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Resumo 

O presente trabalho de projecto consiste numa tradução comentada do capítulo 

catorze da obra Dreams From My Father, de Barack Obama (Obama 2008a). Para 

enquadrar a reflexão sobre o processo de tradução, foi necessário proceder-se a uma 

investigação selectiva no âmbito dos Estudos de Tradução, que permitiu perceber e 

fundamentar melhor as decisões tomadas antes e durante o processo tradutório. Assim, este 

trabalho abordada várias propostas teóricas: a teoria do polissistema de Itamar Even-Zohar 

(Even-Zohar 1990a) e a a literatura traduzida (Even-Zohar 1990b), que permitiu 

estabelecer um paralelo entre a publicação do texto de partida e a do texto de chegada; a 

tipologia do processo tradutório, o conceito de traduzibilidade (Toury 1986) e as normas 

tradutórias (Toury 1995) propostas por Gideon Toury permitiram explicitar alguns 

conceitos que regem a actividade tradutória; já a proposta de Lawrence Venuti (Venuti 

2004), que sugere a invisibilidade do tradutor, vem complementar este trabalho, 

demonstrando como o seguimento das normas tradutórias pode resultar nessa condição 

para o tradutor; por fim, as estratégias de tradução de Andrew Chesterman (Chesterman 

1997), abordadas no primeiro e terceiro capítulos, constituem uma ferramenta prática para 

o tradutor e foram particularmente importantes para o processo tradutório.  Sendo o texto 

de partida apresentado como uma autobiografia, procedeu-se ainda a uma pesquisa de 

noções básicas sobre aquele género, de molde a enquadrar o nosso trabalho de tradução e 

comentário. 

O objectivo deste trabalho foi apresentar uma proposta de tradução e reflectir sobre 

o tipo de constrangimentos sentidos durante o processo de tradução, apresentar o modo 

como os ultrapassámos e apresentar os factores em que baseámos a escolha das nossas 

soluções. 

Palavras-chave: Teoria do Polissistema; Estratégias de Tradução; Normas de 

Tradução; Autobiografia; Barack Obama. 
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Abstract 

The present paper stems from the translation of the 14
th

 chapter from ―Dreams 

From My Father‖ by Barack Obama (Obama 2008) and, therefore, a theoretical framework 

within the scope of Translation Studies was needed in order to facilitate the understanding 

of the steps taken before and during the act of translating. Therefore, a few chosen theories 

were studied – Itamar Even-Zohar‘s polysystem theory (Even-Zohar 1990) and how it 

relates to translated literature (Even-Zohar 1990b) which made it possible to propose a 

parallel between the publication of the source text and that of the target text; the typology 

for the translating process, the concept of translatability and translational norms proposed 

by Gideon Toury (Toury 1986) (Toury 1995) allowed us to explain a few concepts that 

regulate translations; Lawrence Venuti‘s theoretical proposal for the invisibility of the 

translator complements this paper by offering a point of view on how the way in which the 

translator follows the translational norms may result in its invisibility; finally, the 

translation strategies proposed by Andrew Chesterman (Chesterman 1997) provided an 

essential tool in the making of the translation. 

This paper‘s goal is to demonstrate what types of constraints are inherent to the 

practice of translation, how they can be surmounted, as well as to suggest the points from 

which the translator should start in order to achieve a proper solution for those constraints. 

 

Keywords: Polysystem Theory; Translation Strategies; Translation norms; 

Autobiography; Barack Obama  
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1 Introdução 

 
Em 1995, Barack Obama publica a primeira edição do seu texto autobiográfico, 

Dreams From My Father. Aquando da sua candidatura oficial à Presidência dos Estados 

Unidos (10 de Fevereiro de 2007), esse texto é traduzido para português europeu sob o 

título A Minha Herança. Em grande parte, foi o aparecimento de Obama enquanto figura 

política no panorama português que motivou a curiosidade sobre esse texto de partida, bem 

como a vontade de propor uma tradução de um dos seus capítulos. Não foi só a figura que 

suscitou interesse, mas também toda a sua história peculiar, tanto do seu passado familiar, 

como de alguns momentos que permearam a sua vida política. 

Este trabalho de projecto consiste numa tradução comentada do capítulo catorze da 

autobiografia de Barack Obama, Dreams From My Father (Edinburgh: Canongate Books, 

2008), que pretende apresentar o estado actual da nossa competência tradutória quer em 

termos da apresentação de uma tradução inglês – português quer em termos da nossa actual 

capacidade de reflexão sobre os problemas que durante o processo tradutório fomos 

encontrando. 

O trabalho tem início com um capítulo em que se apresenta o enquadramento 

teórico. Para tal, seleccionámos algumas propostas dos Estudos de Tradução, que se 

consideraram ser essenciais para reflectir sobre a tradução como processo, o modo como é 

executado e as especificidades do texto de chegada produzido. É com a teoria do 

polissistema de Itamar Even-Zohar (Even-Zohar 1990a) que este capítulo tem início, 

expondo os potenciais motivos que levam à importação de determinados textos de partida 

em detrimento de outros, de acordo com as necessidades do sistema literário de chegada. 

Seguindo esta proposta, foi levada a cabo uma pesquisa na tentativa quer de identificar 

razões que possam ter estado na origem da importação deste texto autobiográfico do actual 

Presidente dos Estados Unidos, quer de estabelecer nexos entre os acontecimentos políticos 

a nível internacional, os momentos que levaram à publicação dessa e de outras obras de 

Obama e das respectivas traduções portuguesas.  

Para reflectir sobre o processo tradutório, seguiram-se também as propostas de 

Gideon Toury (Toury 1986 e 1995), com o objectivo de abordar a tradução enquanto 
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actividade intrinsecamente ligada à cultura e ao sistema de chegada.  Para este fim se 

evocaram as diferentes estapas do processo tradutório, a  traduzibilidade e, naturalmente, 

as  normas tradutórias,  num esforço para compreender melhor o modo como condicionam 

uma tarefa de tradução em particular. Nesse sentido, julgou-se também pertinente abordar 

a noção invisibilidade do tradutor, já que a aplicação de algumas das normas referidas não 

deixa de ter consequências que podem ser entendidas relativamente ao conceito de 

invisibilidade, tal como é proposto por Lawrence Venuti (2004). O primeiro capítulo 

importa ainda a tipologia de estratégias de tradução, proposta por Andrew Chesterman 

(Chesterman 1997), que procura definir as estratégias de tradução como ferramentas 

auxiliadoras ao dispor do tradutor como meio de resolver problemas de tradução.   Por fim, 

apresentamos também algumas noções gerais sobre o género autobiográfico, que 

considerámos relevante investigar também para esta tarefa de tradução de  Dreams From 

My Father (Obama 2008a), a que se segue a nossa tentativa de estabelecer um paralelo 

entre aquelas noções e a obra que escolhemos traduzir. 

No segundo capítulo apresentamos a nossa proposta de tradução do capítulo 14.º do 

texto autobiográfico de Barack Obama (Obama 2008a). A escolha deste capítulo deve-se 

ao facto de ser o último da secção Chicago, o que pressupõe que alguns dos conteúdos aí 

referidos tenham sido já abordados em capítulos anteriores, aumentando-se assim o grau de 

dificuldade de alguns dos seus aspectos.    

O capítulo final é dedicado ao comentário da tradução. Neste sentido, procurou-se, 

por um lado, exemplificar o recurso a cada uma das estratégias de tradução propostas por 

Andrew Chesterman, por outro lado, apresentar as dificuldades sentidas ao proceder à 

tradução, a ponderação que suscitaram e a decisão tomada, enquadrando-a na pesquisa 

efectuada para esse efeito. Procurou-se, igualmente, dar uma explicação quase passo-a-

passo do modo como determinados aspectos culturais foram traduzidos, já que foram alvo 

de maior ponderação dadas as suas especificidades culturais e a dificuldade de os transferir 

para o texto de chegada, permitindo ao leitor português aceder a aspectos da cultura norte-

americana porventura menos conhecidos, sem nunca deixar de apresentar informações 

adicionais ou explicações, de forma a que o texto de chegada não fosse opaco para um 

leitor português contemporâneo, decidido a saber mais sobre o percurso do actual 

Presidente dos Estados Unidos. 
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1 Capítulo 1 – Enquadramento teórico 

 

O reconhecimento dos Estudos de Tradução enquanto disciplina é uma conquista 

recente dos académicos que têm vindo a investir no desenvolvimento de teorias 

relacionadas com a actividade tradutória. De facto, ainda que a tradução seja uma 

actividade tão antiga quanto a própria escrita, a proposta de uma disciplina que se 

encarregue apenas dos fenómenos tradutórios e dos produtos da actividade tradutória só 

ocorre na década de 70 do século XX. A nomenclatura para a disciplina é sugerida por 

James Holmes em 1972 (Holmes 1988: 175) para a disciplina que se debruça sobre ―the 

problems raised by the production and description of translations‖ (Bassnett 2002: 11). É 

por esta altura que a pesquisa sobre a actividade tradutória deixa de estar presa aos limites 

de outras disciplinas, como a Linguística ou a Literatura Comparada, e ganha autonomia, 

deixando de ser interpretada como ―an unscientific field of enquiry of secondary 

importance‖ (Bassnett 2002: 1).  

Tempos houve em que se considerava a tradução uma actividade da competência  

de qualquer pessoa com alguma destreza numa língua estrangeira, pensamento esse que 

perpetuava a condição subalterna atribuída à tradução, ao mesmo tempo que 

impossibilitava o seu entendimento como uma actividade intrinsecamente ligada a valores 

culturais e, em particular, à sua troca. Aliás, a própria tradução surgia comummente 

associada à aprendizagem de línguas, na medida em que se entendia implicar apenas a 

transformação de um texto da língua de partida num outro na língua de chegada. Neste 

processo, pretendia-se que o aluno fosse capaz de manter o significado inicial entre as 

produções textuais, ao mesmo tempo que deveria tentar manter as estruturas da língua de 

partida tanto quanto possível, sem deturpar as estruturas da língua de chegada. Assim, o 

professor seria capaz de avaliar a competência linguística do aluno tendo em conta a 

produção na língua de chegada.  

No entanto, como Susan Bassnett aponta, este uso da tradução serve apenas para 

demonstrar o nível de compreensão da sintaxe, do léxico, entre outras componentes, da 

língua estudada e parece estar associado ao estatuto subserviente que havia sido atribuído à 

actividade tradutória e ao tradutor por comparação com o autor e o texto original: 

Translation has been perceived as a secondary activity, as a ‗mechanical‘ rather 

than a ‗creative‘ process, within the competence of anyone with a basic 

grounding in a language other than their own; in short, as a low status 

occupation (Bassnett 2002: 12).  
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Este trabalho pretende também demonstrar que essa a acepção da actividade 

tradutória está errada, demonstrando que, de modo a conseguir-se uma boa tradução é 

preciso mais do que algum conhecimento da língua de partida. 

 

1.1 A Teoria do polissistema  

 

A teoria dos polissistemas de Even-Zohar (Even-Zohar 1990a), apresentada pela 

primeira vez em 1979, foi bastante inovadora ao sugerir uma nova abordagem ao estudo 

dos fenómenos semióticos. 

O teórico propunha que eles fossem estudados enquanto membros de um sistema, 

tornando assim possível problematizar as relações aí estabelecidas entre eles, abrindo 

caminho à formulação de regras descritivas das suas especificidades, bem como das 

relações de que tomavam parte. 

Itamar Even-Zohar parte da abordagem dinâmica para a elaboração da sua proposta 

do polissistema, propondo também esse termo que, podendo ser sinónimo de ―sistema‖, 

evidencia o carácter dinâmico daquele e distancia-se das conotações estáticas que este 

havia adquirido, afirmando: ―Its purpose is to make explicit the conception of a system as 

dynamic and heterogeneous in opposition to the synchronistic approach‖ (Even-Zohar 

1990a: 12). 

Para Even-Zohar, o polissistema é composto por um conjunto de sistemas 

hierarquizados e heterogéneos cuja interacção provoca um processo de evolução constante 

e dinâmico no polissistema como um todo, incluindo outros polissistemas como o político, 

o religioso ou o social. Assim, ao fazer parte de um contexto sociocultural bastante mais 

abrangente, é possível concluir também que um polissistema literário não é composto 

apenas de textos, mas também de factores que podem governar a produção desses textos e 

a sua recepção. Neste sentido, é preciso enfatizar que a heterogeneidade de uma cultura é 

um factor muito significativo na medida em que no caso de uma sociedade multilingue – e, 

consequentemente, possuidora de dois ou mais sistemas linguísticos e literários –, uma 

metodologia para o estudo desse polissistema literário que parta da observação de um 

único sistema literário, provavelmente aquele composto pela classe dominante, em 

detrimento de outro considerado inferior, pode dar origem a resultados desadequados e 

desarticulados (Even-Zohar 1990a:12). Neste sentido, a metodologia proposta implica que 
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todo e qualquer juízo de valor prévio seja descartado na sua totalidade como critério de 

selecção de objectos de estudo. 

Porque a heterogeneidade da cultura é um factor de particular importância para esta 

abordagem teórica, é preciso ter igualmente em conta que os itens exteriores aos cânones
1
 

ou à língua padrão, formam eles próprios sistemas paralelos de alternativas que não sendo 

iguais, são hierarquizados entre si, e é a contenda constante entre esses diferentes sistemas 

que caracteriza o estado sincrónico e dinâmico do sistema. Assim surgem movimentos 

opostos entre os itens desses sistemas nos quais um deles pode passar para a periferia para 

o centro (movimento centrípeto), ao mesmo tempo que um outro fenómeno pode deslizar 

do centro para a periferia (movimento centrífugo) (Even-Zohar 1990a:14). De notar que 

estes movimentos opostos não têm lugar no interior de um único sistema de um 

determinado polissistema, mas podem acontecer entre eles, já que um polissistema não é 

composto por um único centro. Assim, um fenómeno que ocupa uma posição na periferia 

de um sistema 1 pode deslocar-se para a periferia de um sistema 2 e daí para o seu centro e 

a situação oposta pode também acontecer; um item presente no centro de um sistema 1 

pode deslocar-se para a periferia de um sistema 2. 

Este tipo de tensões garantem a evolução de qualquer polissistema, visto que a 

posição do repertório canonizado está sob constante ameaça do não-canonizado. Ao ser 

alvo de pressão destes, o cânone não tem outra alternativa senão mudar, de modo a 

assegurar a continuação do sistema. Caso essa mudança não ocorra e não exista nenhum 

tipo de iniciativa para a renovação do cânone, este acabará por ser abandonado e dar lugar 

a um novo sistema (Even-Zohar 1990a: 16). Tendo estes factos em conta, é possível 

denotar que aqueles estratos entendidos como exteriores ao cânone são a grande força 

inovadora em qualquer polissistema, dando-lhes novo fôlego. É nesse sentido que Even-

Zohar afirma: ―without the stimulation of a ‗strong-subculture‘, any canonized activity 

tends to gradually become petrified‖ (Even-Zohar 1990a: 17). 

Esta nova abordagem metodológica revelou-se de particular importância para o 

desenvolvimento dos Estudos de Tradução, ao propor que os textos de chegada fossem 

também eles estudados como um sistema específico da sua cultura, de modo a que as 

razões que levavam à importação de um texto em concreto pudessem ser reconhecíveis e 

                                                 
1
 Even-Zohar define a literatura canonizada como: ―those literary norms and works (i.e. both models 

and texts) which are accepted as legitimate by the dominant circles within a culture and whose conspicuous 

products are preserved by the community to become part of its historical heritage‖. Por oposição, a literatura 

não-canonizada é definida pelo autor como: ―those norms and texts which are rejected by these circles as 

illegitimate and whose products are often forgotten in the long run by the community (unless they change 

their status)‖ (Even-Zohar 1990a:15). 
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compreendidas. Além disso, tornou possível a problematização das relações entre 

polissistemas literários a um nível mais aprofundado, o que permitiu uma melhor 

compreensão do modo como os textos e culturas de chegada se relacionam com os textos e 

culturas de partida. 

Nesse sentido, Even-Zohar afirma que os textos traduzidos relacionam-se de dois 

modos. Em primeiro lugar, através das escolhas dos textos de partida pela literatura de 

chegada e, em segundo lugar, pelo modo como adoptam as normas e comportamentos 

específicos que resultam das relações estabelecidas com os outros co-sistemas de chegada. 

Assim, é possível concluir que os textos traduzidos formam um sistema específico, na 

medida em que são construídos com base na negociação entre as particularidades da 

cultura de partida e as da cultura de chegada, formando assim o seu próprio repertório 

(Even-Zohar 1990b: 46). Even-Zohar afirma: ―I conceive of translated literature not only 

as an integral system within a polysystem, but as a most active system within it‖ (Even-

Zohar 1990b: 46). 

