía prepararlo Maria de San Jorge... 

[…]” p. 77 

Empréstimo 

“[…]Um detalhe aparentemente sem importância: os 

acarajés, os abarás, os bolinhos de mandioca e puba, 

as frigideiras de siri mole, de camarão e bacalhau, os 

doces de aipim, de milho. Tinha sido idéia de João 

Fulgêncio: […]” p.43 

“[…] Un detalle aparentemente sin importancia: los 

acarajés, los abarás, las croquetitas de mandioca y puba, 

los bollitos fritos de cangrejo, camarón y bacalao, los 

dulces de mandioca, de maíz. Todo había sido idea de João 

Fulgencio. […]” p. 65 

Empréstimo 

“[…]Outro, ainda maior, de acarajés, abarás, bolinhos 

de bacalhau, frigideiras. […]” p.153 

“[…] Otra, todavía más grande, de acarajés, abarás, 

croquetitas de bacalao, frituras. […]” p. 195 

Empréstimo 

“[…] Na pobre cozinha, Gabriela fabricava riqueza: 

acarajés de cobre, abarás de prata o mistério de ouro 

do vatapá. A festa começava.[…]” p.346 

“[…] En la pobre cocina, Gabriela fabricaba riqueza: 

acarajés de cobre, abarás de plata, el misterio de oro del 

vatapá. La fiesta comenzaba. […]” p. 427 

Empréstimo + palavra 

por palavra 
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A a 
Acarajé 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Acarajé Acarajé 

Acarajé Acarajé 

Acarajés Acarajés 

Acarajés Acarajés 

Acarajés Acarajés 

Acarajés Acarajés 

Acarajés Acarajés 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário do TT 

s.m. Massa batida de feijão-fradinho descascado, moído, temperado 

com sal e cebola ralada, que se frita em porções no azeite de dendê 

e se serve geralmente com molho de pimenta-malagueta, camarões 

secos, vatapá, salada etc.; acará. 

 

Especie de croqueta hecha con masa de feijão-fradinho (poroto 

amarillento, con una línea blanca y otra oscura) cocido y pisado, frita en 

aceite de dendê, que se sirve con salsa picante, cebolla y camarón. Muy 

vendido en puestos callejeros de Bahía, es considerado uno de los platos 

tradicionales de la cocina bahiana. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] — Por que você não faz para vender no bar? — 

perguntara um dia, mastigando um acarajé da velha 

Filomena, preparado para o prazer exclusivo do árabe 

amante da boa mesa. [...]” p.43 

“[...]—¿Por qué no los preparas para venderlos en el 

bar? —preguntó un día, mientras masticaba un acarajé 

preparado por la vieja Filomena, para el placer 

exclusivo del árabe, amante de la buena mesa.   [...]” p. 

65 

Empréstimo 

“[…]Um detalhe aparentemente sem importância: os 

acarajés, os abarás, os bolinhos de mandioca e puba, as 

frigideiras de siri mole, de camarão e bacalhau, os doces de 

aipim, de milho. Tinha sido idéia de João Fulgêncio: […]” 

“[…] Un detalle aparentemente sin importancia: los 

acarajés, los abarás, las croquetitas de mandioca y 

puba, los bollitos fritos de cangrejo, camarón y 

bacalao, los dulces de mandioca, de maíz. Todo había 

Empréstimo 
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p. 43 sido idea de João Fulgencio. […]”p. 65 

“[...]A outra nem isso... Acarajé, abará, doces, moquecas e 

frigideiras de camarão, isso só mesmo Maria de São 

Jorge... [...]” p.52 

“[...]La otra, ni hablar... Acarajé, abará, dulces, 

moquecas y frituras de camarón, eso sólo podía 

prepararlo Maria de San Jorge... [...]” p.77 

Empréstimo 

“[...]  Outro, ainda maior, de acarajés, abarás, bolinhos de 

bacalhau, frigideiras. [...]” p.153 

“[…] Otra, todavía más grande, de acarajés, abarás, 

croquetitas de bacalao, frituras. […]” p.195 

Empréstimo 

“[...]Seus acarajés, as fritadas envoltas em folhas de 

bananeira, os bolinhos de carne, picantes, eram cantados 

em prosa e verso  [...]” p. 155 

“[...]Los acarajés, las frituras envueltas en hojas de 

banano, las croquetitas de carne, picantes, eran 

cantadas en prosa y en verso   [...]” p. 197 

Empréstimo 

“[...]Vinham para o aperitivo, o pôquer de dados, os 

acarajés apimentados, os bolinhos salgados de bacalhau a 

abrir o apetite.   [...]” p.155 

“[...]Iban para el aperitivo, el póquer de dados, los 

acarajés con pimienta, las croquetitas saladas de 

bacalao para abrir el apetito.  [...]” p. 198 

Empréstimo 

“[...]  Na pobre cozinha, Gabriela fabricava riqueza: 

acarajés de cobre, abarás de prata, o mistério de ouro do 

vatapá. [...]” p. 346 

“[…] En la pobre cocina, Gabriela fabricaba riqueza: 

acarajés de cobre, abarás de plata, el misterio de oro 

del vatapá. La fiesta comenzaba. […]” p. 427 

Empréstimo 
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A a 
Aipim  

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Aipim Mandioca 

Aipim 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário do TT 

s.m. 1 angiosperma arbusto de até 4 m (Manihotpalmata), da fam. 

das euforbiáceas, de folhas partidas, pequenas flores amarelas ou 

violáceas e frutos capsulares; macaxeira, macaxera, mandioca, 

mandioca-doce, mandioca-mansa [Nativo do Brasil, é muito 

semelhante à mandioca (Manihotesculenta) e tb. cultivado, com 

inúmeras variedades, pelas raízes tuberosas, de elevado teor 

alimentício e ger. menos venenosas.] 

 2 ang: raiz dessa planta, consumida frita, assada ou cozida e de que 

tb. se fazem doces e bolos; macaxeira, macaxera, mandioca, 

mandioca-doce, mandioca-mansa  

3 ang. m.q  mandioca(Manihotesculenta, 'raiz')  

4 ictm.qtiravira(Percophis brasiliensis) 

Tipo de mandioca, de sabor dulzón. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[…] Um detalhe aparentemente sem importância: os 

acarajés, os abarás, os bolinhos de mandioca e puba, as 

frigideiras de siri mole, de camarão e bacalhau, os doces 

de aipim, de milho. Tinha sido idéia de João Fulgêncio: 

[…]” p. 43 

“[…] Un detalle aparentemente sin importancia: los 

acarajés, los abarás, las croquetitas de mandioca y puba, 

los bollitos fritos de cangrejo, camarón y bacalao, los 

dulces de mandioca, de maíz. Todo había sido idea de 

João Fulgencio. […]”p. 65 

Modulação 

“[…]O negrinho Tuísca ajudava, preocupado em saber 

quem lhe pagaria a conta semanal de doces do dentista, 

“[…]El negrito Tuísca ayudaba, preocupado por saber 

quién le pagaría la cuenta semanal de dulces del 

Modulação 
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em cuja casa, todas as tardes, deixava bolo de milho e de 

aipim, cuscuz de mandioca também. [...]” p. 96 

dentista, en cuya casa, todas las tardes, dejaba torta de 

maíz y de mandioca y cuscús de mandioca 

también.[...]” p.128 

“[…]Sobre a alva toalha, cuscuz de milho com leite de 

coco, banana-da-terra frita, inhame, aipim.[...]” p. 128 

“[…]Sobre el blanquísimo mantel, cuscús de maíz con 

leche de coco, banana frita, inhame, aipim. [...]” p.167 

Empréstimo 

“[…]Com a mandioca e o milho, a batata doce e o aipim, 

não conseguiam viver. Apenas comer. [...]” p. 327 

“[…]Con la mandioca y el maíz, la batata y aipim, no 

lograrían vivir. Apenas comer[...]” p.403 

Empréstimo 
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B b 
Beiju 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Beijus Beijus  

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário do TT 

Beiju: s.m.1. B espécie de bolo de goma (no sentido de 'polvilho') ou 

de massa de mandioca assada, de que há diversas variedades  

2. B acepipe feito com fubá, açúcar e manteiga, que se assa no forno 

ou em chapa 

3. espécie de biscoito doce muito leve e quebradiço, enrolado como 

canudo cf. taboca  

4. MG farinha de milho grossa e torrada, com flocos, que se come 

ger. com leite. 

 

Especie de tortilla elaborada con pasta de mandioca o tapioca, de la cual 

hay numerosas variedades. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] A verdade é que já sentia saudade dela, de sua 

limpeza, do café da manhã com cuscuz de milho, 

batata-doce, banana-da-terra frita, beijus... [...]” p. 31 

“[...] La verdad era que ya sentía nostalgia de ella, de su 

limpieza, del desayuno con cuscús de maíz, batata, banana 

frita, beijus... [...]” p.50 

Empréstimo 
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C c 
Cabidela 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Cabidela Cabidela 

Cabidelas Cabidelas 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário do TT 

s.f. 1 conjunto das extremidades das aves (cabeça, pescoço, pés, asas), 

além do fígado, moela e miúdos em geral  

2 p.met. prato que consiste nesses miúdos refogados no sangue da ave  

3 p.met.(da acp. 1); cul; B, N.E., P galinha cozida, aos pedaços, em 

molho preparado com o seu caldo, seu sangue avinagrado e um pouco 

de farinha de trigo; galinha de cabidela, galinha ao molho pardo 

[Menos comumente, usam-se tb. outras aves domésticas, como o pato 

e o peru.]  

4 p.met.; cul; B caldo ou molho de sangue em que se prepara esse 

prato  

5 fig.; infrm., pej. coisa confusa, misturada; mixórdia, balbúrdia 

 6 fig.; B, N.E.; infrm. algo muito bom ou muito atraente, de dar água 

na boca. 

Guisado de gallina (o de pato, pavo o ganso), cocido en la sangre del 

ave mezclada con vinagre, que forman una salsa de color pardo. En el 

nordeste de Brasil es un plato tradicional en los almuerzos 

domingueros y en las fiestas de bautismo y casamiento. 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] — Oh! — exclamava ante o aroma a exalar-se da 

galinha de cabidela, da carne de sol assada, do arroz, do 

feijão, do doce de banana em rodinhas. [...]” p. 133 

“[...] —¡Ah! —exclamaba ante el aroma que despedía 

el guiso de gallina, la carne asada, el arroz, el feijão, el 

dulce de bananas en rodajitas. [...]” p.172 

Adaptação 

“[...] Suspirava ainda mas pela cozinheira inigualável, suas 

moquecas, os xinxins, as carnes assadas, os lombos, as 

cabidelas. [...]” p. 342 

“[...] Suspiraba todavía más por la cocinera inigualable, 

por sus moquecas, los xinxins, las carnes asadas, los 

lomos, las cabidelas.[...]” p.422 

Empréstimo 
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C c 
Caruru 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

  

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário do TT 

s.m. 1 conjunto das extremidades das aves (cabeça, pescoço, pés, 

asas), além do fígado, moela e miúdos em geral  

2 p.met. prato que consiste nesses miúdos refogados no sangue da 

ave  

3 p.met.(da acp. 1) ;cul; B, N.E., P galinha cozida, aos pedaços, em 

molho preparado com o seu caldo, seu sangue avinagrado e um 

pouco de farinha de trigo; galinha de cabidela, galinha ao molho 

pardo [Menos comumente, usam-se tb. outras aves domésticas, 

como o pato e o peru.]  

4 p.met.; cul; B caldo ou molho de sangue em que se prepara esse 

prato  

5 fig.; infrm., pej. coisa confusa, misturada; mixórdia, balbúrdia 

 6 fig.; B, N.E.; infrm. algo muito bom ou muito atraente, de dar 

água na boca 

 

Plato afrobahiano, guiso preparado con caruru (fruto de una planta de la 

familia de las amarantáceas) o quiabo cortado y cocido en caldo de 

pescado, al que se agrega ajo, cebolla, camarón seco, castañas y 

semillas de girasol, sazonado con pimienta y aceite de dendê y 

espolvoreado con harina de mandioca, para que engrose la preparación; 

suele acompañarse con arroz. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...] Criticou comidas baianas, indignas, segundo ele, 

de estômagos delicados. Criando logo profundas 

antipatías. O Doutor saltara em defesa do vatapá, do 

caruru, do efó. [...]” p. 344 

“[...]Criticó las comidas de Bahía, indignas, según él, de 

estómagos delicados. Con lo que enseguida generó 

profundas antipatías. El Doctor salió en defensa del 

vatapá, del caruru, del efó. [...]” p. 425 

Empréstimo 
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C c 
Coco 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Coco Coco 

Cocos Cocos 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Dicionário Argentino online (2018) 

s.m. 1 angios design. comum às plantas do gên. Cocos, da fam. das 

palmas, com uma sp. apenas 1.1 angiosm.q. 1coqueiro (Cocos 

nucifera) 1.2 angios fruto do coqueiro (Cocos nucifera), do tipo 

drupa, grande e ovoide, com casca (epicarpo) impermeável e polpa 

(mesocarpo) fibrosa, o que permite a sua flutuação e disseminação 

pelos mares, a envolver um endocarpo duro e globoso, com três 

poros, que encerra uma semente peculiar, de albume (endosperma) 

líquido, o qual, com o amadurecimento do fruto, se torna carnoso, 

lactescente e oleaginoso, formando uma camada aderida à face 

interna do endocarpo  

 

1. m. Árbol de la familia de las palmas, que suele alcanzar de 20 a 25 m 

de altura, con las hojas divididas en lacinias ensiformes plegadas hacia 

atrás, y flores en racimos. Suele producir anualmente dos o tres veces su 

fruto. Del tronco se saca una bebida alcohólica. 2. m. Fruto del coco, 

que es de la forma y tamaño de un melón regular, cubierto de dos 

cortezas, al modo que la nuez, la primera fibrosa y la segunda muy dura; 

por dentro y adherida a esta tiene una pulpa blanca y gustosa, y en la 

cavidad central un líquido refrigerante. Con la primera corteza se hacen 

cuerdas y tejidos bastos; con la segunda, tazas, vasos y otros utensilios; 

de la carne se hacen dulces y se saca aceite. 

Glossário do TT: Danza popular grupal, originaria de Alagoas, 

acompañada por canto y percusión. 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...]Pulou da cama: como perder os enterros? Saiu do 

banheiro já vestido, Gabriela acabava de pôr na mesa os 

bules fumegantes de café e leite. Sobre a alva toalha, 

cuscuz de milho com leite de coco, banana-da-terra 

frita, inhame, aipim. [...]” p. 128 

“[...]Saltó de la cama: ¿cómo perderse los entierros? Salió 

del cuarto de baño ya vestido, Gabriela acababa de poner 

en la mesa los recipientes humeantes de café y leche. 