Existem três situações que, segundo Even-Zohar, podem dar origem à necessidade 

de importar textos literários por via da tradução. A primeira será quando um polissistema é 

recente ou está em vias de ser estabelecido, a segunda poderá ocorrer quando um 

polissistema ocupa uma posição periférica num grupo mais abrangente de polissistemas 

correlacionados ou é fraco em relação a eles. Por fim, a terceira situação ocorre quando 

surgem crises, momentos de mudança ou vazios literários num polissistema (Even-Zohar 

1990b: 47).  

Em qualquer um desses casos, a literatura traduzida vai desempenhar um papel 

inovador. No primeiro caso, vai suprir a necessidade que o polissistema tem de usar a 

língua, recém-estabelecida ou redescoberta, ao importar tantos géneros literários quanto 

possível de modo a torná-la útil e funcional para o seu leitor, beneficiando da maturidade 

de outros polissistemas literários através da literatura traduzida, Para a segunda e terceira 

hipóteses, o papel desse sistema é semelhante ao anterior, na medida em que, ao ocupar 

uma posição periférica em relação aos outros sistemas exteriores, o sistema literário de 

chegada vai criar o repertório que tem em falta através da importação de textos dos seus 

superiores hierárquicos. Neste tipo de situações, é provável que o sistema da literatura 

traduzida venha a ocupar uma posição central no polissistema de chegada. 

No entanto, nem sempre tradução é sinónimo de inovação para os polissistemas 

literários e pode, por vezes, ser um grande factor de conservadorismo, ao fazer uso das 

normas rejeitadas pelo centro recentemente definido que está, ao mesmo tempo, a 
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desenvolver novos traços literários por ele próprio. Esta diferença pode ocorrer depois de a 

tradução ter cumprido um papel inovador para o centro de um polissistema literário, 

esgotando-o e transformando-se agora num veículo para a manutenção das normas antigas 

(Even-Zohar 1990b: 49). 

1.2 O surgimento de Dreams From My Father no panorama literário 

português 

Partindo destas propostas, é possível estabelecer uma hipótese para a introdução de 

um texto específico no sistema de literatura traduzida português, a autobiografia de Barack 

Obama intitulada Dreams From My Father (Obama 2008a), traduzida por Artur Lopes 

Cardoso, que resultou no texto A minha herança (Obama 2008b). 

Assim sendo, importa saber que outras obras de Obama foram traduzidas e 

publicadas em Portugal, de modo a descortinar uma possível hierarquia entre elas ou algum 

tipo de cronologia entre essas publicações. 

Dando início à pesquisa das obras de Obama, descobre-se que são várias as suas 

publicações num espaço temporal compreendido entre os anos de 1995 e 2010. No entanto, 

grande parte delas são publicações de discursos proferidos pelo político, pelo que têm 

pouca relevância para este trabalho e, por isso mesmo, não serão abordadas. Aquelas que 

se provou serem da autoria de Obama intitulam-se Dreams From My Father: A Story of 

Race and Inheritance (1995), The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the 

American Dream (2006), Change We Can Believe In (2007) e, por fim, Of Thee I Sing: A 

Letter To My Daughters (2010)
2
.  

O primeiro, Dreams From My Father: A Story of Race and Inheritance (1995), 

sabemos já tratar-se da autobiografia do 44.º Presidente dos EUA; as duas obras seguintes, 

The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream (2006) e Change We 

Can Believe In (2007), retratam realidades inerentes à cultura dos Estados Unidos; e o mais 

recente, Of Thee I Sing: A Letter To My Daughters (2010), é um livro infantil que Obama 

dedica às filhas e no qual lhes conta alguns trechos da história dos Estados Unidos, que não 

será abordado neste trabalho por não oferecer nenhuma visão explícita sobre a vida política 

de Barack Obama. 

É necessário apresentar uma contextualização dos momentos em que as três 

primeiras obras foram publicadas. Em 1990, Barack Obama é o primeiro afro-americano a 

                                                 
2
<http://catalog.loc.gov/cgibin/Pwebrecon.cgi?hd=1,1&Search%5FArg=barack%20obama&Search

%5FCode=NAME%40&CNT=100&PID=XMpE6nnOpFGJ1uNBh7UCW2VgzE&HIST=0&SEQ=2011091

6092352&SID=1>Consultado a 16-09-11  
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ser eleito para o mais alto cargo da Harvard Law Review, uma publicação da 

responsabilidade de alunos de Direito de Harvard. No ano seguinte, terá sido abordado por 

uma editora a fim de publicar a sua autobiografia, o que acontece em 1995. 

O momento que vai culminar na publicação de Audacity of Hope é um pouco 

diferente e de carácter mais evidentemente político. Num discurso proferido em 2004 na 

Convenção Democrática Nacional enquanto Senador do estado do Illinois, um ano após a 

invasão do Iraque, Barack Obama relembra as bases do velho sonho americano, das suas 

ideias pessoais sobre esse conceito, e divulga as necessidades de uma juventude 

multirracial da qual grande parte se alistou no serviço militar para poder servir naquele 

país. Dois anos depois, publica a obra inspirada nas notas gerais desse discurso, onde apela 

à necessidade de uma nova maneira de fazer política que não pela força, o medo e a 

repressão. Também Change We Can Believe In é publicado no meio deste clima político e 

é nele que Obama dá continuidade às ideias propostas na obra anterior, apontando-as como 

verdadeiros planos a cumprir para bem do país, com base nas suas experiências enquanto 

percorrera os Estados Unidos em campanha.  

Com o tema da guerra no Iraque, à época, ainda aceso um pouco por todo o mundo, 

aliado às desilusões sucessivas que o panorama político internacional sofreu com as 

decisões diplomáticas de George W. Bush, é possível fazer a interpretação da necessidade 

dessas obras no sistema literário norte-americano. Sabendo, também, que este é um sistema 

dominante no polissistema literário a nível internacional, existe a possibilidade de que a 

razão que sustém a tradução desses textos de partida para o sistema literário português 

esteja relacionada com motivos de cariz económico, em parte devido à crescente 

popularidade de Barack Obama e à sua oposição à guerra no Iraque. 

Com esta informação em mãos, partiu-se para a pesquisa das possíveis traduções 

para português europeu, nomeadamente através do sítio da Biblioteca Nacional. Aí 

descobriu-se que todos os textos de partida aqui mencionados foram, de facto, publicados 

como tradução em Portugal
3
, entre 2007 e 2010. Assim, conclui-se que as três obras foram, 

de facto, traduzidas e publicadas pela mesma editora, a Casa das Letras. 

Surgem, portanto, a Audácia da esperança (2007), A minha herança (2008) e 

Acreditar na mudança (2009). Desde já, é de notar a diferença entre as datas de publicação 

                                                 
3
<http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=Y3161778939X2.109955&menu=search&as

pect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bn&ri=13&source=%7E%21bnp&index=.AW&term=B

arack&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bn&aspect=subtab62&ultype=&uloper=&ullim

it=&ultype=&uloper=&ullimit=&sort=&limitbox_1=&limitbox_2=&limitbox_3=&limitbox_4=&limitbox_5

=#focus> Consultado a 16-09-11 
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dos textos de partida e as dos textos de chegada. Enquanto os textos de partida, Audacity of 

Hope e Change We Can Believe In tiveram apenas um ano de intervalo entre a publicação 

nos Estados Unidos e a sua tradução e publicação no panorama literário português, o caso 

da autobiografia de Obama é bastante diferente, já que houve um intervalo de treze anos 

entre a publicação do texto de partida nos E.U.A. e a tradução portuguesa. 

De notar que a publicação da autobiografia traduzida ocorre em simultâneo com o 

anúncio da intenção de Obama em candidatar-se à Presidência dos Estados Unidos, o que 

pode justificar a sua publicação, já que esse momento representa uma excelente 

oportunidade de vendas para a editora. No caso das outras traduções, o seu fundamento 

poderá ser diferente e as datas em que as traduções são publicadas são o elemento chave. 

Tal como já foi referido, o momento do discurso de Obama na Convenção Democrata de 

2004 teve repercussão por todo o mundo. Na Europa, por exemplo, as traduções alemã
4
, 

francesa,
5
 espanhola

6
 e italiana

7
 foram publicadas no mesmo ano da edição portuguesa, em 

2007, ao passo que no Reino Unido foi publicada a mesma edição americana da Crown 

Publishers em 2006
8
 e uma outra edição pela BBC Large Print em 2007. 

Há, portanto, uma sequencialidade nas publicações portuguesas desses textos de 

partida que é inaugurada pela edição de Audácia da esperança, que, afinal, é o ponto que 

marca o início da emergência de Barack Obama enquanto figura política a nível mundial. 

No ano seguinte, em Junho de 2008, Obama oficializa a sua candidatura à Casa 

Branca pelo Partido Democrata
9
 e é interessante notar que a data da primeira edição de A 

minha herança é de Setembro de 2008, escassos meses após o anúncio. Certamente esse 

facto terá tido bastante peso para a publicação do texto de chegada, e possivelmente não 

terá sido o único. 

                                                 
4
<https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&currentResultId=Hoffnung+wagen%26

any&currentPosition=3> Consultado a 16-09-11 
5
<http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?idNoeud=1&ID=41126090&SN1=0&SN2=0&host=catalogu

e> Consultado a 16-09-11 
6
 <http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/JWYrzirhB8/BNMADRID/232406001/9> Consultado a 16-

09-11 
7
<http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=lo11120806

&query_action=search_basesearch&query_filterterm=&query_position=0&query_maxposition=1&query_or

derby=&query_filterterm=&query_querystring_1=L%27audacia+della+speranza&query_fieldname_1=keyw

ords> Consultado a 16-09-11 
8
<http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(10130439UI0)=creator&s

cp.scps=scope%3A(BLCONTENT)&tab=local_tab&dstmp=1316189048718&srt=rank&mode=Advanced&

vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(41497491UI2)=any&vl(freeText0)=barack%20obama&fn=se

arch&vid=BLVU1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(10130438UI1)=title&vl(1UIStartWith2)=contains

&dum=true&vl(1UIStartWith0)=exact&vl(46690061UI3)=all_items&Submit=Search&vl(freeText1)=audaci

ty%20of%20hope> Consultado a 16-09-11 
9
<http://www.publico.pt/Mundo/barack-obama-e-o-candidato-democrata-a-casa-branca_1331153> 

Consultado a 16-09-11 
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Na impossibilidade de fixar uma data para o reconhecimento e popularidade da 

figura política, é possível tentar, de alguma maneira, quantificá-los, tomando como 

exemplo os jornais Expresso e o Diário de Notícias e a informação patente nos seus sítios 

na Internet. Uma simples pesquisa ao nome do político no sítio na Internet do Diário de 

Notícias
10

 devolve-nos um friso cronológico interessante, mostrando que as notícias aí 

publicadas sobre Obama aparecem a partir de Novembro de 2004, quando profere o 

discurso na Convenção Democrática Nacional. Entre essa data e 2006, são publicados 

apenas quatro artigos referentes a Barack Obama, todos eles sobre a sua vida política. É 

apenas em 2007 que o volume de artigos publicados online começa a crescer e, nos dois 

anos seguintes, consultado o intervalo temporal entre Janeiro de 2004 e Dezembro de 

2009, seriam publicados cerca de 2 960 artigos, 2 292 dos quais apenas nesse último ano, o 

primeiro ano da sua liderança. É de notar que nos primeiros 18 dias de 2010 foram 

publicados mais artigos sobre Obama (64 artigos) no sítio do Diário de Notícias do que a 

média de publicações mensais de 2008 (51 artigos) no mesmo meio. 

No caso da publicação online do semanário Expresso existe até um dossiê
11

 

dedicado a Barack Obama no qual figuram perto de uma centena de artigos com datas 

entre Janeiro de 2009 e o mês homónimo de 2010. As notícias que aí figuram passam pelos 

mais diversos temas, desde a política ao famoso Bo, o cão de água português, talvez o 

maior motivo de orgulho para os portugueses directamente ligado a Obama. De facto, 

dessa centena de artigos constantes nesse dossiê, quatro são sobre o cão. Ainda na página 

do Expresso, parte-se para outra pesquisa, digitando o nome de Barack Obama. O resultado 

é uma outra centena de artigos com datas entre Novembro de 2008 e o início de Agosto de 

2011.  

Ainda ao nível jornalístico, um exemplo em particular salta à memória: a coluna de 

Ricardo Araújo Pereira na revista Visão, denominada A Boca do Inferno, a partir da qual 

foi recentemente publicado um segundo volume (Pereira 2009) com uma selecção de 

crónicas. Conhecido humorista, Ricardo Araújo Pereira tem vindo a divulgar, 

semanalmente nesse espaço, a sua interpretação dos acontecimentos nacionais e 

internacionais. Todo o tipo de assunto pode marcar presença na sua crítica e a política 

parece ser um campo (quase demasiado) fértil para a sua veia satírica, não sendo, por isso, 

de estranhar que muitas figuras políticas sejam mencionadas. Assim, observando o índice 

                                                 
10

< http://www.dn.pt/pesquisa/default.aspx?Pesquisa=barack obama> Consultado a 16-09-11 
11

<http://aeiou.expresso.pt/possebarackobama?num=50&page=1&npages=>  

Consultado a 16-09-11  
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onomástico dessa publicação, notamos a presença de várias figuras políticas nacionais e 

estrangeiras. Por lá se encontram Silvio Berlusconi e Kadafhi, Manuel Alegre e Maria de 

Lurdes Rodrigues. Com certeza, crónicas sobre José Sócrates não faltam e superam em 

número as referências a todos os outros políticos, já que são vinte os textos que o 

mencionam. As referências a Obama são em menor número (seis), o que não quer dizer 

que, ainda assim, não ultrapasse as alusões a outros políticos portugueses. Por exemplo, as 

referências a Pedro Santana Lopes são apenas quatro, Alberto João Jardim, por seu turno, é 

mencionado uma única vez, assim como Manuel Alegre. As crónicas que fazem menção a 

Obama passam pelas eleições presidenciais, a inspiração que Sócrates foi beber a Obama 

ou as parecenças físicas entre o autor e o político, e os seus títulos são dignos de nota. A 

crónica que abre este volume intitula-se Barack Obama: um homem bonito (Pereira 2009: 

11-12), a segunda Yes we cão (Pereira 2009: 13-14) e outra, já nas páginas finais do livro, 

Será Obama o anticristo? Deus queira que sim (Pereira 2009: 181-182). 

O que daqui podemos concluir é que também os acontecimentos nos sistemas 

literários dominantes, neste caso o dos Estados Unidos, interessam no que diz respeito à 

importação de textos de partida para o nosso sistema literário porque influenciam as 

escolhas do sistema de chegada em relação a esses textos. Não será por acaso que Dreams 

from My Father é publicado em 1995, logo após a eleição de Obama para a presidência da 

Harvard Law Review, que, como já foi referido colocou o primeiro afro-americano nessa 

posição, nem que a sua reedição seja em 2004, após o seu discurso na Convenção 

Democrática Nacional. Do mesmo modo, é interessante perceber que as três edições da sua 

tradução em Portugal ocorrem no espaço de quatro meses, entre Setembro de 2008 e 

Dezembro do mesmo ano, datas que coincidem com a sua campanha presidencial e 

posterior eleição. Em ambas as ocasiões, a figura política é alvo de bastante publicidade 

dadas as novidades que daí resultaram – em ambas, Obama foi o ―primeiro afro-

americano‖. Além disso, também a sua ruptura com a direcção que a política internacional 

dos EUA tomava, e que era bastante reprovada por diversas organizações, bem como o seu 

carisma particular podem ter contribuído para a sua subida de popularidade.  

Neste caso, é possível estabelecer uma ligação entre os acontecimentos ao nível 

internacional e a escolha do nosso sistema literário pela publicação desta obra em 

particular, com base naquilo que foi aqui apresentado. Deste modo, pretendeu-se 

demonstrar a importância da teoria do polissistema de Itamar Even-Zohar para este 

trabalho, com o propósito de tornar mais claros os tipos de pressões, movimentos, trocas 

ocorridas entre os polissistemas e os sistemas de literatura traduzida e literários, de partida 
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e de chegada, que vão incitar as trocas textuais entre eles com vista à manutenção da força 

e saúde de ambos. No caso concreto do texto de partida ―Dreams From My Father‖, 

tornou-se possível perceber, com base na pesquisa apresentada, que a força por trás da 

publicação do texto de chegada é, principalmente, financeira, devido ao momento político 

dos Estados Unidos e a toda a máquina publicitária que apoia a candidatura de Barack 

Obama, que enfatiza as origens birraciais do político.  