Sobre el blanquísimo mantel, cuscús de maíz con leche de 

coco, banana frita, inhame, aipim.[…]” p.167 

Empréstimo + palabra 

por palabra 

“[...]Como compará-la com a comida de Gabriela? 

Josué recordava: eram poemas de camarão e dendê, de 

peixes e leite de coco, de carnes e pimenta. [...]”  p. 345 

“[...]¿Cómo compararla con la comida de Gabriela? Josué 

recordaba: eran poemas de camarón y dendê, de pescados y 

leche de coco, de carnes y pimienta.[…]” p. 426 

Empréstimo + palabra 

por palabra 
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D d 
Dendê 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Dendê Dendê 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s. m. 1 angiosm.q. dendezeiro (Elaeisguineensis)  

2 angios fruto do dendezeiro  

3 angios semente desse fruto; coconote (G-BS)  

4 óleo obtido desse fruto, de duas qualidades, um extraído da polpa, 

de cor avermelhada, sabor doce e consistência de manteiga, muito 

us. na culinária afro-brasileira, tb. empr. no fabrico de sabão, vela, 

graxas e lubrificantes e na indústria siderúrgica, e outro, da semente, 

tb. conhecido como palmiste; andim (STP), azeite de cheiro, azeite 

de dendê, óleo de palma (ÁFR P) 

 

Fruto del dendezeiro, palma africana (Elaesisguineensis) de cuyos 

frutos —drupáceos, de color amarillo rojizo o anaranjados cuando están 

maduros— se extrae aceite de dos calidades: uno de la pulpa y otro del 

carozo; este último, de olor fuerte, se utiliza mucho en la preparación de 

comidas-ofrendas para las divinidades del candomblé y en la cocina 

típica de Bahía y el norte de Brasil. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...]Como compará-la com a comida de 

Gabriela? Josué recordava: eram poemas de 

camarão e dendê, de peixes e leite de coco, 

de carnes e pimenta. [...]” p. 345 

“[...]Cómo compararla con la comida de Gabriela? Josué recordaba: 

eran poemas de camarón y dendê, de pescados y leche de coco, de 

carnes y pimienta.[…]”p. 426 

Empréstimo 
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E e 
Efó 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Efó Efó 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s. m. cul.; BA. espécie de pasta obtida de certas verduras como 

língua-de-vaca, taioba, mostarda etc., aromatizadas com camarão 

seco, azeite de dendê, malagueta e outros condimentos, refogada em 

dendê, a que se pode acrescentar camarão fresco ou peixe 

Plato típico de lacocina de Bahía, especie de guiso de verduras con 

pescado o camarones, hierbas, aceite de dendê y pimienta. Su 

consistencia depende de los vegetales con que se lo prepare. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[…] Criticou comidas baianas, indignas, segundo ele, 

de estômagos delicados. Criando logo profundas 

antipatías. O Doutor saltara em defesa do vatapá, do 

caruru, do efó.[…]” p. 344 

“[…] Criticó las comidas de Bahía, indignas, según él, de 

estómagos delicados. Con lo que enseguida generó 

profundas antipatías. El Doctor salió en defensa del 

vatapá, del caruru, del efó. […]”p. 425 

Empréstimo 
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F f 
Feijão 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Feijão  Judía 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Dicionário Argentino online (2018) 

s. m.1angios semente do feijoeiro; feijá (ANG), fijá (ANG)  

2 angios fruto do feijoeiro; vagem, fava, legume  

3 angios design. comum a várias plantas da fam. das leguminosas, 

subfam. papilionoídea, esp. às do gên. Phaseolus e a algumas do 

gên. Vigna, freq. com vagens e/ou sementes comestíveis; feijoeiro 

3.1 angiosm.q. feijoeiro (Phaseolusvulgaris)  

4 angios a semente de várias plantas da fam. das leguminosas, esp. 

das do gên. Phaseolus e de algumas do gên. Vigna 

5 cul conjunto dessas sementes cozidas, temperadas e mescladas, ou 

não, com carnes, legumes etc., us. como alimento humano  

6 fig. o alimento essencial; o pão ‹trabalhar para garantir o f.›  

7 B; infrm. militar honorário 7.1 mar; B; infrm.; obsl. oficial da 

intendência  

8 gar; BA; infrm. turmalina; canudinho  

9 ict; CE m.q. gordinho (Peprilusparu) 10 viticm.q. verdelho (no 

sentido de 'casta de videira') 

1. f. Planta herbácea anual, de la familia de las papilionáceas, con tallos 

endebles, volubles, de tres a cuatro metros de longitud, hojas grandes, 

compuestas de tres hojuelas acorazonadas unidas por la base, flores 

blancas en grupos axilares, y fruto en vainas aplastadas, terminadas en 

dos puntas, y con varias semillas de forma de riñón. Se cultiva en las 

huertas por su fruto, comestible, así seco como verde, y hay muchas 

especies, que se diferencian por el tamaño de la planta y el volumen, 

color y forma de las vainas y semillas. 

Glossário TT: Poroto (o haba), base de la feijoada. En Brasil existen 

muchas variedades, que se cultivan y usan según la región. 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[…]As más línguas diziam que, na fazenda, ele só comia 

arroz aos domingos ou em dias feriados, tão econômico 

era, contentando-se com o feijão e o pedaço de carne seca, 

refeição dos trabalhadores. […]” p. 103 

“[…] Las malas lenguas decían que, en la hacienda, 

sólo comía arroz los domingos o los días feriados, tan 

ahorrativo era, y se conformaba con el feijão y el 

pedazo de charque, la comida de los trabajadores. 

[…]” p. 136 

Empréstimo 
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“[…]As cinco da manhã já estão na roça, só largam a 

enxada depois do sol deitar. Tendo feijão e carne seca, 

café e pinga, estão contentes. Pra mim, não há trabalhador 

que valha esses sertanejos — afirmava como autoridade na 

matéria. […]” p. 114 

“[…]A las cinco de la mañana ya están en las 

plantaciones, sólo dejan la azada después de que se 

puso el sol. Siempre que tengan feijão y charque, café 

y caña, están contentos. […]” p. 150 

Empréstimo 

“[…]Essa gente vinda do sertão, esfomeada, era capaz de 

qualquer mentira para conseguir trabalho. Que podia ela 

saber de cozinha? Assar jabá e cozinhar feijão, nada mais. 

[…]” p. 116 

“[…]Esa gente venida del sertão, hambreada, era capaz 

de cualquier mentira para conseguir trabajo. ¿Qué 

podría saber de cocina? -Cocinar charque con feijão, 

nada más. […]” p. 153 

Empréstimo 

“[…]— Oh! — exclamava ante o aroma a exalar-se da 

galinha de cabidela, da carne de sol assada, do arroz, do 

feijão, do doce de banana em rodinhas. […]” p. 133 

“[...] —¡Ah! —exclamaba ante el aroma que despedía 

el guiso de gallina, la carne asada, el arroz, el feijão, el 

dulce de bananas en rodajitas.[...]” p.172 

Empréstimo 
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F f 
Feijoada 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Feijoada Feijoada 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s. f. 1 B grande porção de feijões  

2 cul prato preparado com feijões 2.1 cul; B prato da cozinha 

nacional preparado com feijão temperado e cozido com carnes 

salgadas de diferentes partes do porco, linguiça, paio, charque, 

toucinho etc. e que, no Nordeste, é acrescido de legumes (abóbora, 

maxixe, quiabo etc.)  

3 fig.; B; infrm. situação confusa; trapalhada, complicação, 

balbúrdia, confusão 

Plato típico nacional de Brasil, preparado con feijäo (poroto o haba), en 

general negro, con tocino, carne seca y salada, y diferentes salchichas y 

embutidos. Suele acompañárselo con arroz hervido, farola (harina de 

mandioca tostada o frita con manteca o grasa, a veces mezclada con 

huevo, cebolla, carne, etc.) y couve (verdura de grandes hojas verdes, 

parecida a la acelga) cortada y salteada. En Bahía y otras regiones del 

norte se prepara con feijão branco o fradinho y se acompaña con 

vegetales como quiabo, zapallo, tomate verde. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[…]Nas barracas serviam, em pratos de flandres, sarapatel, 

feijoada, moqueca de peixe. […]” p. 54 

“[…]En los puestos servían, en platos de lata, 

sarapatel, feijoada, moqueca de pescado.  […]” p. 78 

Empréstimo 
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I i 
Inhame  

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Inhame Inhame 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s.m.angios 

1 design. comum a algumas plantas da fam. das aráceas e tb. da 

fam. das dioscoreáceas, com tubérculos e, por vezes, folhas 

comestíveis  

1.1 erva (Colocasiaesculenta) da fam. das aráceas, com tubérculos 

subglobosos, folhas peltadas, ovadas e espata lanceolada, nativa de 

regiões tropicais da Ásia e cultivada há milênios, com inúmeras 

variedades, em muitas outras partes do mundo, pelas folhas e esp. 

pelos tubérculos comestíveis, depurativos e com vários outros usos 

medicinais; cará-da-costa, colocásia, fava-do-egito, inhame-branco, 

inhame-da-áfrica, inhame-da-costa, inhame-de-enxerto (MAD), 

inhame-do-egito, inhame-taioba, mangaraí, mangaraz, taioba, 

taioba-de-são-tomé, taiova, taro  

1.2 m.q. inhame-da-china (Dioscorea batatas) 

1.3 m.q. cará-inhame (Dioscoreaalata) 

Planta medicinal y alimenticia de la familia de las aráceas, cuyo 

tubérculo, nutritivo y sabroso, parecido a la mandioca, se emplea en 

diversos platos. Muy apreciado y consumido en especial en el nordeste 

brasileño. 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...]Saiu do banheiro já vestido, Gabriela acabava de pôr 

na mesa os bules fumegantes de café e leite. Sobre a alva 

toalha, cuscuz de milho com leite de coco, banana-da-terra 

frita, inhame, aipim. […]” p. 128 

“[...]Salió del cuarto de baño ya vestido, Gabriela 

acababa de poner en la mesa los recipientes 

humeantes de café y leche. Sobre el blanquísimo 

mantel, cuscús de maíz con leche de coco, banana frita, 

inhame, aipim. […]” p.167 

Empréstimo 
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J j 
Jenipapo 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Jenipapo Jenipapo 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s.mangios 

1 fruto do jenipapeiro, uma baga subglobosa, ger. amarelo-

pardacenta, com polpa aromática, comestível, de que se fazem 

compotas, doces, xaropes, bebida refrigerante, bebida vinosa e licor, 

e de que se extrai tinta preta, us. pelos indígenas, há milênios, em 

petróglifos, cerâmica, cestaria, tatuagens, pintura corporal etc.  

2 m.q. jenipapeiro (Genipa americana) 

Fruto del jenipapeiro (Genipa americana), árbol de la familia de las 

rubiáceas. Es una baya muy aromática, cuyo jugo se utiliza para hacer 

un licor muy apreciado en el norte y otras regiones de Brasil. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...]— Anastácia, sirva um licor a seu Nacib! — ordenou 

Florzinha. — De que pretere? De jenipapo ou de abacaxi? 

Temos também de laranja e de maracujá... […]” p. 47 

“[...]—Anastácia, ¡sírvale un licor al señor Nacib! —

ordenó Florzinha—. ¿De qué lo prefiere? ¿De 

jenipapoo de ananá? También tenemos de naranja y de 

maracuyá... […]” p.70 

Empréstimo 

“[...]Nacib tinha pressa, queria acertar o jantar da empresa 

de ônibus, os tabuleiros de doces e salgados. Sorveu o 

licor de jenipapo, elogiou os trabalhos do presépio: […]”  

p. 50 

“[...]Nacib estaba apresurado, quería solucionar la 

cena de la empresa de autobuses, las bandejas de 

bocadillos dulces y salados. Bebió un sorbo del licor 

de jenipapo, elogió los trabajos del pesebre […]” 

p.73 

Empréstimo 
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M m 
Mingau 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Mingau Mingau 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s.m.cul 

1. alimento cozido, de consistência cremosa, pastosa, feito ger. de 

leite e açúcar, engrossado com cereais ou farinhas variadas (aveia, 

maisena, fubá de milho, arroz etc.); papa, papinha  

2 p.ana. qualquer 

Papilla de consistenciaespesa, elaborada conlecheazucarada y harina de 

tapioca, mandioca o maíz. 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...]O coronel Manuel das Onças apressou o passo em 

direção à banca de peixe, nas imediações do porto, 

onde pela manhãzinha, quotidianamente, reunia-se um 

grupo de velhos conhecidos em torno das latas de 

mingau das baianas.[...]” p. 11 

“[...]El coronel Manuel das Onças apresuró el paso en 

dirección al puesto de pescado, en las inmediaciones del 

puerto, donde al amanecer, todos los días, se reunía un 

grupo de viejos conocidos en torno de las latas de mingaue 

las baianas. [...]” p.25 

Empréstimo 

“[...]Negras vendiam mingau e cuscuz, milho cozido e 

bolos de tapioca. [...]” p. 17 

“[...]Unas negras vendían mingau y cuscús, maíz cocido y 

bollitos de tapioca. [...]” p.33 

Empréstimo 

“[...]O coronel Ribeirinho, proprietário da fazenda 

Princesa da Serra, cuja riqueza não afetara sua 

simplicidade bonachona, quase sempre já ali se 

encontrava quando, às cinco da manhã, Maria de São 

Jorge, formosa negra especialista em mingau e cuscuz 

de puba, descia o morro, o tabuleiro sobre a cabeça, 

vestida com a saia colorida de chitão e a bata 

engomada e decotada a mostrar metade dos seios 

rijos.[...]” p. 17 

“[...]El coronel Ribeirinho, propietario de la estancia 

Princesa da Serra, cuya riqueza no había afectado su 

simpleza bonachona, casi siempre se encontraba ya allí 

cuando, a las cinco de la mañana, Maria de San Jorge, 

hermosa negra especialista en mingau y cuscús de puba, 

bajaba del cerro con su bandeja sobre la cabeza, vestida con 

la falda de colores y la blusa almidonada y escotada que 

mostraba hasta la mitad los senos rígidos. [...]” p.34 

Empréstimo 
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“[...]Quantas vezes não a ajudara o coronel a baixar a 

lata de mingau, a arrumar o tabuleiro, os olhos no 

decote da bata.[...]” p. 17 

“[...]¡Cuántas veces la había ayudado el coronel a bajar la 

fuente de mingau, a acomodar la bandeja, los ojos en el 

escote de la blusa! [...]” p.34 

Empréstimo 

“[...]Repetiam diariamente o mesmo itinerário: 

primeiro o copo de mingau na banca de peixe, a 

conversa animada, a troca de novidades, grandes 

gargalhadas. [...]” p. 17 

“[...]Repetían todos los días la misma ceremonia: primero 

el vaso de mingau en el puesto de pescado, la charla 

animada, el intercambio de novedades, grandes carcajadas. 

[...]” p.34 

Empréstimo 
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M m 
Moqueca 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Moqueca Moqueca 

Moquecas Moquecas 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s. f. 