1.3 Processo tradutório 

No verbete ―Translation. A Cultural-Semiotic Perspective‖ (Toury 1986) Toury 

passa a definir o processo tradutório, partindo do ponto de vista da semiótica da cultura, 

que apresenta com uma citação de Lotman, caracterizando-a do seguinte modo: ―all human 

activity [as] concerned with the processing, exchange and storage of information‖ (Lotman 

et al. 1975: 57 apud Toury 1986: 1112), ao passo que a cultura é definida como uma 

relação recíproca e funcional de diferentes sistemas de signos. Assim, tornou-se possível 

entender a tradução como um fenómeno semiótico, já que é um exemplo, por excelência, 

da troca de informação cultural entre, pelo menos, dois sistemas semióticos distintos 

(Toury 1986: 1112) 

Toury identifica quatro etapas: decomposition (decomposição), selection (selecção), 

transfer (transferência), [re]composition ([re]composição)
12

 (Toury 1986: 1114). A 

primeira fase corresponde a uma decomposição da entidade semiótica de partida, que dá 

início ao processo tradutório, atribuindo-se a esses novos constituintes o estatuto de traços. 

De seguida, é feita a selecção daqueles que devem ser mantidos, ou seja, é-lhes atribuída 

maior ou menor relevância, assim influenciando o modo como são transferidos do texto de 

partida para o texto de chegada. Feito isto, passa-se para a fase da transferência na qual os 

traços seleccionados são transferidos através de uma ou mais fronteiras semióticas. Por 

fim, chega a fase da [re]composição dos traços escolhidos e transferidos aos quais deve ser 

atribuído o mesmo grau de importância, compondo-se, assim, uma nova entidade semiótica 

que faz parte de um novo sistema de chegada. Esta definição dos processos tradutórios 

atribui-lhes um carácter de continuidade entre as fases que o compõem, de modo que não é 

possível ultrapassar uma dessas fases sem que a anterior tenha sido cumprida, dado que 

existe uma precedência cronológica entre elas. Por exemplo, para que a transferência dos 

traços ocorra, é preciso que a segunda, a da selecção, já tenha sido cumprida porque é esta 

                                                 
12

 A tradução dos termos é da minha autoria. 
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que atribui o nível de importância aos traços do texto de partida que devem ser mantidos 

no texto de chegada (Toury 1986: 1114) 

As tipologias do processo tradutório propostas anteriormente, como a de Roman Jakobson 

(Jakobson 1966) que se prendia com os valores linguísticos que dele tomavam parte, 

tornavam-se agora obsoletas porque não contemplavam casos em que as fronteiras 

semióticas a transpor são várias, como por exemplo a tradução de um texto oral produzido 

na língua inglesa que é, posteriormente, traduzido e publicado em português. Neste 

exemplo, é preciso ultrapassar várias barreiras semióticas, já que passamos não só de uma 

língua de partida para uma língua de chegada, mas também da oralidade para a escrita. 

Com estes constrangimentos em mente, Toury apresenta uma nova tipologia para os 

processos tradutórios apresentada na figura 1. 

 

Figura 1 – Tipologia dos processos de tradução (Baseado em Toury 1986: 1114) 

 

 

Esta tipologia dos processos tradutórios, baseada nas relações existentes entre  

os códigos e sistemas aí implícitos, pretende ser mais abrangente do que a anterior 

proposta de Jakobson, na medida em que contempla casos em que as fronteiras semióticas 

que devem ser ultrapassadas são múltiplas. 

Se ao exemplo anterior acrescentarmos que a versão escrita em português surge sob 

a forma de legendagem, as barreiras semióticas a ultrapassar crescem em número, já que o 

sistema semiótico a que a legendagem corresponde engloba diversas regras que devem ser 

respeitadas e que acrescem às regras iniciais do código básico composto pela escrita e 

gramática portuguesas. Assim, a relação entre o sistema semiótico do texto de partida e o 
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sistema semiótico do texto de chegada influencia os mecanismos ou estratégias tomadas no 

decorrer do processo tradutório, como por exemplo, a tradução parcial, ou seja, apenas dos 

segmentos importantes para o acto comunicacional, prática comum na tradução 

audiovisual. 

À luz da tipologia que Toury propõe e que foi aqui apresentada, a tradução que faz 

parte deste trabalho é caracterizada como intrasemiótica primeiro porque ocorre entre dois 

códigos verbais, ou seja, entre dois códigos semióticos iguais. É intersistémica porque tem 

lugar entre dois sistemas culturais distintos, e, por fim, é interlinguística porque dele fazem 

parte duas línguas naturais. Além disso, ela é relevante para este trabalho porque, ao partir 

do ponto de vista da semiótica da cultura, da ênfase na cultura e sistema de chegada e no 

papel que o texto traduzido vai desempenhar, as dificuldades decorrentes do processo 

tradutório serão mais facilmente ultrapassadas porque essas decisões devem ter sempre em 

conta a cultura de chegada. 

1.4 Traduzibilidade 

Enquanto actividade semiótica, o processo tradutório envolve dois sistemas 

semióticos distintos, cujas diferenças servem de constrangimento à actividade, já que 

estabelecem a possibilidade de tradução entre os traços do texto de partida e os seus 

correspondentes no texto de chegada. Assim, Toury descreve o conceito de traduzibilidade:  

 

[t]he initial possibility of reconstructing, under the best of circumstances, in 

terms of the recipient system, all (or most of) the features of the initial entity; 

or, to put it differently, the initial possibility of retaining the entirety (or the 

greater part) of the initial entity invariant under transformation  

(Toury 1986: 1115). 

 

Tomemos por exemplo a frase ―The first word of this sentence has three letters‖ 

(Baker 2006: 274) que pode ser traduzida como ―A primeira palavra desta frase tem três 

letras‖. Esta tradução não é satisfatória porque, ainda que seja fiel ao texto de partida 

reproduzindo-o de modo correcto sintáctica e lexicalmente, na língua de chegada esta frase 

não faz sentido porque a primeira palavra do texto de chegada é composta por uma única 

letra. Nesta situação a estratégia pela qual o tradutor parece ter optado, a tradução literal, 

aparenta ser a menos correcta já que não faz sentido nem na língua nem na cultura de 

chegada. Neste caso, uma tradução possível seria ―A primeira palavra desta frase tem uma 
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letra‖ provando-se assim que mesmo em casos em que a traduzibilidade aparenta ser 

reduzida e difícil, existem alternativas na língua e cultura de chegada disponíveis ao 

tradutor e que lhe permitem optar por aquela que crê ser a que melhor cumpre com a 

transferência, negociação e manutenção dos traços do texto de partida e com o sentido e 

importância que lhes atribuiu, sempre em concordância com os termos do sistema de 

chegada.  

Jakobson já havia abordado este conceito de traduzibilidade, mais uma vez, através 

do ponto de vista da linguística e, para isso, dá o exemplo da palavra inglesa ―cheese‖ 

afirmando que qualquer cultura consegue apreender o significado dessa palavra na língua 

inglesa e que ela significa um tipo de alimento feito a partir de leite coalhado, ainda que 

não esteja familiarizada com o objecto físico ―cheese‖ (Jakobson 1966: 232). De facto, 

contrariando a afirmação de Bertrand Russel de que só aqueles com conhecimento não-

linguístico de ―cheese‖ podem entender o seu significado (Russel 1950:3 apud Jakobson 

1966: 232), Jakobson defende que é possível reconhecer o significado de um termo sem 

que seja obrigatório um conhecimento não-linguístico do mesmo. Para isso dá como 

exemplo as palavras ―ambrosia‖ e ―nectar‖ das quais temos um conhecimento unicamente 

linguístico e às quais reconhecemos uso em determinados contextos.  

A tradução implica, mais do que a transferência dos termos,  

a transferência de mensagens e de sentidos, podendo afirmar-se que a dificuldade da 

tradução de uma única palavra do texto e língua de partida que não encontra sinonímia ou 

equivalência na língua de chegada pode ser ultrapassada com algumas estratégias 

adoptadas pelo tradutor. Por conseguinte, é possível alargar o léxico de uma língua através 

da prática da tradução, sempre que este se revele insuficiente, recorrendo a ferramentas 

como o uso de neologismos, decalques, empréstimos, mudanças semânticas ou perífrase. 

Jakobson dá-nos o exemplo da língua da tribo Chukchi do Nordeste da Sibéria que 

recorreu a essas ferramentas traduzindo a palavra inglesa ―screw‖ como ―rotating nail‖ ou 

―watch‖ como ―hammering heart‖ (Jakobson 1966: 234). 

O que é possível concluir dos métodos defendidos por Jakobson para a resolução de 

problemas de tradução é que eles são paralelos às estratégias sintácticas de Chesterman 

(Chesterman 1997) porque as soluções propostas são sempre conseguidas através da sua 

aplicação. O que Jakobson não tinha considerado, e que Toury vê como ponto essencial da 

tradução, é que nenhuma tradução tem lugar num vazio cultural e, ainda que se reduza a 

actividade tradutória a processos interlinguísticos, a verdade é que nenhuma língua existe 

sem uma cultura que lhe dê origem, sendo possível concluir que nenhum processo 
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tradutório é apenas um acto linguístico. Deve antes ser entendido como um processo que 

pode ocorrer entre duas entidades linguísticas distintas, que pertencem igualmente a dois 

sistemas semióticos distintos, e que os significados presentes na entidade semiótica de 

partida são transformados de acordo com os conceitos existentes na cultura de chegada que 

o tradutor considera capazes de os transmitir, pelo que o conceito de traduzibilidade 

proposto por Toury tem sempre como ponto de partida a tradução enquanto comunicação 

intercultural. As traduções a que tribo Chukchi chegou são exemplo disso visto que foram 

conseguidas através da interpretação de conceitos específicos à cultura de partida, adaptada 

aos conhecimentos que o tradutor detém sobre a cultura de chegada. 

Assim entendido, o tradutor, como produtor do texto de chegada, tem, 

necessariamente, que ter competências que se vão para além do conhecimento abrangente 

das línguas sobre as quais trabalha; ele deve ter um conhecimento profundo dos conceitos e 

especificidades quer da cultura de partida quer da cultura de chegada. Neste sentido é 

possível afirmar que o tradutor desempenha um papel sociocultural na comunidade da qual 

faz parte, sendo ela quem determina os meios que considera adequados em relação aos 

seus próprios termos de referência. Neste sentido, o tradutor deve apreender um conjunto 

de normas que determinam a necessidade de uma determinada tradução para a cultura de 

chegada e que auxiliam no momento de ultrapassar os constrangimentos no decorrer do 

processo tradutório. 

Esta proposta teórica é relevante para este trabalho porque demarca a questão da 

traduzibilidade da simples equivalência linguística, transpondo-a para o plano da cultura de 

chegada, ao defender que é equacionada de acordo com as normas tradutórias aí vigentes. 

1.5 Normas de tradução 

Ao implicar a existência de dois polissistemas, um de partida e outro de chegada, a 

tradução implica também um conjunto de constrangimentos resultante dessa relação. Eles 

situam-se entre dois extremos; uns funcionam como regras absolutas no contexto 

tradutório, outros apresentam um carácter mais fluído e são apresentados como simples 

idiossincrasias. Entre esses dois pólos, figuram os factores intersubjectivos que Toury 

define como normas (Toury 1995: 53-69). 

Além disso, qualquer tradução inter-linguística implica, pelo menos, duas línguas e 

as respectivas tradições culturais, logo terá ambos os sistemas de partida e de chegada 

como referências normativas distintas, e por conseguinte, será com o auxílio de ambos os 

sistemas normativos que o tradutor resolverá as dificuldades daí decorrentes. 
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As normas de tradução são aplicáveis em qualquer momento do processo tradutório 

e não existe, necessariamente, uma relação hierárquica, antes é observável uma 

complementaridade entre elas, que auxilia o tradutor no seu processo de decisão. O 

esquema seguinte ilustra a divisão das normas de tradução sugerida por Gideon Toury 

(Toury 1995: 53-69). 

Figura 2 – Normas de tradução (baseado em Toury 1995: 58-59) 

1.5.1 Normas iniciais 

Ainda que a sua denominação indique uma precedência cronológica em relação a 

outras normas e decisões, isso não é necessariamente verdade dado que essa precedência é 

antes lógica porque vai definir o tipo de soluções ao dispor do tradutor, de acordo com a 

norma inicial escolhida. Assim, o tradutor pode optar por uma orientação, ou norma, que 

dê primazia ao texto e à cultura de partida, mantendo alguma estranheza em relação a 

referentes culturais que lhe sejam específicos, optando assim pela norma da adequação. A 

segunda norma inicial, a aceitabilidade corresponde à prevalência da cultura de chegada, 

ou seja, à adaptação desses mesmos referentes à realidade em que o leitor da cultura de 

chegada se insere. De notar que a escolha consciente por uma orientação em vez de outra 

não exige que ela seja mantida em todas as decisões tradutórias no decorrer do processo e, 

por vezes, uma tal decisão terá de passar pelo compromisso entre esses dois pólos ou 

mesmo pela negação da escolha inicial, como se entende pela afirmação de Toury: 

 

Even if no clear macro-level tendency can be shown, any micro-level decision 

can still be accounted for in terms of adequacy vs. acceptability. On the other 

hand, in cases where an overall choice has been made, it is not necessary that 
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every single lower-level decision be made in full accord with it. (Toury 1995: 

57) 

1.5.2 Normas preliminares 

As normas preliminares dizem respeito a dois conjuntos de decisões, por vezes 

interligados, e são cronologicamente anteriores ao processo tradutório. Dividem-se em 

políticas de tradução e direcção de tradução. A primeira está relacionada com os factores 

que determinam a escolha intencional de um texto de partida específico, ou tipos de texto, 

por uma determinada cultura num dado momento (Toury 1995: 58). Por exemplo, quando 

um determinado autor é galardoado com um prémio literário relevante, como o Nobel ou o 

Pulitzer, ganhando assim maior relevância no panorama literário a que pertence e, por 

conseguinte, tornando-se um autor desejado pelo mercado livreiro de diversas 

comunidades literárias. A probabilidade de que as obras anteriores (e posteriores) à entrega 

desse galardão venham a ser importadas por outros sistemas literários e aí traduzidas, 

aumenta consideravelmente. 

A segunda, tem a ver com a tolerância a traduções indirectas, ou seja, se a tradução 

é feita a partir do texto de partida dito ―original‖ ou se é mediada por uma tradução prévia 

numa terceira língua. Um caso pode ser um texto de chegada português que pretende ser a 

tradução de um texto de partida inglês, mas que foi, na verdade, traduzido a partir de um 

texto espanhol. Um exemplo concreto pode ser a hipótese de uma tradução portuguesa de 

À espera de Godot, de Samuel Becket ter sido feita a partir de um texto de partida redigido 

em língua inglesa quando a obra original, foi de facto, escrita em francês. Nestes casos 

específicos, importa verificar o grau de tolerância do sistema literário importador às 

traduções indirectas, para além de que a própria língua que serve de ligação entre a 

tradução e o texto dito original goza também de grau de preferência. Pode igualmente dar-

se o caso de um determinado processo tradutório ser efectuado através de uma tradução 

indirecta, mesmo em sistemas que a reprovam. Nestes casos, o tradutor enfrentará um 

conjunto de sanções que podem passar pelo seu descrédito no sistema em que opera. 
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1.5.3 Normas operacionais 

O terceiro conjunto é o das normas operacionais que dizem respeito às decisões 

linguísticas tomadas no decorrer do processo tradutório e afectam o modo como o material 

linguístico surge no texto de chegada, definindo também quais os traços do texto de partida 

que devem permanecer intactos e aqueles que sofrem mudanças. Dividem-se em normas 

matriciais e normas linguístico-textuais (Toury 1995: 59). 

As normas matriciais estabelecem a existência do material linguístico da língua de 

chegada para substituir o material correspondente que compõe o texto de partida e decidem 

a posição que esse material vai ocupar no texto de chegada, bem como eventuais mudanças 

na segmentação textual como sejam a omissão, a adição ou mudanças na localização dos 

segmentos no texto de chegada (Toury 1995: 59).  

As normas linguístico-textuais determinam a selecção do material linguístico da 

língua e cultura de chegada considerado adequado para a composição do texto traduzido. 

Estas subdividem-se em gerais, aplicáveis a qualquer tipo de tradução, ou particulares, 

aplicáveis apenas a tipos de texto e modos de tradução específicos (Toury 1995: 59). 

Assim, é possível concluir que o tradutor desempenha um papel de particular 

importância para a comunidade em que se insere, na medida em que é através dele que os 

textos seleccionados pelo sistema literário a que pertence ganham forma e vêm ocupar uma 

posição nesse mesmo sistema. São as suas decisões durante o processo tradutório que vão 

compor o texto de chegada e serão avaliadas pelos leitores, é através do seu trabalho que os 

diversos sistemas literários das diferentes culturas atravessam essas fronteiras sistémicas, 

introduzindo novos métodos de composição textual. 