1 cul; B prato à base ger. de peixes e frutos do mar, cozinhados em 

dendê e leite de coco com cebolas, tomates, pimentões, coentros, 

além de outros temperos [Prato originariamente da culinária baiana, 

com tal composição.]  

2 SP cataplasma caseira feita com folhas de mangueira e fumo que, 

em forma de compressa, é empr. na cura de cefaleias 

 

Plato típico brasileño, y en particular de la zona de Bahía. Es un guiso o 

estofado de pescado o mariscos (aunque también se hace con gallina), 

condimentado con perejil, cilantro, limón, cebolla y, sobre todo, leche 

de coco, aceite de dendê y pimienta muy picante y aromática. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...]Coisa complicada é a vida: ainda ontem 

tudo marchava tão bem, ele não tinha 

preocupações, ganhara duas partidas de 

gamão seguidas contra um parceiro da força 

do Capitão, comera uma moqueca de siris 

realmente divina em casa de Maria 

Machadão, e descobrira aquela novata, a 

Risoleta...[…]” p. 31 

“[...]Qué complicada es la vida: hasta ayer todo marchaba tan bien, 

no tenía preocupaciones, había ganado dos partidas de gamão 

seguidas contra un adversario fuerte como el Capitán, había comido 

una moqueca de cangrejos realmente deliciosa en la casa de María 

Machadão, y había descubierto a esa novata, Risoleta... […]” p. 50 

Empréstimo 

“[...]Nas barracas serviam, em pratos de 

flandres, sarapatel, feijoada, moqueca de 

peixe.[…]” p. 54 

“[...]En los puestos servían, en platos de lata, sarapatel, feijoada, 

moqueca de pescado. […]” p.78 

Empréstimo 
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“[...]Apesar dos artigos violentos, de sua 

autoria, no Diário de Ilhéus. Nesse dia, 

haviam ido, de passeio, ele, o poeta e Josué, 

almoçar num sítio de coqueiros além do 

Pontal, deliciosa moqueca regada a cachaça, 

oferecida pelo dr. Helvécio Marques, 

advogado e boêmio. […]” p. 273 

“[...]A pesar de los artículos violentos, de su autoría, en el Diario de 

Ilhéus. Ese día habían ido de paseo, el, el poeta y Josué, a almorzar 

a una quinta de cocoteros, un poco más alía del Pontal, una deliciosa 

moqueca regada con cachaza, ofrecida por el doctor Helvecio 

Marques, abogado y bohemio. […]” p.337 

Empréstimo 

“[...] Uma delas, rindo com a boca sem 

dentes, declarou saber fazer o trivial. A outra 

nem isso... Acarajé, abará, doces, moquecas e 

frigideiras de camarão, isso só mesmo Maria 

de São Jorge... […]” p. 52 

“[...]Una de ellas, riendo con la boca sin dientes, declaró que sabía 

hacer la comida de todos los días. La otra, ni hablar... Acarajé, 

abará, dulces, moquecas y frituras de camarón, eso sólo podía 

prepararlo Maria de San Jorge... […]” p.77 

Empréstimo 

“[...]Suspirava ainda mas pela cozinheira 

inigualável, suas moquecas, os xinxins, as 

carnes assadas, os lombos, as cabidelas.[…]” 

p. 342 

“[...] Suspiraba todavía más por la cocinera inigualable, por sus 

moquecas, los xinxins, las carnes asadas, los lomos, las 

cabidelas.[…]” p.422 

Empréstimo 
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P p 
Pirão 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Pirão Pirão 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s. m  

1 cul; B papa de farinha de mandioca feita ger. com caldo 

temperado provindo de uma cocção de legumes e/ou carnes (peixe, 

ave ou animais de carne vermelha)  

2 cul; B qualquer alimento farináceo, apresentado em forma de 

pasta grossa  

3 cul; ANG (Luanda) papa de farinha de mandioca feita com caldo 

de peixe cozido e temperada com azeite de dendê ou azeite de 

oliveira; funje 

3.1 cul; ANG m.q. funje 

4 cul; ANG (Quanza-Sul, Benguela, Huambo, Huíla) preparado de 

farinha de milho que acompanha o prato principal  

5 fig.; B; joc. mulher fisicamente desejável 

Caldo espeso de pescado o mariscos, condimentado con aceite de dendê, 

cilantro, cebolla, y acompañadoconharina de mandioca. 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...]Parecia adivinhar os pensamentos de Nacib, 

adiantava-se à suas vontades, reservava-lhe surpresas: 

certas comidas trabalhosas das quais ele gostava — 

pirão de caranguejo, vatapá, viúva de carneiro —, 

flores num copo ao lado de seu retrato na mesinha da 

sala de visitas, troco do dinheiro dado para fazer a feira, 

essa idéia de vir ajudar no bar.[…]” p. 166 

“[...]Parecía adivinar los pensamientos de Nacib, se 

adelantaba a sus ganas, le reservaba sorpresas: ciertas 

comidas trabajosas que le gustaban —pirão de cangrejo, 

vatapá, estofado de oveja—, flores en un vaso junto a su 

retrato en la mesita de la sala de las visitas, el vuelto del 

dinero para hacer las compras, la idea de ir a ayudar en el 

bar. […]” p.210 

Empréstimo + palavra 

por palavra 
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P p 
Puba 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Puba Puba 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s. fB  

1 cul massa de mandioca fermentada  

2 terreno úmido coberto de capim, ger. nas margens dos rios  

3 infrm. excessivo apuro no vestir substantivo masculino (1911) B, 

N.E. 

4 boi gordo, de corte  

adjetivo de dois gêneros  

B 5 (1730) mole, macio; pubo ‹mandioca p.› ‹massa p.› 

cuscús de: El que se prepara con tapioca fermentada durante unos días, 

y que suele llevar coco rallado, azúcar y leche, cocido al vapor. 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[...]O coronel Ribeirinho, proprietário da fazenda 

Princesa da Serra, cuja riqueza não afetara sua 

simplicidade bonachona, quase sempre já ali se 

encontrava quando, às cinco da manhã, Maria de São 

Jorge, formosa negra especialista em mingau e cuscuz 

de puba, descia o morro, o tabuleiro sobre a cabeça, 

vestida com a saia colorida de chitão e a bata engomada 

e decotada a mostrar metade dos seios rijos.[…]” p. 17 

“[...]O coronel Ribeirinho, proprietário da fazenda 

Princesa da Serra, cuja riqueza não afetara sua 

simplicidade bonachona, quase sempre já ali se 

encontrava quando, às cinco da manhã, Maria de São 

Jorge, formosa negra especialista em mingau e cuscuz de 

puba, descia o morro, o tabuleiro sobre a cabeça, vestida 

com a saia colorida de chitão e a bata engomada e 

decotada a mostrar metade dos seios rijos.[…]” p.34 

Empréstimo 

“[…]Um detalhe aparentemente sem importância: os 

acarajés, os abarás, os bolinhos de mandioca e puba, as 

frigideiras de siri mole, de camarão e bacalhau, os doces 

de aipim, de milho. Tinha sido idéia de João Fulgêncio: 

[…]” p. 43 

“[…] Un detalle aparentemente sin importancia: los 

acarajés, los abarás, las croquetitas de mandioca y puba, 

los bollitos fritos de cangrejo, camarón y bacalao, los 

dulces de mandioca, de maíz. Todo había sido idea de 

João Fulgencio. […]”p. 65 

Empréstimo 
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Q q 
Quibe  

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Quibe Quibe 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s.m. cul. iguaria árabe que se faz com carne bovina moída e trigo 

integral, condimentados com pimenta-da-jamaica, hortelã, cebola 

etc. 