A sistematização das normas tradutórias de Toury apresentada torna-se relevante 

para este trabalho na medida em que são, de alguma forma, auxiliadoras do processo 

tradutório porque fornecem ao tradutor pistas para a solução de problemas decorrentes do 

processo tradutório que depois executa através, nomeadamente, das estratégias de tradução 

(Chesterman 1997). Assim, o reconhecimento do seu valor como ferramentas acessíveis ao 

tradutor foi auxiliador no momento da composição do texto de chegada presente neste 

trabalho, na medida em que foi estabelecido que ele seguiria a norma inicial da adequação, 

e, portanto, a tradução seria produzida dando primazia aos conceitos da cultura de partida, 

numa tentativa de transportar o leitor até ela, munindo-o de nova informação sobre a 

mesma. Esta decisão teve por base o facto de o texto de partida ser autobiográfico e por 
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isso, carregado de referentes culturais das mais diversas áreas e intrinsecamente ligados à 

cultura de partida. Desde a ―lawn chair‖ ao ―sharecropper‖, a variedade de aspectos 

culturais que o texto de partida apresenta é vasta e, por isso, considerou-se que a sua 

manutenção no texto de chegada, tanto quanto possível, seria um factor de interesse para o 

leitor-alvo estipulado. 

1.6 O tradutor invisível 

No entanto, o seu papel de possível veiculador de novas ideias, estilos, géneros nem 

sempre é bem recebido na cultura em que se insere
13

. Na verdade, muitas vezes  

o tradutor trabalha sob o jugo da invisibilidade. Quando uma cultura avalia  

as traduções que produz com base na sua ―fluidez‖, está a truncar a presença do tradutor  

no texto que ele próprio compõe, o texto de chegada. Lawrence Venuti descreve  

essa invisibilidade do tradutor de dois modos; ela não só representa o ―efeito ilusionista‖ 

de que o tradutor cria no seu texto e a sua capacidade de manipular a língua de chegada 

para tornar o seu texto fluído e correcto, como também é característica fulcral na avaliação 

do texto de chegada, bem como na prática de leitura da cultura de chegada. (Venuti 2004) 

Venuti defende que a tradição literária dominante na cultura anglo-americana desde  

o pós-II Guerra Mundial aceita com maior facilidade as traduções que são fluidas e que não 

apresentam usos estranhos da língua, contribuindo assim para a transparência do texto  

[e invisibilidade do tradutor], ao mesmo tempo que aparenta reflectir a personalidade  

e intenção do autor do texto de partida com maior exactidão. Deste modo, o texto  

de chegada deve parecer não uma tradução, mas antes um novo ―original‖, desta vez  

na língua de chegada. Na manutenção dessa transparência, o tradutor perpetua não só  

a sua invisibilidade, mas também a propagação da ideia de que a intenção e estilo do autor 

do texto de partida estão mais visíveis em traduções que cumprem com essa característica. 

Nestes casos, também os críticos literários contribuem para essa situação já que tendem  

a centrar-se na fluidez do texto de chegada, condenando qualquer tipo de desvio. Não são 

sequer mencionados o público-alvo ou a relação do texto de partida com as tendências 

literárias vigentes na cultura de chegada, nem a exactidão patente no texto e muito menos 

se preocupação em ponderar sobre o momento em que o texto de chegada surge na carreira 

do tradutor e consequentes efeitos na mesma. Na verdade, qualquer que seja o grau de 

sucesso de uma tradução e independentemente da cultura de partida, os críticos literários 

                                                 
13

 De ter em conta que a situação oposta também é possível, basta considerarmos um estado 

ditatorial e autocrata. Nesse caso, a tradução poderá ser sujeita à repressão de novas ideias, bem como alvo 

de censura servindo, assim, de ferramenta auxiliadora da manutenção dessa situação política.  
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avaliam todos os textos pela mesma medida, a fluidez. Numa crítica à tradução 

Appearances de Gianni Celati e traduzida por Stuart Hood, Dickstein revela as 

características mais valorizadas numa tradução: 

 

In Stuart Hood‘s translation, which flows crisply despite its occasionally 

disconcerting British accent, Mr. Celati‘s keen sense of language is rendered 

with precision (Dickstein 1992: 18 apud Venuti 2004: 3). 

 

Conclui-se que o tradutor executou um bom trabalho, apesar da intromissão do dito 

sotaque britânico (―British accent‖), conseguindo não só um texto transparente e fluido 

(―which flows crisply‖), mas sendo também capaz de reproduzir a sensibilidade e 

conhecimento exemplares da língua que o autor do texto de partida, aparentemente, detém. 

Assim sendo, seria interessante saber se o crítico teria tido acesso ao texto de partida e, 

nesse caso, se seria capaz de o compreender e interpretar para que, com propriedade, 

pudesse afirmar que a sensibilidade e conhecimento hipotéticos da língua de Celati eram 

reais. Não o sabendo, é possível supor que esse conhecimento linguístico tenha partido do 

tradutor e do seu uso de diversas estratégias e ferramentas de tradução, de acordo com a 

norma inicial escolhida que, neste caso, terá sido a aceitabilidade, para recorrer às 

propostas de Toury.  

Um outro factor que preserva a invisibilidade do tradutor é a prevalência da ideia 

individualista sobre autoria. Essa concepção defende que o texto de partida é o que melhor 

expõe as ideias e pensamentos do autor visto que não há interferência de factores exteriores 

ao próprio, ou seja, os factores cultural, social e linguístico não influenciam a 

representação feita por ele, tornando o seu texto o único que pode ter o cunho de original e, 

consequentemente, difundido a ideia de que a tradução é um texto/actividade subserviente, 

na medida em que apenas o dito original é fiel ao seu autor. No entanto, para que seja 

aceite, a tradução terá de renunciar ao seu estatuto de cópia – estatuto esse que lhe é 

atribuído pela cultura que a cria –, recriando o texto de partida de acordo com as leis de 

fluidez e transparência textuais que a cultura de chegada lhe exige, ou nas palavras de 

Venuti:  

On the other hand, translation is required to efface its second-order status with 

transparent discourse, producing the illusion of authorial presence whereby 

translated text can be taken as the original (Venuti 2004: 7). 
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Para que o tradutor possa cumprir o seu papel social de acordo com as normas que 

regem a sua actividade e que são avaliadas como adequadas pela comunidade em que se 

insere, faz uso de um conjunto de estratégias de diversas categorias que o ajudam a 

ultrapassar as situações problemáticas decorrentes do processo tradutório.  

O reconhecimento desta primazia da ―fluidez‖ em textos traduzidos por parte dos 

próprios tradutores é importante para que eles mesmos entendam a autoridade que detêm 

na produção do texto de chegada. O tradutor é um segundo autor, ele tenta recriar o texto 

de partida, adaptando-a às normas vigentes na cultura de chegada para que o seu leitor 

reconheça o texto com fazendo parte do repertório do sistema de literatura traduzida da sua 

cultura. Ele, ou ela, deve compreender que, por vezes, é necessário sair da penumbra em 

que produz, mostrando-se ao leitor para que este seja capaz de assimilar os aspectos mais 

enraizados na cultura de partida e que, por isso, são particularmente difíceis de traduzir. 

Nesses casos, o tradutor poderá optar por inserir notas de tradutor, nomeadamente, que são 

a marca gráfica mais evidente da sua presença.  

Na produção do texto traduzido que se insere neste trabalho também se tornou 

necessário recorrer a notas de tradutor para melhor demonstrar os ditos aspectos culturais 

que não encontram eco linguístico nem conceptual na nossa cultura de chegada 

concluindo-se que deveriam ser alvo de maior explicitação quando comparados com outros 

conceitos cuja dificuldade tradutória foi mais facilmente ultrapassada através de, por 

exemplo, recurso à estratégia de explicitação. Estes conceitos serão novamente abordados 

no capítulo dedicado ao relatório da tradução proposta. 

1.7 O papel auxiliador das estratégias de tradução 

Andrew Chesterman (Chesterman 1997) apresenta uma proposta pedagógica e 

pragmática de categorização das estratégias aplicadas pelo tradutor ao longo da sua 

actividade tradutória, preocupando-se mais com a sua aplicação prática do que com o seu 

estatuto teórico.  

É nesse sentido que define as estratégias de tradução como os meios à disposição 

do tradutor que lhe permitem cumprir com as normas inerentes à sua actividade, como um 

processo através do qual o tradutor pode chegar à melhor decisão tradutória já que são 

vistas como ferramentas de tradução, como se depreende da afirmação de Chesterman: 

―widely used by translators and recognized to be standard conceptual tools of the trade‖ 

(Chesterman 1997: 87). Definem-se como um comportamento linguístico, na medida em 

que descrevem acções executadas pelo tradutor durante a composição do texto traduzido, 
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tendo em conta a relação entre o texto de partida e texto de chegada, funcionando como 

uma manipulação linguístico-textual explícita, já que o recurso a uma determinada 

estratégia é visível no texto de chegada quando comparado com o texto de partida 

(Chesterman 1997: 89). 

As estratégias precisam de um ponto de partida e nessa posição estão os problemas 

tradutórios, demonstrando que são processos metodológicos que ajudam a chegar à solução 

tradutória ideal, de acordo com a norma inicial escolhida. Além disso, porque pretendem 

alcançar uma resposta para um problema, as estratégias são igualmente orientadas para um 

objectivo, neste caso a dita solução. Caracterizam-se por terem uma definição informal e 

aberta, graças ao seu carácter intersubjectivo, sendo por isso mais facilmente partilhadas 

pela comunidade de tradutores, perpetuando-se a si mesmas ao mesmo tempo que facilitam 

a sua aprendizagem, inclusive em ambientes académicos. 

Chesterman divide as estratégias em dois níveis, global e local. O primeiro nível é 

de carácter geral e surge quando o tipo de problemas a resolver se relaciona com o modo 

como o tradutor vai criar o texto de chegada. No segundo nível, surgem as estratégias 

locais que ajudam a solucionar problemas relacionados com as estruturas gramaticais, 

lexicais e culturais do texto de partida e, por essa razão, são elas que vão ser abordadas. As 

estratégias locais estão relacionadas com as estratégias de produção
14

, na medida em que 

actuam na manipulação que o tradutor opera sobre o material linguístico que detém de 

modo a conseguir produzir o texto de chegada mais adequado. Para a classificação destas 

estratégias, Chesterman divide-as em três grupos; as sintácticas/gramaticais que 

manipulam a forma, as semânticas que manipulam o significado e, por fim, as pragmáticas 

que manipulam a própria mensagem. De notar que elas não se excluem entre si e podem, 

por vezes, co-ocorrer.  

Na primeira categoria inserem-se dez tipos de estratégias; a tradução literal, o 

empréstimo e decalque, a transposição, a mudança do tipo de unidade, a mudança da 

estrutura sintagmática, a mudança da estrutura oracional, a mudança da estrutura frásica, a 

mudança de coesão, a mudança de nível, e por fim, a mudança do esquema retórico.  

Na categoria das estratégias semânticas temos a sinonímia, a antonímia, a 

hiponímia e hiperonímia, ―converses‖ ou o uso de opostos, a mudança do grau de 

                                                 
14

 Estas surgem por oposição às estratégias de compreensão que estão ligadas à análise dos textos. 

Chesterman define-as da seguinte forma: ―comprehension strategies have to do with the analysis of the 

source text and the whole nature of the translation commission‖(Chesterman 1997: 92). 
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abstracção, a mudança distribucional, a mudança de ênfase, a paráfrase, a mudança de 

tropo e outras mudanças semânticas. 

Da terceira categoria fazem parte as estratégias pragmáticas, que incluem a 

filtragem cultural, a mudança do grau de explicitação, a mudança de informação, a 

mudança interpessoal, a mudança elocutória, a mudança de coerência, a tradução parcial, a 

mudança de visibilidade, a transedição e outras mudanças pragmáticas. 

A figura 3 ilustra essa classificação. 

Figura 3 - Estratégias de Produção (Baseado em Chesterman 1997) 
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1.7.1 Estratégias sintácticas 

A primeira estratégia sintáctica, a tradução literal, é vista por muitos teóricos como 

sendo o valor por defeito da tradução e do qual o tradutor só se desvia quando o resultado é 

agramatical ou incoerente na língua de chegada ou caso existam outras formulações que se 

considerem mais adequadas – como expressões idiomáticas, provérbios, entre outros. 

Chesterman propõe a seguinte definição: ―maximally close to the SL form, but 

nevertheless grammatical‖ (Chesterman 1997: 9). 

O empréstimo tem uma definição igualmente simples, sendo o processo através do 

qual a língua de chegada se apropria de expressões ou palavras do texto e língua de partida, 

de modo deliberado. É comum esses empréstimos entrarem no léxico da língua de chegada 

até que ela desenvolva uma palavra correspondente capaz de a substituir.  

A estratégia seguinte é a transposição que ocorre quando a classe da palavra 

utilizada no texto de chegada é diferente da que ocorre no texto de partida, implicando 

também algumas mudanças a nível da estrutura gramatical. 

A terceira estratégia é a mudança de unidade que pode ser o morfema, a palavra, o 

sintagma, a oração, a frase e o parágrafo. Ocorre quando a unidade do texto de partida é 

traduzida por outra no texto de chegada 

A estratégia da mudança da estrutura sintagmática recorre a várias mudanças a esse 

nível, incluindo mudanças no número, no sintagma nominal, entre outras, sem que haja 

necessariamente uma mudança de unidade. 

A estratégia da mudança na estrutura oracional caracteriza-se pela mudança ao 

nível dos seus constituintes, ou seja, uma mudança em termos de ordem ou voz (activa ou 

passiva), entre outras.  

A estratégia da mudança na estrutura frásica caracteriza-se pela mudança nas 

unidades oracionais que compõem a frase.  

A estratégia seguinte está relacionada com a mudança de coesão que afecta o 

recurso a processos geradores de coesão. 

A estratégia que se segue é a da mudança de nível. Chesterman aponta a fonologia, 

a morfologia, a sintaxe e o léxico como os níveis entre os quais esta estratégia opera 

A última das estratégias sintácticas está relacionada com a mudança de esquema 

retóricos, como por exemplo o paralelismo, repetição ou aliteração. Neste sentido, 

Chesterman apresenta três alternativas básicas em que essa mudança pode ocorrer. A 
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primeira ocorre quando o esquema X do texto de partida é mantido como esquema X no 

texto de chegada, já que o tradutor considera que ele é relevante para o processo tradutório. 

Na segunda hipótese, o tradutor opta por traduzir um esquema X do texto de chegada por 

um esquema Y no texto de partida que considera capaz de cumprir a mesma função, ou 

semelhante, no texto de chegada. A terceira alternativa corresponde à opção do tradutor em 

não traduzir o esquema X do texto de partida, omitindo-o no texto de chegada. Em paralelo 

a esta alternativa, Chesterman propõe uma quarta hipótese em que o tradutor opta por 

traduzir parte do texto de partida por um esquema, equivalente e válido, na língua de 

chegada, sem que exista um esquema retórico no texto de partida. 

 

 

1.7.2  Estratégias semânticas 

O segundo grupo de estratégias propostas por Chesterman está relacionado com o 

campo da semântica e diz respeito às problemáticas lexicais, acabando por manipular o 

sentido ou sentidos presentes no texto de partida. 

A primeira dessas estratégias é a sinonímia que é usada amiúde como modo de 

evitar o uso de repetições no texto de chegada, fazendo uso de sinónimos ou quase-

sinónimos ao invés de repetir um mesmo termo. 

O uso da antonímia ocorre quando o tradutor opta pelo uso de uma palavra de 

significado oposto à que surge no texto de partida, combinando-a com um elemento de 

negação de modo a não alterar o sentido do texto de partida. 

A estratégia seguinte é o recurso à hiponímia que pode ser divido em três 

subclasses; a primeira ocorre quando um hiperónimo ou arquilexema do texto de partida é 

traduzido por um hipónimo. A segunda subclasse corresponde ao processo inverso, ou seja, 

ao uso de um hiperónimo no texto de chegada quando o que ocorre no texto de partida é a 

utilização de um hipónimo. A última subclasse deste tipo de estratégias é um pouco mais 

complexa e acontece quando um hipónimo X do texto de partida é traduzido por um 

hipónimo Y no texto de chegada. Pela sua especificidade, é útil apresentar um exemplo que 

a ilustre. Assim, temos a narração de um jantar cuja sobremesa seria Devil´s food cake. 

Neste caso, temos o hiperónimo sobremesa que abarca o hipónimo Devil´s food cake que 

pode ser traduzido por bolo de chocolate, também ele um hipónimo de sobremesa.  

A estratégia seguinte caracteriza-se pelo uso de opostos (converses), ou seja, pares 

de estruturas verbais ou de outro tipo que expressam os valores de uma mesma situação , 
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mas de pontos de vista distintos, como por exemplo, comprar e vender, inclusivo e 

exclusivo, perder e ganhar.  

Outra estratégia semântica proposta por Chesterman é a mudança do grau de 

abstracção, ou seja, aquilo que no texto de partida tem um carácter mais concreto e preciso 

pode ser traduzido de um modo mais abstracto, e vice-versa. 

A estratégia seguinte é a mudança distribucional que se caracteriza pela expressão 

dos mesmo componentes semânticos recorrendo a mais ou menos itens, ou seja, através da 

expansão ou compressão, respectivamente. 