Bocadillo de origen árabe, en forma de croqueta, preparado con una 

masa de trigo rellena con carne picada y condimentos. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[…] Quanto a Nacib, esse brasileiro nascido na Síria, 

sentia-se estrangeiro ante qualquer prato não baiano, à 

exceção de quibe.[…]” p. 345 

“[…] En cuanto a Nacib, ese brasileño nacido en Síria, 

se sentía extranjero ante cualquier plato que no fuera de 

Bahía, salvo el quibe. […]” p. 426 

Empréstimo 
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R r 
Rabo-de-galo  

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Rabo-de-galo Rabo-de-galo 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s.m.B; infrm. mistura alcoólica de aguardente de cana com vermute; 

traçado 

Aperitivo que se prepara con aguardiente y un poco de vermut. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[…] Mas, pouco a pouco, os fregueses foram 

prolongando a hora do aperitivo, medindo o 

tempo pela chegada de Gabriela, bebendo um 

último trago após sua aparição no bar.— 

Desce um rabo-de-galo, Bico-Fino.— Dois 

vermutes aqui... […]” p. 156 

“[…]Pero, poco a poco, los clientes empezaron a prolongar la hora 

del aperitivo, a medir el tiempo según la llegada de Gabriela, a 

tomar una última copa después de su aparición en el bar.—Sale un 

rabo-de-galo, Bico-Fino. —Dos vermutes por acá... […]” p.198 

Empréstimo 

 



72 

 
 

S s 
Sarapatel 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Sarapatel Sarapatel 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s. m.1 cul guisado de sangue, tripas e miúdos de porco ou carneiro, 

bem condimentado; picado. 

2 (1827) fig. mistura de coisas sem ordem; confusão, balbúrdia, 

algazarra; rolo 

Guiso de hígado, sangre, riñones, pulmón y corazón de cerdo o carnero, 

cocidos en su jugo, con abundante salsa y bien condimentado. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[…] Nas barracas serviam, em pratos de 

flandres, sarapatel, feijoada, moqueca de 

peixe.[…]” p. 54 

 

“[…] En los puestos servían, en platos de lata, sarapatel, feijoada, 

moqueca de pescado.[…]” p. 78 

Empréstimo 
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V v 
Vatapá 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Vatapá Vatapá 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s.m. cul. 1 BA iguaria que tem por base pão amolecido (ou farinha 

de trigo) e a que se acrescentam carne de peixe desfiada, camarão 

fresco, camarão seco e diversos temperos, além de azeite de dendê  

2 p.ana. prato similar tendo por base, entre outros, fruta-pão, farinha 

de milho, abóbora etc. com ingredientes e temperos variados 

Plato típico de la cocina bahiana, muy picante, especie de pasta 

preparada con pescado o gallina, a los que se agrega leche de coco, 

camarones secos y frescos, pan del día anterior, maní y castañas de cajú 

tostados y molidos, condimentado aceite de dendê, además de los 

condimentos habituales (sal, cebolla, ají, cilantro, etcétera.). 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[…] Parecia adivinhar os pensamentos de Nacib, 

adiantava-se à suas vontades, reservava-lhe surpresas: 

certas comidas trabalhosas das quais ele gostava — 

pirão de caranguejo, vatapá, viúva de carneiro. […]” p. 

166 

“[…] Parecía adivinar los pensamientos de Nacib, se 

adelantaba a sus ganas, le reservaba sorpresas: ciertas 

comidas trabajosas que le gustaban —pirão de cangrejo, 

vatapá, estofado de oveja. […]” p.210 

Empréstimo 

“[…] Criticou comidas baianas, indignas, segundo ele, 

de estômagos delicados. Criando logo profundas 

antipatías. O Doutor saltara em defesa do vatapá, do 

caruru, do efó.[…]” p. 344 

“[…] Criticó las comidas de Bahía, indignas, según él, de 

estómagos delicados. Con lo que enseguida generó 

profundas antipatías. El Doctor salió en defensa del 

vatapá, del caruru, del efó. […]”p. 425 

Empréstimo 

“[…] Na pobre cozinha, Gabriela fabricava riqueza: 

acarajés de cobre, abarás de prata, o mistério de ouro do 

vatapá.[…]” p.346 

“[…] En la pobre cocina, Gabriela fabricaba riqueza: 

acarajés de cobre, abarás de plata, el misterio de oro del 

vatapá. […]” p. 427 

Empréstimo 
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X x 
Xinxim 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Xinxins Xinxins 

DEFINIÇÃO 

Dicionário Houaiss online (2018) Glossário TT 

s.m.cul; B. prato da culinária baiana que consiste em algum tipo de 

carne temperada com sal, alho e cebola ralados e refogada em azeite 

de dendê com camarão seco, amendoim e castanha de caju 

Plato tradicional de la comida afrobahiana; es un guisado de gallina u 

otra carne, con sal, cebolla y ajo rallados, aceite de dendê y camarones 

secos, maní y castañas de cajú molidos. 

 

ABONAÇÕES MODALIDADE DE 

TRADUÇÃO 

PORTUGUÊS ESPANHOL  

“[…] Suspirava ainda mas pela cozinheira inigualável, 

suas moquecas, os xinxins, as carnes assadas, os lombos, 

as cabidelas.[…]” p. 342 

“[…] Suspiraba todavía más por la cocinera inigualable, 

por sus moquecas, los xinxins, las carnes asadas, los 

lomos, las cabidelas.[…]” p.422 

Empréstimo 
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Por conta do recorte dado, não foi feita a análise de 75 dentre os 96 Marcadores 

Culturais contidos no glossário, por conta do tempo disponível para análise. Segue o quadro 

dos Marcadores Culturais não analisados: 

 

Quadro 06 – Marcadores Culturais não analisados 

MARCADORES CULTURAIS NÃO ANALISADOS 

Marcador Cultural Ocorrência 

1. Alagoano/a 1 

2. Atabaque 1 

3. Baraúna 1 

4. Berimbau 1 

5. Bumbâ-meu-boi 6 

6. Búzios 2 

7. Caapora (caipora) 3 

8. Caatinga 7 

9. Cavalo dos Santos (caballo, cabalgadura - de los santos) 1 

10. Caitutu 1 

11. Candomblé 1 

12. Cangaço 2 

13. Capitanía 2 

14. Capoeira 5 

15. Copoeirista 1 

16. Cavaquinho 1 

17. Cearense 3 

18. Coco 6 

19. Conto, conto de réis 38 

20. Coronel 428 

21. Cobra-de-Vidro (culebra de cristal) 5 

22. Cutia 1 

23. Dirceu y marília 1 

24. Escola de samba 0 

25. Festa de São Jorge (fiesta de San Jorge) 22 

26. Garimpo 1 

27. Grapiúna 10 

28. Filhas de santo (Hijas de santo)  1 

29. Iansan 1 

30. Iaô 1 

31. Ilheense 34 

32. Inhame 1 

33. Ita 19 

34. Jaca 1 

35. Jacu 1 

36. Jararaca 1 

37. Jiló 1 

38. Jagunço 61 

39. Jupará 2 

40. Macumba 1 

41. Mãe das águas (madre de las aguas) 1 
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42. Mãe de santo (madre de santo) 0 