O recurso à mudança de ênfase é outra estratégia que se caracteriza pelo aumento, 

redução ou mesmo alteração do foco temático por qualquer razão que o tradutor considere 

pertinente.  

A paráfrase é a estratégia que se segue e é muito utilizada na tradução de 

expressões idiomáticas que não encontram eco numa outra expressão na língua de chegada, 

na medida em que pretende traduzir, da melhor maneira possível, o sentido pragmático do 

texto de partida. 

A mudança de tropo também é uma estratégia compostas por subclasses que estão 

relacionadas com a tradução de tropos retóricos como as figuras de estilo, por exemplo, 

subdividindo-se de modo semelhante à estratégia semântica da mudança de esquema. 

Assim temos, igualmente, três subclasses: a tradução de um tropo X no texto de partida por 

um tropo X no texto de chegada, a tradução desse tropo X por um tropo Y no texto de 

partida, e, finalmente, um tropo X existente no texto de partida não é traduzido como tal no 

texto de chegada. A esta última opção é possível acrescentar a hipótese inversa, ou seja, 

traduzir uma unidade de sentido do texto de partida como um tropo no texto de chegada. 

 

1.7.3 Estratégias pragmáticas 

O último grande grupo de estratégias proposto por Chesterman (Chesterman 1997) 

refere-se às estratégias pragmáticas que estão relacionadas com a escolha de informação do 

texto de partida, escolha essa que é feita pelo próprio tradutor com base no conhecimento 

que tem do público-alvo da tradução que vai executar. Este tipo de estratégia manipula a 

própria mensagem constante do texto de partida e costuma implicar mudanças maiores em 

relação ao texto de partida, sendo que a probabilidade de inclusão de estratégias sintácticas 

e semânticas é bastante significativa. 



35 

 

A primeira denomina-se filtragem cultural e está ligada à norma inicial de Toury 

(Toury 1995: 56), alternando entre, por um lado, uma tradução em aceitabilidade, ou seja, 

uma tradução de itens culturais específicos da cultura de chegada por outros itens com 

valor cultural equivalente na cultura de chegada de acordo com as normas que aí vigoram, 

e, por outro lado, uma tradução em adequação.  

A mudança do grau de explicitação é a estratégia seguinte que alterna entre dois 

extremos, o da implicitação e o da explicitação. O primeiro tende a acontecer quando o 

tradutor acredita que o leitor é capaz de inferir a informação que foi omitida; já o segundo 

extremo tende a surgir quando a informação existente no texto de partida é considerada 

insuficiente para o leitor, sendo que é esta a opção mais frequente. 

A terceira estratégia é a mudança de informação que pode ser executada através da 

adição de nova informação que não é possível inferir do texto e que é considerada pelo 

tradutor como sendo relevante para o leitor do texto de chegada. O processo oposto 

também é válido pelo que, por vezes, o tradutor pode omitir ou resumir informação que 

considere irrelevante ou redundante. 

A estratégia seguinte é a mudança interpessoal e está relacionada com todas as 

escolhas que impliquem uma mudança na relação entre o texto e o autor, como por 

exemplo, mudanças no nível de formalidade do texto, o grau de emotividade, o nível do 

léxico técnico, entre outros aspectos. 

De seguida, Chesterman refere a estratégia da mudança elocutória que provoca 

alterações no tom do texto de chegada em relação ao texto do qual parte. Esta estratégia 

recorre, por vezes, ao auxílio de outras estratégias, como por exemplo, mudar uma oração 

que no texto de partida está na voz activa e passá-la para voz passiva no texto de chegada 

para modificar o tom do acto de fala. 

A estratégia seguinte é a mudança de coerência e está relacionada com a disposição 

lógica da informação no texto ao nível conceptual, podendo, por exemplo, juntar 

parágrafos.  

Chesterman faz também referência à estratégia da tradução parcial que abrange, por 

exemplo, a sumarização, a transcrição, a tradução só de sons, e outros tipos de tradução 

parcial. 

A mudança de visibilidade é igualmente uma estratégia pragmática e é ela que 

permite que o trabalho do tradutor seja visível no próprio texto. Os seus recursos são os 

comentários entre parênteses, a adição de explicações ou as notas de tradutor, entre outros, 
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e trazem o tradutor das sombras para a luz, tornando-o visível no texto que produz e 

transportando o autor para um segundo plano. 

A transedição é a nona das estratégias pragmáticas propostas por Chesterman e é 

posta em prática quando o texto de partida apresentam uma escrita fraca ou mesmo errada, 

fazendo com que o tradutor considere necessária uma reordenação radical ou mesmo 

recorrer à reescrita.  

De acordo com Chesterman, sempre que o tradutor decide recorrer a este tipo de 

estratégias tem como objectivo cumprir as normas comunicativas, sociais e tradutórias que 

vigoram na comunidade de chegada em que se insere. É por essa razão que diferentes 

contextos e épocas, bem como as experiências vividas por diferentes tradutores, vão 

necessariamente resultar em traduções distintas, porque para que ele possa desempenhar o 

papel social que lhe foi incumbido de acordo com o que a sua comunidade entende como 

expectável, é preciso cumprir as normas que esta lhe impõe. É possível argumentar que o 

cumprimento dessas normas por parte do tradutor pode ser opcional, mas nesse caso terá 

de aceitar uma série de consequências que advêm do seu comportamento desviante, como 

de resto foi dito anteriormente.  

Deste enquadramento teórico no âmbito dos Estudos de Tradução é possível 

concluir que, de facto, é o sistema de chegada que opta por determinados textos de partida 

em detrimento de outros, bem como por determinadas culturas de partida em detrimento de 

outras de modo a colmatar lacunas que possam existir na cultura de chegada ou para lhe 

apresentar novas tendências e estilos que poderão ser mais facilmente aceites pela cultura 

de chegada quando apresentados por meio do texto traduzido. Além disso, é sempre o 

tradutor quem decide quais os traços do texto de partida que devem ser transferidos, bem 

como o seu nível de importância, e é ele quem decide o tipo de estratégias a adoptar de 

acordo com a finalidade e objectivo que entende que o texto de chegada deve desempenhar 

na cultura de chegada. Todas as decisões a tomar no decorrer do processo tradutório são da 

responsabilidade do tradutor enquanto mediador cultural e, por conseguinte, enquanto 

conhecedor de duas culturas distintas. 

Nesse sentido, Toury afirma:  

 

[translations are] textual-linguistic facts of one textual tradition only: the 

target‘s. It is clear that from the standpoint of ST [ = the source text] and SL [ = 

the source language], translations have hardly any existence, even if everybody 

in the source culture ‗knows‘ of their existence (which is hardly ever the case). 
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They do not affect either the source linguistic and textual systems and norms, 

nor ST as such, on the other hand, they may well affect the textual and/or 

linguistic norms, and even systems, of the target recipient culture. (Toury 1986: 

1120) 

Torna-se assim óbvio que a tradução é um fenómeno que pertence apenas ao 

polissistema de chegada e que a sua relação com o texto e cultura de partida não os 

influencia, dado que a existência do texto traduzido não tem importância para a produção 

literária do polissistema de partida. Toury confirma esse facto propondo normas tradutórias 

que funcionam paralelamente à função que o texto de chegada vai desempenhar na cultura 

de chegada e que não são equacionadas durante a composição do texto que lhe dá origem. 

 

 

1.8 Algumas noções sobre o género autobiográfico  

 

Remonta ao século XVIII a referência da autobiografia a um género literário 

distinto, tendo as Confissões de Rousseau muito contribuído para tal. Já anteriormente, 

porém, textos desta natureza haviam registado este impulso do Eu para se debruçar sobre si 

mesmo, atraindo a esse processo, a par do relato da experiência individual, questões de 

relacionamento com o Outro bem como de autoria textual. Aliás, é precisamente essa sua 

característica vacilante e movediça entre realidade e imaginação, que dá origem à 

necessidade de enquadrar a autobiografia nos parâmetros de um género caracterizado pela 

ausência de fronteiras entre modos distintos, susceptíveis de modulações literárias diversas. 

Efectivamente, se tivermos em conta o paradigma criado por Santo Agostinho nas suas 

Confissões, o registo da individualidade comporta, a par de episódios vividos, o diálogo 

imaginário com Deus, transportando o leitor a estados de alma, ora líricos ora dramáticos, 

que co-habitam com a memória descritiva e a difundem por carga semântica de superlativa 

riqueza.  

Uma das definições de autobiografia mais utilizadas é a de Pierre Lejeune que diz 

que ela é uma ―narração retrospectiva em prosa que uma pessoa faz da sua própria vida, 

quando põe a tónica na sua vida individual, e em particular na história da sua 

personalidade‖ (Lejeune 2003). Apesar de posteriormente a ter considerado precária, 

Lejeune propõe uma condição essencial para que um texto seja visto como autobiográfico, 

sendo necessário estabelecer uma relação de identidade entre autor, narrador e 
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protagonista, relação essa que o teórico denomina ―pacto autobiográfico‖. O problema 

desta condição reside no facto de ela só poder ser estabelecida enquanto intenção, explícita 

ou implícita, da parte do autor e depende em grande parte da seriedade deste e do propósito 

que o instiga à escrita da história da sua vida. De facto, é essa intencionalidade da parte do 

autor que evidencia que é ele quem está no texto, responsabilizando-o pelo que escreve. 

Exemplificando esta proposta teórica, é possível citar uma passagem da introdução da 

autobiografia de Barack Obama que estabelece esse pacto autobiográfico e demonstra uma 

relação identitária entre autor, narrador e protagonista; ― […] what I‘ve tried to do is write 

an honest account of a particular province of my life.‖ (Obama, 2008a: XVII) 

Em termos formais, o texto autobiográfico caracteriza-se pela incidência do foco 

sobre o personagem principal e as suas vivências, celebrando assim o dito pacto 

autobiográfico num enunciado que descreve um percurso biográfico que possa ser 

verificável. O narrador é, na grande parte dos textos, autodiegético e responsável pela 

descrição de acontecimentos que ele próprio experienciou enquanto personagem principal 

desse texto, surgindo num tempo ulterior ao da narrativa composta por acontecimentos 

concluídos e conhecidos. No texto de Obama, ele descreve as experiências que conseguiu 

pôr no papel e explica de modo sucinto o objectivo que dá origem à obra; ―[…] what has 

found its way onto these pages is a record of a personal, interior journey – a boy‘s search 

for his father, and through that search a workable meaning for is life as a black American‖ 

(Obama, 2008a: XVI). Existe, então, uma distância temporal entre o tempo dos ditos 

acontecimentos e o tempo da narrativa e, por conseguinte, existem paralelamente outros 

tipos de distância, como a distância afectiva, moral ou ideológica, entre outras, que 

influenciam o tom do texto, bem como a memória que o narrador conserva dessas 

experiências. Além disso, o texto que as descreve deve contemplar um espaço de tempo 

amplo de modo a que consiga demonstrar, tão rigorosamente quanto possível, as diferentes 

etapas da vida do narrador e de que forma as suas experiências podem contribuir para o 

desenvolvimento da comunidade em que se insere, tentando apresentar-se como um 

exemplo a ter em vista. A corroborar esta faceta da temporalidade autobiográfica, 

Starobinsky, que pertence à primeira geração de teóricos que analisaram o lugar central da 

autobiografia nas culturas americana e francesa, afirma: ―the narrative must cover a 

temporal sequence sufficiently extensive to allow the emergence of the contour of life.‖ 

(1980: 73). Dada essa quase necessidade de distância, particularmente da temporal, Obama 

hesita em denominar o texto que escreveu como autobiográfico afirmando:  
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An autobiography promises feats worthy of record, conversations with famous 

people, a central role in important events. There is none of that here. At the 

very least, an autobiography implies a summing up, a certain closure, that 

hardly suits someone of my years, still busy charting his way through the world 

(Obama, 2008a: XVI). 

No momento da escrita, o narrador é uma entidade diferente daquela que o 

protagonista foi, já que ele conhece o desfecho de todas as situações que a sua personagem 

viveu e vai reviver no texto; é ele quem as selecciona e interpreta chegando mesmo a fazer 

juízos de valor sobre elas. No entanto, pode, do mesmo modo, fingir que desconhece o 

desenrolar e o desenlace desses momentos.  

Considerando o estilo como ― ‗form‘ added to ‗content‘ ― (Starobinsky 1980: 74), 

parece ser lógico que ao ler um texto pleno de esquemas retóricos, o leitor ponha em causa 

a veracidade do relato da vida do autor, já que é bastante fácil que este tenda a tornar-se 

uma vida ficcionada em que o estilo se apodera da narrativa secundarizando os factos 

vividos. Assim, apesar da promessa de seriedade do autor, o conteúdo textualizado pode 

sobrepor-se à veracidade dos acontecimentos e embrenhar-se no reino da ficção, sem que 

em nenhum momento o leitor seja capaz de se aperceber dessa transgressão.  

No entanto, se se considerar o estilo como factor de originalidade de uma 

autobiografia é possível observar alguns traços reveladores, já que o estilo de um escritor é 

único e como tal evidencia a autenticidade deste, ainda que as suas palavras e acções 

possam não ser totalmente fiéis ao desenrolar dos acontecimentos. De facto, Pierre 

Lejeune, traduzido por Paula Morão, afirma que ―a verdade é inatingível, em particular 

quando se trata de vida humana, mas o desejo de a alcançar define um campo de discurso e 

actos de conhecimento, um certo tipo de relações humanas, que nada têm de ilusório.‖ 

(Lejeune 2003), sendo possível concluir que a autobiografia enquanto género, oferece 

também espaço para a criação artística, muito para além do mero relato de uma vida 

exemplar. Recorrendo mais uma vez ao texto de Obama, uma passagem do prefácio da 

edição de 2004 de ―Dreams From my Father‖ aborda esta questão do estilo literário do 

autor presente em texto autobiográfico, afirmando o autobiógrafo:  

I confess to wincing every so often at a poorly chosen word, a mangled 

sentence, an expression of emotion that seems indulgent or overly practiced. I 

have the urge to cut the book by fifty pages or so, possessed as I am with a 

keener appreciation for brevity (Obama 2008a: IX). 
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Se o objectivo de qualquer pessoa é alcançar a realização pessoal, essa é igualmente 

a tarefa que mobiliza a escrita autobiográfica, já que continuamos a crer na noção 

romântica de que cada um de nós é um ser único e irrepetível, pelo que a história de cada 

um de nós é merecedora de fazer parte do conhecimento comum. Será esta noção 

romântica de personalidade que perpetuará a escrita autobiográfica e, daí, a sua fortuna a 

partir das Confissões de Rousseau. 

 

Recuemos no tempo para situarmos a autobiografia na história dos Estados Unidos. 

Em 1620, O Mayflower chega à costa de Plymouth com 102 passageiros em busca de 

tolerância religiosa para uns e novas oportunidades para outros. Atracando fora da 

jurisdição de Jamestown, os Peregrinos teriam de decidir que regras teriam que seguir de 

modo a poderem viver em sociedade sem que as vontades e desejos de uns se 

sobrepusessem a outros. Assim, ainda no interior do navio, elaboram um documento, o 

Mayflower Compact, que estabelece as regras a que todos devem obedecer decidindo 

democraticamente o seguinte: ―they would rule themselves, based on majority rule of the 

townsmen.‖
15

 Esta demonstração de um carácter independente por parte dos Peregrinos 

veio a dar origem a uma tradição de autonomia em relação a pressões e tentativas de 

domínio externas que viria a tornar-se imagem de marca do povo norte-americano.  

Acabados de chegar a uma nova terra, os Peregrinos haveriam de se confrontar com 

uma nova realidade que, necessariamente, teria efeitos no desenvolvimento da sua 

identidade, deixando as suas convicções do Velho Mundo e adaptando-se às exigências da 

nova terra que ocupavam. Eram diferentes dos nativos ao mesmo tempo que se tornavam 

distintos de outros europeus. Ao cortarem amarras com o Velho Mundo, foram 

confrontados com os horizontes da comunidade do futuro, adaptando os antigos costumes e 

leis aos contornos da nova sociedade. Por essa altura já é possível observar a existência de 

textos de cariz autobiográfico que relatam os episódios e experiências dos respectivos 

autores, fazendo uso desse registo escrito da sua vida para melhor informar a geração 

vindoura, ao mesmo tempo que projectavam os fundamentos de uma nova sociedade. Mais 

tarde, viriam a surgir registos mais pessoais nesse estilo de crónicas e narrativas dos 

colonos e colonizadores, como por exemplo, Of Plymouth Plantation de William Bradford 

ou Journal de John Winthrop. Este tipo de texto abriu o caminho para o nascimento da 

literatura norte-americana, quando a sua produção literária era ainda escassa, Sayre assim o 
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afirma ao escrever sobre essa experiência: ―[…] before Americans had written any plays, 

novels or much poetry of distinction, a number of them wrote uniquely interesting diaries 

and autobiographies[…].‖ (Sayre 1980: 146) 

O crescente interesse pelo género autobiográfico nos E.U.A. a partir de meados do 

séc. XX, veio recuperar a importância desses textos iniciais elevando-os ao estatuto de 

verdadeiros clássicos da literatura dos Estados Unidos, firmemente posicionadas no centro 

do seu polissistema literário e frequentemente revisitado em obras como Autobiography de 

Benjamin Franklin ou The Education of Henry Adams de Henry Adams, que vão abrindo 

caminhos a novos estilos e composições de texto com características autobiográficas.  

Com o desenvolvimento do país, cedo se tornou necessário recorrer à mão-de-obra 

da escravatura e Massachusetts seria a primeira colónia a legalizar esta instituição peculiar 

em 1641, o que deu início a uma vaga de legalizações dessa prática pelas restantes 

colónias, com a excepção da Geórgia que havia sido estabelecida sobre princípios 

iluministas, que evidentemente condenavam semelhante prática. No entanto, essa prática 

perduraria desde o período colonial até 1865, ano da ratificação da 13.ª Emenda
16

, sempre 

pontuada por opositores que contra ela se insurgiam.  

Ainda que a alfabetização estivesse longe do alcance da grande maioria dos 

escravos, alguns deles tiveram acesso à educação, o que lhes permitiu registar as suas 

experiências de vida durante a servidão, e mesmo aqueles que nunca tinham tido 

oportunidade de aprender a ler e a escrever optaram por ditá-las a outros capazes de o 

fazer. Nascia assim um novo tipo de autobiografia, as slave narratives passíveis de serem 

definidas como sendo: ―autobiographical accounts of the physical and spiritual journey 

from slavery to freedom‖ (Scott 2004: 105). 

No início, grande parte dos autores e/ou narradores das slave narratives eram 

homens livres nascidos em África de estatuto social elevado que haviam sido capturados e 

comparavam agora a sua vida enquanto escravos com a anterior vivida em liberdade, bem 

como a sua conversão ao Cristianismo e adopção dos costumes ocidentais. 

No entanto, a maior parte desses textos autobiográficos era ditada a copistas ou 

editores brancos que, muitas vezes, acabavam por adulterar esses relatos ao seleccionar 

passagens específicas em detrimento de outras, alterando o discurso na tentativa de o 

―melhorar‖ em termos de estilo e de escolha lexical. Nos seus prefácios, davam ao leitor 

um contexto interpretativo sob o qual leriam a obra cujo significado foi sendo modificado 
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em prol do estilo e da retórica. Por conseguinte, em grande parte dessas autobiografias 

pioneiras é praticamente impossível distinguir entre a voz do narrador negro e a do 

amanuense branco que a regista e interpreta.  

Antes da Guerra Civil (1861-1865), o narrador nascido em África que relata as suas 

experiências enquanto cativo é substituído pelo negro já nascido em solo americano e cuja 

condição de escravo lhe fui atribuída por herança. Assim, esses textos autobiográficos 

relatam agora as experiências da fuga do cativeiro nos estados do Sul para Norte, onde se 

perscrutavam lampejos de liberdade. A abolição do comércio escravo em território 

americano em 1807 não produziu grandes efeitos práticos e com o crescimento e lucro das 

plantações de algodão as condições dos escravos deterioram-se em grande escala. Assim, 

contrastando com a primeira vaga de slave narratives que contava a vida de africanos que 

haviam sido livres, este género passa agora a denunciar as condições desumanas em que os 

escravos viviam com todos os seus pormenores horríficos. Os textos publicados são 

vendidos em reuniões anti-esclavagistas e advogam o abolicionismo com fervor, 

desenvolvendo-se num contexto de aumento da militância pró-abolicionista.  

Escritos quase sempre depois de proferidos em diversas reuniões anti-esclavagistas, 

os textos eram aperfeiçoados por essa repetição oral e influenciados pelos relatos de outros 

escravos, o que resultava num determinado nível de uniformidade entre as diferentes 

narrativas que partilhavam diversas características, como por exemplo, a folha de rosto que 

reiterava a autoridade do texto escrito pelo próprio escravo, redobrando, assim, a sua 

credibilidade, ou, alternativamente, que havia sido ele quem o ditara. Outro exemplo será a 

frase de abertura dessas obras que quase sempre começam por ―I was born‖ e, ao contrário 

do que acontecia nas autobiografias de brancos, o narrador expõem e explora o modo como 

a escravatura lhe havia negado o conhecimento do seu nascimento, bem como da sua 

família. Um dos pontos essenciais dessas narrativas é o momento em que o narrador 

descreve que motivos o levaram a decidir romper com a sua condição de escravo, o que 

conduz sempre à elaboração do seu plano fuga e posterior execução do mesmo. Quando 

descreve esses momentos da fuga, na maior parte das vezes, opta por não revelar todos os 

detalhes, como por exemplo, os nomes das pessoas que eventualmente o tenham ajudado, 

de modo a que esses não venham a ser perseguidos, bem como para não restringir o leque 

de possibilidades de fuga que outros escravos possam vir a ter. 

De estrutura episódica e tom melodramático, as slave narratives desempenhavam 

também um papel didáctico, na medida em que defendiam valores morais comuns a uma 

ampla variedade de pessoas. Estes textos agradavam aos valores religiosos da maioria 
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branca ao afirmarem que a escravatura era igualmente degradante e desumanizadora quer 

para escravo quer para o senhor, denunciando que muitos dos senhores eram tanto mais 

malévolos quanto religiosos. Estes ex-escravos tentavam assim fazer a denúncia da 

hipocrisia religiosa por trás da ideologia que sustentava a escravatura. 

Foi este género catártico que inaugurou a literatura afro-americana no território 

actualmente reconhecido como Estados Unidos da América e será a partir dele que a 

autobiografia afro-americana se irá desenvolver, abrindo caminho para textos como The 

Autobiography of Malcolm X de Alex Haley, Black Boy de Richard Wright ou I Know Why 

the Caged Bird Sings de Maya Angelou, entre variadíssimas outras obras.  

Nos anos que se seguiriam, a literatura afro-americana continuaria a desenvolver-se 

estendendo-se a outros géneros para além do autobiográfico, alimentando-se do seu 

folclore e de dialectos afro-americanos como meio de diversificação. Se as slave narratives 

denunciavam as dificuldades, a violência e a desumanização inerentes à condição de 

escravo para advogar a causa abolicionista, procurando conseguir a almejada liberdade e 

um fim definitivo para a escravatura, as novas experiências da literatura afro-americana 

continuavam a fazer uso das estratégias políticas que permeavam esses textos, procurando 

expor todos os diferentes aspectos da vivência dos afro-americanos, uso esse que se tornou 

uma faceta marcante dos seus textos até aos dias de hoje.  

Um dos momentos mais influentes e prolíferos para as artes afro-americanas foi a 

Harlem Renaissance, ou Renascença de Harlem, que durou cerca de uma década entre os 

anos 20 e 30 do século XX. Ao regressarem do teatro bélico europeu, após a Primeira 

Guerra Mundial, muitos soldados afro-americanos condecorados vinham agora munidos de 

novas experiências bastante diferentes das que haviam vivenciado antes do combate. Não 

haviam sido alvos de segregação nem tão pouco de linchamentos, prática comum nos 

Estados Unidos em particular nos estados do Sul. Mesmo aqueles que haviam ficado em 

território americano, optavam agora por migrar para os estados do Norte onde tinham mais 

e melhores oportunidades, tentando igualmente fugir da opressão racial de que eram alvo. 

Seria a convergência destes dois factores determinante para que os escritores afro-

americanos descobrissem um novo sentido da sua história nos E.U.A., levando-os a 

desafiar o que era visto pelos americanos em geral, e pela classe média em particular, 

como comportamento ―aceitável‖ para o negro. Nesse momento, a zona nova-iorquina de 

Harlem oferecia condições pouco usuais como habitação a preços razoáveis, emprego e 

oportunidades sociais para os seus residentes afro-americanos, pelo que muitas instituições 

afro-americanas, como a National Association for the Advancement of Colored People 
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(NAACP) ou a Universal Negro Improvement Association (UNIA), optaram por se fixarem 

nessa área. 

A antologia literária de Alain Locke, The New Negro, publicada em 1925, que foi a 

designação oficial do movimento antes de ser branqueado, explora o argumento de que 

uma nova consciência incitada pelo progresso feito no que concerne à questão racial 

emergia e se sobrepunha aos conceitos e ideias feitas sobre os afro-americanos. Os vários 

autores afro-americanos emergentes nessa época tentavam, através dos seus romances e 

poemas, transformar o velho conceito do ―Old Negro‖ que se caracterizava nos seguintes 

termos: ―implied inferiority of the post-Reconstruction era when black artists often did not 

control the means of production or editorial prerogatives‖
17

. Gradualmente, o estereótipo 

deu lugar a uma nova imagem do afro-americano, representando-o de modo mais positivo, 

como sendo: ―self-assertive, racially conscious, articulate, and, for the most part, in charge 

of what they produced‖
18

. 

Era evidente a mudança radical de mentalidade da comunidade afro-americana e o 

acesso de um grande grupo de autores como W.E.B Du Bois, Claude McKay ou Rudolph 

Fisher, às grandes editoras, granjeou-lhes bastante publicidade e uma curiosidade sem 

precedentes sobre a sua cultura um pouco por todo o país. 

Este movimento cultural abriu caminho para os autores afro-americanos que se 

seguiriam, dando-lhes espaço de criação e conceptualização que anteriormente seriam 

impraticáveis. Ainda assim, o meio de expressão por excelência para os autores afro-

americanos estava ligado ao género autobiográfico. Aliás a ficção e a autobiografia 

mantinham relações estreitas na literatura afro-americana, sendo praticamente 

indissociáveis uma da outra, como afirma Roger Rosenblatt ―Black fiction is often so close 

to black autobiography in plot and theme that a study of the latter calls the existence of the 

former into question‖ (Rosenblatt 1980). 

Rosenblatt aponta dois grandes elementos constantes em qualquer autobiografia 

afro-americana que são a vontade expressa pelo autor de viver a vida à sua maneira e sob 

as suas regras, tanto quanto possível, bem como a crítica às condições externas, a nível 

nacional, que pretendem limitar ou cortar por completo a sua liberdade de escolha. São 

estes conceitos que fazem convergir ficção e autobiografia enquanto géneros literários 

vizinhos, tornando-as únicas em conteúdo e expressão. Os autobiógrafos tendem a 
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 <http: //www.jcu.edu/harlem/Literature/Page_1.htm > Consultado a 15-08-11 
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novelizar as experiências que viveram, aumentando exponencialmente a ênfase de cada um 

dos episódios que escolhem para representar as suas vidas. 

O conteúdo das slave narratives com a sua ênfase na busca pela liberdade, na 

exploração do antagonismo entre senhor branco e escravo negro como forma de denúncia 

das condições em que conviviam, será mantido na evolução da autobiografia afro-

americana perpetuando a sua estrutura, como afirma Adams: ―A number of black 

autobiographies use the basic structure—enumeration of physical and mental tortures of 

slavery, escape to the North, followed by spiritual conversion, and rebirth as an individual‖ 

(Adams 2003: 63), adaptando-a às experiências de um afro-americano do séc. XX. Por ser 

um estilo que incorpora a experiência colectiva de um povo agrilhoado, bem como a luta 

pessoal de cada afro-americano para a liberdade, romances como The Color Purple de 

Alice Walker e outras anteriormente mencionadas, repetem a estrutura retórica inaugurada 

pelas slave narratives, que é ainda muito utilizada para a exploração da condição do afro-

americano contemporâneo. Essa estrutura de há duzentos anos continua a ser o critério para 

a crítica aos efeitos da injustiça resultante da opressão racial, ao mesmo tempo que desafia 

a América a agir igualitariamente segundo os princípios que defende na sua Declaração de 

Independência de 1776, de onde é possível citar: 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that 

they are endowed by their creator with certain unalienable Rights, that among 

these are Life, Liberty and the pursuit of Hapinness
19

.  

Contemplemos agora o caso particular de Barack Obama. O seu pai é queniano e é 

enviado para os Estados Unidos para estudar e, posteriormente, trazer esse conhecimento 

para o país de origem (Obama 2008a: 9). Assim sendo, Obama aparenta não fazer eco das 

experiências de outros afro-americanos, já que o homem que representa a sua origem 

africana não veio agrilhoado à força para os Estados Unidos. A sua experiência assemelha-

se mais à do imigrante do que à do escravo. Obama Sénior havia chegado aos Estados 

Unidos como estudante com ajuda de uma bolsa, mas em pouco mais de dois anos após a 

sua chegada já se encontrava casado e à espera de um filho. Pelo que a pesquisa realizada 

conclui, bem como pela informação patente na autobiografia de Barack Obama, o pai não 

permaneceu muito tempo a lado do filho e a última vez que este o iria ver seria aos dez 

anos de idade. Até esse momento, as histórias contadas pelos avós e pela mãe eram a única 

ligação entre pai e filho. 
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Assim, o elo que une Barack Obama a África parece frágil, mas persiste dentro dele 

como parte da sua identidade. Se o passado esclavagista, comum à maioria da comunidade 

afro-americana, não faz parte das suas origens, o objectivo considerado comum às slave 

narratives, a denúncia da repressão branca em relação aos Negros, também não pode ser 

equacionado como propósito que o levou a redigir a história da sua vida. É possível, pois, 

avançar com a hipótese de que terá apelado a uma certa tradição com objectivos de índole 

política, tal como estes aparecem referidos por Northrop Frye: 

Nearly always […] some theoretical and intellectual interest in religion, 

politics, or art plays a leading role in the confession. It is his success in 

integrating his mind on such subjects that makes the author of a confession feel 

that his life is worth writing about Frye 1957: 308 apud Sayre 1980: 150). 

Além disso, o momento em que uma editora o contacta para que escreva a história 

da sua vida, Dreams From My Father, não é isento de nuances políticas, já que, como foi 

referido, ele havia sido o primeiro afro-americano a ser eleito para o mais elevado cargo da 

Harvard Law Review. A reedição da obra é, de facto, explicitamente política, dado que 

ocorre no mesmo ano em que o seu discurso na Convenção Democrata o catapulta para o 

reconhecimento geral, dentro e fora dos Estados Unidos. 

Na obra The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream, 

Obama explora os seus desejos de cumprimento dos ideais inscritos na Declaração de 

Independência de 1776 que afirma que todos os homens são iguais e que têm direitos que 

lhes são inegáveis, entre eles o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Os 

homens que assinam o texto que dá origem aos Estados Unidos revelam também aquilo 

que hoje se reconhece como o sonho americano, e é nesses direitos humanos incontestáveis 

que Obama se baseia. Um ponto comum a qualquer pessoa que decida emigrar para esse 

país é a liberdade. A liberdade de ser quem é, independentemente de credo ou raça, a 

liberdade de seguir os seus sonhos e desejos de melhorar de vida; e são esses sonhos que 

unem o país. Essa união está presente desde o momento em que os Peregrinos chegam ao 

território americano, ou mesmo antes no momento em que embarcam, repletos de 

propósito e desejos, felizes por terem ao seu alcance uma nova oportunidade.  

Serão essas ideias que Obama vai recuperar nos seus textos, repetindo mais as 

estruturas autobiográficas dos textos dos Peregrinos do que as dos escravos, de onde 

absorve a novelização, o seu tom melodramático. Obama pretende, assim, reapresentar o 

americano comum a essas noções antigas de unidade, de propósito e de vitória. 
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Em Dreams From My Father, Obama relata as suas experiências enquanto 

organizador comunitário, demonstrando a sua proximidade com as comunidades mais 

desfavorecidas, em particular a comunidade afro-americana de Chicago. É essa experiência 

que o ajuda a solidificar as suas noções políticas e as necessidades dessas populações 

muitas vezes esquecidas, é com ela que aprende as bases políticas das relações de que faz 

parte. Esses anos são a prova de que Obama reconhece os problemas do cidadão 

americano, porque os testemunhou, e confirmam a sua crença de que há alguma coisa que 

tem de mudar nos Estados Unidos, nomeadamente no sistema político. 

Assim, recupera os ideais que deram origem à democracia dos Estados Unidos 

através dos seus primeiros representantes, inspirando-se largamente nos discursos de 

Abraham Lincoln, pró-abolicionista, por este ter sido fiel às palavras inscritas na 

Declaração de Independência de que todos somos criados iguais e, por isso, nos devem ser 

instituídos os mesmos direitos. Em 1863, em plena Guerra Civil, Lincoln discursa em 

Gettysburg e reafirma que 87 anos antes era fundado um novo país concebido pelos 

conceitos da liberdade e da igualdade entre os seus cidadãos. Nas suas palavras, disse: 

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a 

new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men 

are created equal (Lincoln 2009: 115). 

Estas ideias seriam uma vez mais repetidas no discurso de Obama na tomada de 

posse quando afirma: 

At these moments, America has carried on not simply because of the skill or 

vision of those in high office, but because we the people have remained faithful 

to the ideals of our forebears and true to our founding documents 

(Obama 2009: 3). 