43. Maestro de angola (mestre de angola) 1 

44. Maxixe 1 

45. Mula sem cabeça (Mula-de-padre) 1 

46. Ogun (ogum) 1 

47. Omolu 1 

48. Orixá 0 

49. Oxalá 1 

50. Oxossi 1 

51. Pai-de-terreiro (Padre de terreiro) 1 

52. Pastorinha (Pastorcita) 10 

53. Pelourinho 2 

54. Pitanga 5 

55. Quiabo 1 

56. Rabo-de-arraia (cola de raya):  1 

57. Real 6 

58. Recôncavo 2 

59. Reisado 5 

60. Retirante 15 

61. Sagui 1 

62. Samba de roda 1 

63. Samba 1 

64. Sarará 2 

65. Sergipense 1 

66. Sertanejo 15 

67. Sertão 19 

68. Sofrê 6 

69. Surucucu 1 

70. Tarefa 3 

71. Teiú 1 

72. Terno (de reis)  7 

73. Terreiro 9 

74. Xangó 1 

75. Yemanjá 3 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Na pesquisa dos 22 MC’s analisados do Domínio Material, somente 21 foram 

identificados como Marcadores Culturais. Dentre os 96 MC’s, muitos deles, dependendo do 

contexto apresentado no TO, possuíam duas ou mais classificações de Domínios Culturais; 

“tarefa”, por exemplo, aparece duas vezes: na primeira ocorrência ele é classificado no 

Domínio Ecológico, e, na segunda, no Domínio Social. Outro exemplo é “coco”, que teve 8 

ocorrências no TO: 5 no Domínio Ecológico, 1 no Domínio Ideológico e 2 no Domínio 

Material. A lexia “coco” não foi considerada Marcador Cultural, pois se trata de denominação 

para um fruto comum em vários países. Tem origem na Índia/Ásia e foi introduzido no Brasil 

pelos portugueses durante a colonização. Estima-se, pela FAO – Organização das Nações 
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Unidas para Alimentação e Agricultura, Database Results (2000), que a produção de coco da 

América do Sul foi de 2.114.422, sendo que, no ano anterior, a Espanha importou 2.753.000 

toneladas de cocos dos países produtores. 

Na pesquisa, observou-se que a maior parte dos 21 MC’s analisados teve uma 

ocorrência baixa, sendo que 11 deles tiveram somente 1 ocorrência, perfazendo o total de 

52,4%. Todos foram classificados na modalidade de tradução como empréstimos, ou seja, 

houve a mesma grafia tanto no TO quanto no TT. “Pirão” teve no TO 2 ocorrências, mas, 

após análise na Ficha Lexicográfica, foi constatado que somente em uma ocorrência ele era 

MC do Domínio Material. Somente três MC’s tiveram 2 ocorrências, perfazendo um total de 

14,3%; “vatapá” foi o único MC com três ocorrências, com 4,8%, e, em todas as ocorrências, 

sua modalidade de tradução foi o “empréstimo”.  

Com apenas três MC’s com 4 ocorrências, 14,3%, “abará” foi classificado três vezes 

como “empréstimo” e uma única vez como “empréstimo + palavra por palavra”. Nessa 

ocorrência, aparece como “abará de plata”; já o MC “aipim” foi classificado duas vezes 

como “empréstimo” e duas vezes como “modulação”, 4,1%. As tradutoras optaram duas 

vezes por substituir a lexia “aipim” por “mandioca”, uma variante regional brasileira que 

também pode se chamar: macaxeira, mandioca, aipim, catelinha, macamba e uaipi. As 

tradutoras poderiam ter utilizado qualquer variante da língua portuguesa para substituir o MC 

“aipim”, sem perda do significado original da lexia.  

Outro ponto que nos chamou a atenção foi o fato de as tradutoras utilizarem 

“mandioca” como uma equivalente de tradução. Havendo lexia equivalente na língua de 

chegada para “aipim”, porque não foi utilizada nas outras duas ocorrências? O mesmo ocorre 

com o MC “feijão”. Há uma palavra equivalente na língua de chegada denominada “judia”, a 

qual não foi utilizada no TT, e a modalidade de tradução utilizada para as quatro ocorrências 

do MC “feijão” foi o “empréstimo”.  

Com cinco ocorrências, os MC’s “mingau” e “moqueca” ocorreram cinco vezes 

cada um, 9,5%; e em todas as ocorrências a modalidade de tradução utilizada foi o 

“empréstimo”. No quadro abaixo, pode-se ver a ocorrência dos MC’s analisados. 
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Figura 18 – Gráfico da Ocorrência dos Marcadores Culturais no TO 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

“Acarajé” é o único MC que ocorre sete vezes. Sua frequência pode ser justificada 

por ele ser um quitute típico baiano. Apesar de sua origem africana, o acarajé tornou-se tão 

popularizado na culinária baiana que, por sua causa, desde 2005, a baiana do acarajé é 

considerada Patrimônio Cultural do Brasil, através do IPHAN. A seguir, será apresentado o 

quadro dos Marcadores Culturais do Domínio da Cultural Material e sua ocorrência no TO.  

 

Quadro 07 – Marcadores Culturais – Domínio da Cultura Material – TO 

Nº Marcadores Culturais - Domínio da Cultura Material – TO  Ocorrência 

11 Beiju, Caruru, Dendê, Efó, Feijoada, Inhame, Pirão, Quibe, 

Rabo-de-galo, Sarapatel e Xinxim. 

1 

3 Cabidela, Jenipapo, Puba. 2 

1 Vatapá. 3 

3 Abará, Aipim, Feijão. 4 

2 Mingau, Moqueca. 5 

1 Acarajé. 7 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

O quadro a seguir diz respeito às modalidades de tradução dos 21 Marcadores 

Culturais analisados, contendo a numeração de organização da tabela, as Modalidades de 

Tradução e sua ocorrência na pesquisa, com o total geral apresentado.  
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Quadro 08 – Modalidades de Tradução e sua Ocorrência  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

O que se observa sobre os dados analisados e expostos no quadro acima é que a 

modalidade de tradução titulada como espelhamento e seu desdobramento foi o que mais 

ocorreu, com 89,8% (44 empréstimos), sendo que, nessa modalidade, implica a mesma grafia 

do TO no TT. No TT, o MC analisado aparece destacado em itálico. Pode-se afirmar que as 

tradutoras se valem do empréstimo por causa da representação cultural, oral e linguística 

específica da Bahia presente na obra de Jorge Amado. 

A equivalência e seu desdobramento, modulação, ocorreram duas vezes, com 4,1%, e 

é nessa modalidade que mais se demonstra a intervenção do tradutor. Assim, sua baixa 

frequência indica que as tradutoras pouco intervieram no MC traduzido, principalmente no 

caso em que a modalidade de tradução adotada foi para o Marcador Cultural “aipim” e as 

tradutoras utilizaram a lexia “mandioca” como equivalência na tradução, não a utilizando nas 

outras duas ocorrências do MC.  

Por fim, vejamos as duas últimas modalidades analisadas. A primeira é a modalidade 

equivalência e seu desdobramento Adaptação, que ocorre uma única vez, com 2,0%, no MC 

“cabidela” ou galinha de cabidela, prato português que foi trazido ao Brasil em meio à 

colonização, tornando-se uma comida típica principalmente no Nordeste brasileiro. No caso 

desse MC, foi considerada Adaptação. Embora as tradutoras tenham utilizado “guiso de 

gallina” ou, traduzindo palavra por palavra, “guisado de galinha”, a galinha de cabidela é 

um guisado de galinha ao qual se incorpora, na fase final da preparação, o sangue da ave que 

está sendo utilizada. Da maneira como as tradutoras colocaram na obra TT, “cabidela”, para 

elas, seria um guisado de galinha tradicional.  