Tal como Lincoln, seu reconhecido modelo, Obama professa os princípios 

presentes na Declaração de Independência, defendendo que para além do olhar astuto de 

qualquer político, é a união do povo americano nos momentos difíceis que continua a ser a 

base da sobrevivência do país. 

No mesmo discurso, é possível verificar uma série de paralelismos com o discurso 

de Lincoln, nomeadamente quando afirma: 

The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better history; 

to carry forward that precious gift, that noble idea passed on from generation: 

the God-given promise that all are created equal, all are free, and all deserve a 

chance to pursue their full measure of happiness (Obama 2009: 5). 
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O seu discurso da tomada de posse está, igualmente, carregado de referências aos 

imigrantes que tantas vezes trazem novo fôlego e ímpeto ao país, como por exemplo neste 

trecho: 

Our journey has never been one of shortcuts or settling for less. It has not been 

the path for the faint-hearted […]. Rather, it has been the risk takers, the doers, 

the makers of things—who have carried us up the long, rugged path towards 

prosperity and freedom. For us, they packed up their few worldly possessions 

and traveled across oceans in search of a new life (Obama 2009: 5-6). 

Obama declara que os imigrantes fazem, também eles, parte da ideia da América, 

das noções que a fundaram e que, por isso, com cada nova vaga de emigração para o país é 

doada nova energia. Representantes de um espírito de sacrifício, aventura e coragem, os 

imigrantes são os Peregrinos dos séculos XIX e XX, que redescobrem os valores 

fundamentais dos Estados Unidos. 

O 44.º Presidente dos Estados Unidos da América é um bom exemplo da matéria de 

que é feita a América, a mistura de todos aqueles que aí chegaram e decidiram ficar. A sua 

ascendência inscreve-se nas duas raças, a negra e a branca, o que, talvez, tenha tornado 

possível o seu contacto fácil e tranquilo com ambas as comunidades, o sentimento 

generalizado de identificação com esta figura política tão singular no panorama político 

norte-americano. Barack Obama sabe que são as diferenças raciais e as especificidades de 

cada cidadão americano que transformam este país, fortalecendo-o e renovando-o, e, por 

isso, afirma convictamente: 

―For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness.‖ 

(Obama 2009: 10) 

Ele reúne, como nenhum presidente antes dele, todos os veios fundadores da nação 

americana. Esta deixou de poder ser representada monocromaticamente ao escolher para 

seu representante um cidadão de ambas as raças, a branca e a negra. Essa herança dá a 

Obama o direito de usar a retórica do Presidente que pagou com a vida o sonho de uma 

―Casa Unida‖, bem como a dos escravos resgatados pela audácia do sonho. Barack Obama 

é um conhecedor eficaz dos alicerces sobre os quais se ergue a Casa que habita por direito 

próprio, sabendo que neles se misturam a fé dos Peregrinos, os clamores dos oprimidos e a 

esperança de quantos tomaram o rumo desse Novo Mundo construído na falibilidade 

humana, redimido por intensa energia e voltado ao futuro . É difícil vaticinar qual virá a ser 

o preço de tamanha audácia, mas os seus apelos têm a autoridade de várias retóricas 
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culturais dos EUA e a frescura de uma experiência vivencial jamais imaginada antes do seu 

aparecimento na cena política mundial. 
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2 Capítulo 2 – Tradução de Dreams From My Father, de Barack 

Obama (capítulo 14) 

 

Era um edifício antigo, num dos bairros mais antigos do South Side
20

, uma zona 

pobre de Chicago, ainda robusto, mas a precisar de betume novo nas juntas dos tijolos e, 

talvez, de um telhado novo. A capela era escura, com vários bancos rachados e lascados, o 

tapete avermelhado emanava um cheiro a humidade e a bolor e, em diversos sítios, as 

tábuas do chão ondulavam fazendo lembrar um prado com os seus montes e vales. O 

escritório do reverendo Philips tinha o mesmo aspecto gasto e usado, iluminado apenas por 

um candeeiro de secretária, que lançava a sala num brilho monótono e amarelado. E o 

próprio reverendo Philips, também ele era velho. Com as persianas corridas e cercado de 

livros velhos e poeirentos, parecia estar embutido na parede, tão quieto quanto um retrato; 

só se conseguia ver o cabelo branco como neve e a sua voz, forte e incorpórea, parecia 

saída de um sonho. 

Estávamos a conversar há perto de uma hora, em grande parte sobre a Igreja. Não 

sobre a sua igreja, mas sobre a Igreja, a Igreja negra histórica, enquanto instituição e 

enquanto conceito. Era um erudito e começou a nossa conversa com a história da religião 

escrava, dando-me a conhecer os africanos que, acabados de chegar a costas hostis, se 

sentavam à volta de uma fogueira misturando mitos novos com ritmos antigos, 

transformando as suas músicas em veículos para as mais radicais das ideias – 

sobrevivência, liberdade, esperança. O reverendo continuou a falar e recordou a igreja 

sulista da sua própria juventude, um edifício pequeno em madeira pintada de branco, disse, 

construído com o suor e os tostões poupados das sharecropping
21

, onde, nas manhãs 

quentes e soalheiras de domingo, o terror calado e as feridas abertas daquela semana eram 

lavadas pelas lágrimas e os clamores de gratidão. Os aplausos, os acenos, as mãos como 

leques reacendendo as brasas daquelas mesmas ideias teimosas – sobrevivência, liberdade, 

esperança. Falou sobre a visita de Martin Luther King a Chicago e da inveja que havia 

testemunhado entre alguns dos outros companheiros eclesiásticos, o receio de serem 
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 South Side. Zona pobre da cidade de Chicago normalmente associada com criminalidade. (NT) 
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 Sharecropping é um sistema agrícola do pós-Guerra Civil utilizado nos estados do Sul dos E.U.A. 

em que um escravo livre aluga uma parcela de terreno aceitando, como contrapartida, pagar metade da sua 

colheita. (NT) 
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destronados e o surgimento do movimento islamista, cuja revolta o reverendo Philips 

entendia; era a sua própria revolta, disse, uma revolta à qual não esperava conseguir 

escapar por completo, mas que, com a ajuda da oração, aprendeu a controlar – e que tentou 

não passar aos filhos. 

Passava agora a explicar a história das igrejas em Chicago. Havia milhares delas, 

mas ele parecia conhecê-las todas; desde as igrejas instaladas nas pequenas lojas dos 

prédios até às que se encontravam em grandes edifícios de pedra; as congregações com 

seguidores inter-raciais que se sentavam de um modo tão rígido que faziam lembrar 

militares enquanto cantavam os hinos dos seus hinários austeros e aquelas em que os 

seguidores carismáticos estremeciam ao mesmo tempo que pareciam expelir a ininteligível 

língua de Deus. A maior parte das grandes igrejas de Chicago era uma mistura destes dois 

tipos, como me explicou o reverendo Philips, um exemplo das bênçãos disfarçadas da 

segregação, o modo como obrigavam o advogado e o médico a viver e a orar ao lado da 

empregada doméstica e do operário. Tal como um grande coração bombeia sangue, 

também a igreja tinha feito circular bens, informação, valores e ideias de trás para a frente 

e de novo para trás, entre ricos e pobres, letrados e iletrados, pecadores e bem-aventurados. 

Não sabia, disse, por quanto tempo mais a sua igreja serviria aquela função. A 

maior parte dos seus membros que estava bem na vida havia partido para outros bairros 

mais arranjados, para a vida suburbana. Continuavam a voltar todos os domingos, por 

lealdade ou hábito, mas a natureza do seu envolvimento não era a mesma. Hesitavam em 

oferecer-se para ajudar no que quer que fosse (um programa de explicações, uma visita 

domiciliária) que os fizesse ficar na cidade depois de anoitecer. Queriam mais segurança à 

volta da igreja, gradeamento no parque de estacionamento que protegesse os carros. O 

reverendo Philips já esperava que, quando morresse, muitos desses membros deixassem de 

voltar. Fundariam novas igrejas, arrumadinhas como as ruas novas. Receava que o elo que 

os unia ao passado fosse, por fim, quebrado, que as crianças deixassem de manter a 

recordação daquele primeiro círculo, à volta da fogueira…  

A sua voz esmoreceu, pareceu-me que estava a ficar cansado. Pedi-lhe que me 

apresentasse a outros pastores protestantes que pudessem estar interessados em participar 

na organização comunitária e ele mencionou alguns nomes – havia um pastor jovem e 

dinâmico, disse, o reverendo Jeremiah Wright, Jr., pastor da Trinity United Church of 

Christ, com o qual poderia valer a pena falar; a sua mensagem parecia agradar aos jovens 

como eu. O reverendo Philips deu-me o número dele e, enquanto me levanta para sair, 

disse-lhe: 
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– Se conseguíssemos juntar, nem que fossem cinquenta igrejas, talvez 

conseguíssemos inverter algumas das tendências de que falámos. 

O reverendo Philips anuiu e disse: 

– É capaz de ter razão, senhor Obama. Você tem umas ideias interessantes, mas 

compreenda que as igrejas daqui estão habituadas a fazer as coisas à maneira delas. Por 

vezes, até mais as congregações do que os pastores. 

Abriu-me a porta e parou. 

– Já agora, qual é a sua igreja? 

– Eu… assisto a várias celebrações. 

– Mas não é membro de nenhuma? 

– Acho que ainda estou à procura. 

– Bem, creio que o compreendo. No entanto, era capaz de facilitar a sua missão se 

fizesse parte de uma igreja. Não importa qual, na verdade. O que está a pedir aos pastores 

implica que ponhamos de lado algumas das nossas preocupações mais sacerdotais em favor 

da profecia. Isso requer uma boa dose de fé da nossa parte. Deixa-nos curiosos por saber 

onde é que vai buscar a sua. A sua fé, claro está. 

Na rua, pus os meus óculos de sol e passei ao lado de um grupo de homens mais 

velhos, que tinham aberto as suas cadeiras de lona no passeio para um jogo de cartas a 

dinheiro. Estava um dia lindo, 24ºC no fim de Setembro, e, em vez de pegar no carro e ir 

directamente para o meu próximo compromisso, decidi descansar, com as pernas do lado 

de fora do carro, a ver o jogo dos velhotes. Não falavam muito, estes velhotes. Faziam-me 

lembrar os homens com quem o Vô costumava jogar bridge – as mesmas mãos grossas e 

rígidas, as mesmas meias finas e elegantes e os sapatos surpreendentemente finos, as 

mesmas gotas de suor por entre as pregas do pescoço, logo por baixo dos bonés. Tentei 

lembrar-me de como se chamavam esses homens do Havai, do que faziam, imaginando 

que tipo de vestígios terão deixado em mim. Tinham sido um mistério para mim naquela 

época, aqueles velhotes negros; fora esse mistério que me havia trazido até Chicago. E 

agora, ao deixar Chicago, perguntava-me se os entendia melhor agora do que naquela 

altura.  

Só o Johnnie sabia da minha decisão. Pensei que teria tempo de anunciá-la mais 

tarde e, de qualquer modo, só receberia uma resposta das faculdades de Direito a partir de 

Janeiro. Por essa altura, o nosso novo programa de apoio à juventude já estaria em pleno 

funcionamento, já teria conseguido reunir o orçamento para o próximo ano e, se tudo 

corresse bem, já teria conseguido envolver mais algumas igrejas. Contei ao Johnnie apenas 
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porque precisava de saber se estaria disposto a continuar e ficar com o meu lugar de 

coordenador da organização comunitária – e talvez, também, porque era meu amigo e eu 

precisava de me explicar. No entanto, ele não via a necessidade de explicações. Assim que 

lhe disse quais tinham sido as faculdades a que me tinha candidatado – Harvard, Yale, 

Stanford
22

 – deu-me o seu sorriso mais aberto e uma palmada nas costas. 

– Eu sabia! – gritou. 

– Sabias o quê? 

– Que era só uma questão de tempo, Barack. Até dares de fuga. 

– Por que é que havias de pensar isso? 

O Johnnie abanou a cabeça e riu-se. 

– Caramba, Barack… porque tu podes escolher, é por isso. Porque tu podes fugir. 

Quero dizer, eu sei que és um irmão com princípios e isso, mas quando se pode escolher 

entre Harvard e o bairro de Roseland, não se fica em Roseland por muito tempo – voltou a 

abanar a cabeça. – Harvard! Caramba. Só espero que te lembres dos amigos quando 

estiveres lá no teu escritório todo fino na baixa.  

Por alguma razão, o riso do Johnnie deixou-me na defensiva. Insisti que ia voltar 

para o bairro. Disse-lhe que não planeava ficar deslumbrado pelo dinheiro e pelo poder que 

Harvard representava e que ele também não devia ficar. Ele pôs as mãos ao alto, fingindo 

render-se. 

– Calma, olha que não precisas de me dizer isso a mim. Não sou eu que vou para 

lado nenhum. 

Calei-me, envergonhado pela minha explosão. 

– Certo, tudo bem… O que eu quero dizer é que volto, é só isso. Não quero que 

nem tu nem os outros organizadores fiquem com a ideia errada. 

O Johnnie sorriu com gentileza.  

– Ninguém vai ficar com a ideia errada, Barack. Caramba, meu, só estamos 

orgulhosos de ver que te estás a dar bem. 

O sol escondia-se agora atrás de uma nuvem; dois dos velhotes que jogavam às 

cartas vestiam os corta-ventos que tinham pendurado nas costas das cadeiras. Acendi um 

cigarro e tentei decifrar aquela conversa com o Johnnie. Teria ele duvidado das minhas 

intenções? Ou era apenas eu que já não confiava em mim mesmo? Parecia que tinha 

repensado a minha decisão centenas de vezes. Estava a precisar de uma pausa, isso era 
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certo. Queria ir ao Quénia; a minha irmã Auma já estava de volta a Nairobi e estava a dar 

aulas na universidade por um ano, era a altura ideal para uma visita prolongada. 

E tinha coisas para aprender na faculdade de Direito, coisas que me ajudariam a 

provocar uma mudança a sério. Ia aprender sobre o que são taxas de juro, fusões de 

empresas, o processo legislativo; sobre o modo como são criados os bancos e as empresas, 

de que modo é que os empreendimentos imobiliários floresciam ou não. Iria conhecer o 

valor do poder em todos os seus pormenores e complexidades, conhecimento esse que 

poderia ter-me comprometido antes de vir para Chicago, mas que agora poderia trazer de 

volta para onde havia necessidade dele, de volta para Roseland, de volta para Altgeld, de 

volta como o fogo de Prometeu. 

Era essa a história que tinha contado a mim mesmo, a mesma história que imaginei 

que o meu pai teria contado a si próprio vinte e oito anos antes, ao embarcar no avião para 

os Estados Unidos da América, a terra dos sonhos. É provável que também ele acreditasse 

que estava a cumprir um desígnio grandioso, que não estava apenas a fugir da 

inconsequência provável. E, na verdade, tinha regressado ao Quénia, não tinha? No 

entanto, voltara dividido – os seus planos, os seus sonhos, depressa se transformaram em 

pó… 

Poderia o mesmo acontecer comigo? Talvez o Johnnie tivesse razão, talvez assim 

que se largassem as racionalizações tudo se resumisse a uma simples questão de fuga. Uma 

fuga à pobreza ou ao aborrecimento ou ao crime ou às amarras da nossa pele. Talvez, ao ir 

para Direito, estivesse a repetir um padrão tecido há séculos atrás, no momento em que o 

homem branco, ele próprio incitado pelos seus medos de inconsequência, chega à costa de 

África, trazendo consigo armas e uma fome cega de arrastar os vencidos agrilhoados. Esse 

primeiro encontro havia retraçado o mapa da vida dos negros, recentrando o seu universo, 

criando a própria ideia de fuga – uma ideia que continuava viva em Frank e noutros 

velhotes negros que tinham encontrado um refúgio no Havai. E vivia ainda na Joyce de 

olhos verdes da Universidade Occidental, que queria apenas ser um indivíduo; em Auma, 

que se sentia dividida entre a Alemanha e o Quénia; em Roy, que descobrira que não podia 

começar de novo. E continuava viva aqui, no South Side, entre membros da congregação 

do reverendo Philips, alguns dos quais haviam marchado lado a lado com o Doutor King, 

acreditando, na época, que o faziam por um objectivo nobre, por direitos e princípios e por 

todos os filhos de Deus, mas que a dado momento perceberam que o poder é inexorável e 

os princípios são instáveis. E que, mesmo com a aprovação de leis e o fim dos 

linchamentos, a coisa mais próxima da liberdade continuava a implicar uma fuga, 
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emocional, se não física, para longe de nós mesmos, para longe do que conhecíamos, 

escapar para os confins do império do homem branco – ou para mais perto do seu íntimo. 