A modalidade Híbrida perfaz um total de duas ocorrências, com 4,1%. Desdobra-se 

em empréstimo + palavra por palavra. Essa modalidade pode ter sido utilizada porque as 

modalidades tituladas de básicas não conseguiram abarcar sozinhas o sentido do MC, sendo 

Nº Modalidades de Tradução Ocorrência Total 

1 Omissão - - 

2 Espelhamento Empréstimo  44 44 

3 Literalidade - - - 

4 Equivalência Adaptação 1 1 

 Modulação 2 2 

5 Erro - - 

 Modalidades Híbridas Empréstimo + palavra por 

palavra 

2 2 

Total 49 
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necessário utilizar outros meios para tentar chegar a um resultado mais próximo do TO. Nesse 

caso, “abará de prata” (TO) para “abará de plata” (TT), e “pirão de caranguejo” (TO) para 

“pirão de cangrejo” (TT). 

Ao traduzir o léxico de outra língua, o tradutor tem que pesquisar; afinal, é pelo léxico 

de uma comunidade que se podem desvendar os mistérios de sua história, cultura e relações 

sociais em um determinado período cronológico (BARREIROS, 2017). Nota-se que, na maior 

parte dos casos, as tradutoras se valeram do desdobramento da modalidade espelhamento, o 

empréstimo, para que os Marcadores Culturais não perdessem sua carga cultural, porém, em 

alguns casos, como “feijão” e “aipim”, elas poderiam ter utilizado outros métodos 

tradutórios, já que existem lexias equivalentes na língua de chegada (espanhol) para eles.  
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5 CONCLUSÃO  

 

Com base na pesquisa aqui apresentada, foi constatado que todo texto traz em si 

marcas culturais peculiares relacionadas a fatores geográficos, crenças, valores, manifestações 

culturais, hábitos, etc. Segundo Aubert (2006), os Marcadores Culturais integram e articulam 

comportamentos de grupos sociais, constituindo-se instrumentos capazes de fazer refletir 

sobre a língua de origem e sua tradução para outros contextos linguísticos. 

Os Marcadores Culturais aqui analisados foram obtidos no romance Gabriela, cravo e 

canela (2006 [1958]), de Jorge Amado, cuja obra insere-se num projeto maior de dar voz ao 

povo baiano e à sua diversidade étnica, religiosa, econômica e linguística. Para isso, Jorge 

Amado utiliza-se da riqueza vocabular, explorando uma grande quantidade de lexias com 

contornos culturais próprios da Bahia. 

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

Gabriela cravo e canela (2006 [1958]) traduzidos para a versão da obra em língua espanhola 

(2008). Para o cumprimento desse objetivo, foram feitos estudos em livros, artigos, 

dissertações e teses acerca do tema e áreas afins, também estudando sobre léxico, Linguística 

de Corpus, ferramentas para análise de corpus. Para esta pesquisa, foi escolhido o software 

WordSmith Tools 7.0, que foi o que apresentou melhor desempenho e ferramentas úteis para 

identificação dos Marcadores Culturais. 

Devido ao tempo possível para a pesquisa, foi feito um recorte a partir das 96 lexias 

contidas no glossário da obra em língua espanhola. Dos 27 Marcadores Culturais 

identificados no Domínio Material, somente 22 foram analisados, por fazerem parte do léxico 

culinário, dos quais21 foram comprovados como Marcadores Culturais. A lexia “coco” não é 

um Marcador Cultural no contexto em que ela aparece na obra, sendo comum em vários 

países que falam a língua espanhola.  

Segue-se o gráfico com os 96 Marcadores Culturais divididos entre os Domínios 

Culturais. Vale ressaltar que aparecem no gráfico 111 respostas, pois houve casos em que um 

mesmo MC tinha duas ou mais ocorrências, cada uma delas em domínio diferente.  
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Figura 19 – Gráfico dos Domínios Culturais dos Marcadores Culturais   

 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora.  

 

Na análise, foi constatado que muitos Marcadores Culturais analisados tiveram baixa 

ocorrência, tendo eles a maior incidência na primeira parte da obra, nos capítulos 1 e 2. O 

gráfico abaixo demonstra a identificação das Modalidades de Traduções presente na análise. 

 

Figura 20 – Gráfico das Modalidades de Traduções dos Marcadores Culturais Analisados 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Com base na leitura do gráfico, fica mais que evidente que a Modalidade de Tradução 

espelhamento desdobrada, ou seja, o empréstimo, é a mais utilizada pelas tradutoras, 

perfazendo um total de 89,8%, ou 44 ocorrências. Pode-se dizer que, na obra analisada, as 

tradutoras podem ter utilizado essa modalidade por não haver um equivalente, com toda a 
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carga semântica do Marcador Cultural do TO, em sua língua (TT). Por esse motivo, utilizaram 

o empréstimo, repetindo a lexia do TO no TT, no qual a palavra aparece em itálico, 

demonstrando não fazer parte do léxico da língua traduzida.  

O Marcador Cultural “aipim” ocorreu quatro vezes no TO e duas vezes no TT; isso 

porque as tradutoras utilizaram em duas ocorrências a equivalência e seu desdobramento, 

modulação. Nessas ocorrências, elas utilizaram uma variante da língua portuguesa, que tem a 

mesma grafia na língua espanhola, “mandioca”. Já a modalidade de tradução do Marcador 

Cultural “feijão” foi, em todas as ocorrências, o “empréstimo”. Por conta da realização da 

pesquisa em tempo hábil, não se pôde analisar mais profundamente esses dois Marcadores 

Culturais e identificar por que as tradutoras só utilizaram essas modalidades tradutórias, já 

que havia um equivalente na língua de chegada.   

“Cabidela” foi denominada Adaptação porque se traduziu “galinha de cabidela” 

como “guiso de gallina”, para Corrêa (2003, p. 96 apud SOUZA, BRANCO 2015, p. 77) isto 

pode ter ocorrido, pois, “seria impossível que no decorrer da narrativa o leitor conseguisse 

vivenciar a experiencia sensorial que os conhecedores da realidade extralinguística daquela 

palavra”. Souza e Branco (2015, p. 77), complementa afirmando e justificando “a atitude dos 

tradutores em fazer uso da domesticação e substituir o termo “galinha de cabidela” por um 

que representa uma realidade conhecida pelos leitores do TT, e assim não causar 

estranhamento ao leitor da tradução.” 

 O Marcador Cultural “pirão” ocorreu duas vezes. Em uma delas foi detectado que a 

lexia não fazia parte do domínio material, sendo classificada na modalidade tradução híbrida 

(empréstimo + palavra por palavra), em “pirão de caranguejo” – mesmo caso de “abará de 

prata”. Nessa forma de tradução, as tradutoras tinham equivalentes para a segunda lexia, mas 

para o MC propriamente dito elas não tinham em sua língua um equivalente que abarcasse 

todo o sentido culturalmente marcado do MC. Nesses casos, leva-se em consideração a pouca 

interferência das tradutoras nesses MC’s em outras ocorrências, utilizando a modalidade de 

tradução “empréstimo”.  

Sendo assim, a pesquisa aqui apresentada cumpriu seu objetivo, que era a identificação 

e análise dos MC’s em Gabriela, cravo e canela (TO para TT). Pela leitura da obra, pode-se 

entender sua riqueza. Desse modo, admite-se que ainda há muito a se analisar, gerando 

preservação cultural e linguística. Espera-se que, no futuro, esta pesquisa possa incentivar 

outros pesquisadores a adentrarem o caminho dos MC’s, descobrindo a riqueza vocabular de 

nossa língua. 
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