As analogias eram imprecisas. A relação entre negro e branco, o significado de fuga 

nunca seriam iguais para mim e para o Frank, ou para o Velhote, ou mesmo para o Roy. E 

por mais que Chicago ainda fosse segregada, por mais tensas que fossem as relações 

raciais, o sucesso do movimento dos direitos cívicos tinha, pelo menos, criado uma 

sobreposição entre as comunidades, mais espaço de manobra para pessoas como eu. Podia 

trabalhar na comunidade afro-americana como organizador ou como advogado e continuar 

a viver numa torre de apartamentos na Baixa. Ou, pelo contrário, podia trabalhar numa 

firma de advogados importante, mas viver no South Side e comprar uma vivenda grande, 

ter um bom carro, fazer as minhas doações para a NAACP
23

 e para a campanha de Harold, 

discursar nos liceus da cidade. Chamar-me-iam um exemplo a seguir, um exemplo do 

sucesso masculino afro-americano. 

Haveria alguma coisa errada nisso? Era óbvio que o Johnnie achava que não. 

Percebia agora que ele tinha sorrido, não porque me julgava, mas, muito pelo contrário, 

porque não me julgava, porque ele, como os meus líderes, não via nada de errado com o 

sucesso. Essa era uma das lições que tinha aprendido nesses dois últimos anos e meio, não 

era? Que a maioria dos afro-americanos não era como o pai dos meus sonhos, o homem 

das histórias da minha mãe, cheio de ideais exagerados e rápido a julgar os outros. Eram 

mais parecidos com o meu padrasto, Lolo, pessoas práticas que sabiam que a vida é 

demasiado difícil para se julgar as escolhas de cada um, demasiado complicada para se 

viver de acordo com ideais abstractos. Ninguém esperava que me sacrificasse – nem o 

Rafiq, que tinha vindo a insistir para que o ajudasse a conseguir dinheiro das instituições 

brancas para o seu esquema mais recente; nem o reverendo Smalls, que tinha decidido 

concorrer ao lugar de Senador do estado e que ansiava pelo nosso apoio. No seu 

entendimento, a minha tez tinha sido sempre critério suficiente para ser membro da 

comunidade, uma cruz já por si bastante pesada. 

Perguntava-me se teria sido apenas isso que me havia trazido até Chicago – o 

desejo de uma tão simples aceitação? Decerto que em parte teria sido por isso, um sentido 

de comunidade. No entanto, houvera também outro sentido, um impulso mais exigente. 

Com certeza que se podia ser negro e não se importar com o que acontecia em Altgeld ou 

em Roseland. Não era preciso preocupar-se com rapazes como o Kyle nem com jovens 
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mães como a Bernadette ou como a Sadie, mas para se ser correcto consigo mesmo, para 

fazer o bem pelos outros, para se atribuir um sentido ao sofrimento de uma comunidade e 

fazer parte da sua cura, para isso era preciso mais alguma coisa. Era preciso um 

compromisso como o que o Dr. Collier assumia todos os dias em Altgeld. Era necessário o 

tipo de sacrifícios que homens como Asante se dispunham a fazer pelos seus alunos.  

Era preciso fé. Olhei para cima para a pequena janela do segundo andar da igreja, 

imaginando o velho pastor lá dentro, compondo o sermão daquela semana. De onde vinha 

a minha fé, tinha-me perguntado. Apercebi-me, de repente, de que não tinha resposta. 

Talvez, ainda, tivesse fé em mim mesmo. No entanto, a fé em nós próprios revelava-se 

sempre insuficiente. 

Apaguei o cigarro, pisando-o, e liguei o carro. Olhei pelo retrovisor e, à medida que 

me afastava, ia perdendo de vista os jogadores velhos e calados  

 

Com o Johnnie a orientar as actividades diárias da organização, encontrei-me com 

mais pastores protestantes negros da zona, esperando convencê-los a juntarem-se à 

organização. Era um processo lento porque, ao contrário dos seus homólogos católicos, a 

maior parte dos pastores negros era muitíssimo independente, seguros nas suas 

congregações e não tinham uma necessidade óbvia de apoio do exterior. Sempre que os 

contactava, primeiro por telefone, ou ficavam desconfiados ou eram evasivos, inseguros 

sobre a razão que levava este muçulmano – ou pior ainda, este irlandês, O‘Bama – a querer 

uns minutos da sua atenção. E alguns daqueles com que me reuni cumpriam com rigor os 

estereótipos dos romances de Richard Wright
24

 ou dos discursos de Malcolm X
25

; beatos 

de idades bíblicas, pregando um lugar no paraíso ou pregadores espalhafatosos e bem 

vestidos com carros espampanantes e de olhar vigilante sobre o cesto do peditório.  

No entanto, quando me encontrava com estes homens frente a frente, regressava, na 

maior parte das vezes, impressionado. Enquanto grupo, revelavam ser homens sensatos e 

trabalhadores, com uma confiança, uma certeza no seu objectivo, que os tornavam, de 

longe, os melhores organizadores nos arredores. Eram generosos com o tempo que 

despendiam, interessavam-se pelos assuntos, e era surpreendente como se abriam ao meu 

escrutínio. Um dos pastores contou-me que já tinha sofrido com o vício de jogo. Outro 

contou-me sobre os seus anos enquanto empresário de sucesso e alcoólico em segredo. 

Todos falaram de momentos de dúvida religiosa, da corrupção do mundo e dos seus 
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próprios corações; do bater no fundo e do orgulho estilhaçado, e depois, por fim, da 

ressurreição do eu, um eu ligado a uma causa maior. Era essa a fonte da sua confiança, 

insistiam: a sua queda pessoal, a redenção subsequente. Era o que lhes conferia autoridade 

para pregar a Boa Nova. 

Já tinha ouvido a Boa Nova? Perguntavam-me alguns deles. 

Faz ideia de onde vem a sua fé? 

Quando pedia que me dessem nomes de outros pastores com quem pudesse falar, 

muitos mencionavam o reverendo Wright, o mesmo pastor que o reverendo Philips havia 

mencionado naquele dia na sua igreja. Os pastores mais novos pareciam ver no reverendo 

Wright uma espécie de mentor, a sua igreja era um modelo para aquilo que eles pretendiam 

alcançar. Os pastores mais velhos eram mais cautelosos com os seus elogios, 

impressionados com o crescimento rápido da congregação de Trinity, mas com algum 

desdém da sua popularidade entre os jovens profissionais negros – «Uma igreja de buppies, 

yuppies negros», disse-me um pastor. 

Para o final de Outubro tive, por fim, uma oportunidade de visitar o reverendo 

Wright e ver a igreja com os meus próprios olhos. Ficava a meio da Ninety Fifth Street 

num bairro quase todo residencial, a poucos quarteirões do bairro social de Louden Home. 

Estava à espera de encontrar um edifício imponente, mas afinal era uma estrutura modesta 

em tijolo vermelho e janelas de linhas rectas, rodeada de árvores frondosas e arbustos 

esculpidos, com um pequeno cartaz espetado na relva – LIBERTEM A ÁFRICA DO SUL em 

maiúsculas simples. Lá dentro, a igreja estava fresca e ouvia-se um burburinho de 

actividade. Um grupo de crianças pequenas esperava que as fossem buscar ao infantário. 

Um outro grupo de raparigas adolescentes passou por mim, vestidas para o que parecia ser 

uma aula de danças africanas. Quatro senhoras de idade surgiram do santuário e uma delas 

gritou: 

– Deus é bom! – levando as outras a responder numa vertigem: 

– Sempre! 

Por fim, apareceu uma mulher bonita, de modos enérgicos e animados, que se 

apresentou como Tracy, uma das assistentes do reverendo Wright. Disse-me que ele estava 

um pouco atrasado e perguntou-me se tomava um café. Enquanto a seguia até uma cozinha 

na parte de trás da igreja, começámos a conversar, mais sobre a congregação, mas também 

um pouco sobre ela. Tinha sido um ano complicado, disse; o marido tinha falecido há 

pouco tempo e daí a poucas semanas mudava-se para os subúrbios. Tinha vivido a maior 

parte da vida no centro e esta tinha sido uma decisão muito ponderada e difícil. No entanto, 
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resolveu que a mudança seria o melhor a fazer pelo filho adolescente. Explicou-me que 

agora havia mais famílias negras nos subúrbios, que o filho poderia andar na rua sem ser 

assediado, que a escola onde ia estudar tinha aulas de música, uma banda completa, 

instrumentos e fardas grátis. 

– Ele sempre quis fazer parte de uma banda – disse com doçura. 

Enquanto conversávamos, apercebi-me de um homem nos seus quarenta anos que 

se dirigia até nós. Tinha o cabelo tom de prata, assim como o bigode e a pêra e envergava 

um fato completo cinzento. Movimentava-se com calma e método, como que conservando 

a sua energia, e ia vendo o correio ao mesmo tempo, trauteando uma melodia simples para 

si mesmo.  

– Barack, – disse como se fôssemos velhos amigos – vamos lá ver se aqui a Tracy 

me deixa roubar-lhe um minuto do seu tempo. 

– Não lhe ligue, Barack – respondeu a Tracy, levantando-se e endireitando a saia – 

Devia tê-lo avisado que o reverendo gosta de se armar em tonto de vez em quando. 

O reverendo Wright sorriu e levou-me até um escritório pequeno e atafulhado. 

– Desculpe o atraso – desculpou-se, enquanto fechava a porta – Estamos a tentar 

construir um novo santuário e tive de me reunir com os banqueiros. Estou-lhe a dizer, 

sôtor, eles querem sempre mais qualquer coisa de nós. A última, agora, é que tenho de 

fazer mais um seguro de vida. Não vá cair morto amanhã. Acham que a igreja se 

desmorona sem mim. 

– Isso é verdade? 

O reverendo Wright abanou a cabeça.  

– Eu não sou a igreja, Barack. Se morrer amanhã, espero que a congregação me dê 

um funeral decente. Gosto de pensar que haverá algumas lágrimas, mas assim que estiver 

debaixo dos torrões, voltarão logo ao trabalho, tentando descobrir o que é preciso fazer 

para que esta igreja cumpra a sua missão. 

Filho de um pastor baptista, cresceu em Filadélfia. Começou por resistir à vocação 

do pai, juntando-se aos Marines
26

 assim que acabou a faculdade, entretendo-se com bebida, 

o Islão e o nacionalismo negro dos anos sessenta. Ainda assim, a vocação religiosa 

continuou acesa no seu coração e, por fim, entrou para Howard, depois para a 

Universidade de Chicago, onde passou seis anos a estudar para um Doutoramento em 

História da Religião. Aprendeu Hebraico e Grego, leu a obra de Tillich e de Niebuhr, bem 
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como os teólogos da libertação negra. A fúria e o humor nas ruas, a aprendizagem com os 

livros e a palavra cara ocasional, tudo isto trouxera consigo para a Trinity, há quase duas 

décadas. E, ainda que só mais tarde viesse a conhecer esta biografia, tornou-se claro 

naquele primeiro encontro que, apesar daqueles que o abandonavam, era sobre este seu 

talento enorme – esta capacidade para unir, até mesmo reconciliar, os esforços 

contraditórios da experiência negra – que o sucesso da Trinity tinha, afinal, sido 

construído. 

– Temos diferentes tipos de personalidades por aqui – informou-me, – os 

africanistas de um lado, os tradicionalistas do outro. De vez em quando, tenho de me meter 

ao barulho, acalmar as águas antes que dê para o torto, mas isso é raro. O que costumo 

fazer quando alguém tem uma ideia para uma actividade nova, a única coisa que lhes digo 

é que experimentem e saio do caminho.  

Era óbvio que essa abordagem funcionava; a igreja tinha crescido de duzentos para 

os quatro mil membros sob a sua alçada; havia organizações para todos os gostos, desde 

aulas de ioga a clubes das Caraíbas. Mostrava uma satisfação especial com o progresso da 

igreja em conseguir envolver mais homens (nas actividades), embora admitisse que ainda 

havia um longo caminho a percorrer.  

– O mais difícil é chegar aos irmãos mais novos como você – disse-me – Têm medo 

de parecer demasiado sensíveis. Ficam preocupados com o que os amigos vão dizer. 

Dizem a si mesmos que a Igreja é coisa de mulheres, que é um sinal de fraqueza para um 

homem admitir que tem necessidades espirituais. 

Nesse momento, o reverendo olhou para mim, um olhar que me deixou nervoso. 

Decidi mudar a conversa para um assunto mais familiar, falando-lhe sobre o Developing 

Community Project 
27

 e os assuntos em que trabalhávamos, explicando-lhe a necessidade 

do envolvimento por parte das igrejas maiores, como a sua. Sentou-se e ouviu, paciente, o 

que tinha para dizer e, quando terminei, anuiu.  

– Se me for possível, vou tentar ajudá-lo – respondeu – mas convém que saiba que 

envolver-nos na sua luta não tem de ser uma mais-valia. 

– Porquê? 

O reverendo Wright encolheu os ombros.  

– Alguns dos outros pastores não reconhecem aquilo que defendemos. Uns acham 

que somos demasiado radicais, outros acham que não somos radicais que chegue. Ou 
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somos demasiado emotivos ou não somos emotivos que chegue. A nossa ênfase na história 

de África, na erudição… 

 – Alguns dizem – interrompi – que a Igreja tem uma mobilidade vertical excessiva. 

O sorriso do reverendo desvaneceu-se. 

 – Isso são balelas. – respondeu com agressividade. – Quem diz isso revela a sua 

própria confusão. Engoliram essa história das classes, que torna impossível trabalharmos 

em conjunto. Metade deles pensa que um ex-membro de um gang ou ex-muçulmano não 

deve pertencer a uma igreja cristã; a outra pensa que qualquer negro com escolaridade ou 

emprego ou qualquer igreja que respeite a erudição é, de alguma forma, suspeito. 

»Aqui não vamos nessas falsas divisões. Não tem nada a ver com salários, Barack. 

A bófia não vai ver o meu extracto bancário quando me manda encostar e afastar as pernas 

encostado ao carro. Esses irmãos mal informados, como aquele sociólogo da Universidade 

de Chicago, a falar do ―declínio do significado de raça‖. Mas afinal em que país é que ele 

vive? 

No entanto, perguntava-me se não seria a divisão de classes uma realidade? Falei-

lhe da conversa que tivera com a assistente dele, sobre a tendência daqueles que têm meios 

para fugirem da linha de fogo. Tirou os óculos e esfregou os olhos, que, só agora me 

apercebia, revelavam cansaço.  

– Já disse à Tracy o que penso em relação a mudar-se da cidade – disse com calma 

– O filho dela vai chegar lá sem fazer a mais pequena ideia de quem é ou de onde está. 

– É difícil deixar a segurança de um filho ao acaso. 

– Neste país, a vida não é segura para nenhum negro, Barack. Nunca foi e o mais 

provável é que nunca venha a ser. 

A secretária tocou, lembrando o reverendo Wright do seu compromisso seguinte. 

Apertámos as mãos e concordou em pedir à Tracy que preparasse uma lista de membros 

com quem me pudesse reunir. Depois, no parque de estacionamento, sentei-me no carro e 

folheei uma brochura prateada que tinha tirado na recepção. Continha uma série de 

princípios orientadores – um «Sistema de Valores Negros» – que a congregação adoptara 

em 1979. No início da lista estava um compromisso com Deus, «que nos dará força para 

deixarmos a passividade da oração, tornando-nos activistas cristãos negros, soldados da 

libertação negra e da dignidade de toda a humanidade». De seguida, um compromisso para 

com a comunidade e com as família negras, educação, ética de trabalho, disciplina e auto-

estima. 
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Uma lista sensata e sentida – não muito diferente, pensava, dos valores que o velho 

reverendo Philips aprendera na sua igreja caiada do campo, duas gerações antes. Ainda 

assim, havia um excerto em particular no folheto da Trinity que ressaltava, um 

mandamento de tom mais assertivo, que requeria maior elaboração. No cabeçalho, lia-se 

«Renunciar à Busca da Condição de Classe Média». «Ainda que seja permitido alcançar a 

condição de classe média com todas as nossas forças», afirmava o texto, aqueles com o 

talento ou a sorte de alcançar o sucesso na América convencional devem tentar não cair na 

«armadilha psicológica da condição da classe média negra que hipnotiza o irmão ou a irmã 

bem sucedidos e os leva a acreditar que são melhores do que os outros e os educa a pensar 

em termos como ―eu‖ e ―ele‖ em vez de ―NÓS!‖».  

 

Nas semanas seguintes, os meus pensamentos regressavam por vezes, àquela 

afirmação sempre que me reunia com outros membros da igreja Trinity. Concluí que o 

reverendo Wright não estava totalmente errado ao rejeitar as críticas à Igreja, já que a 

maior parte dos seus seguidores era da classe trabalhadora, os mesmos professores e 

professoras, secretárias e secretários, e funcionários públicos, que é possível encontrar em 

qualquer outra igreja negra grande por toda a cidade. Os moradores do bairro social 

próximo tinham sido recrutados de modo activo e foram elaborados programas de apoio à 

pobreza – aconselhamento jurídico, explicações, apoio à toxicodependência – que 

despendiam uma soma considerável dos recursos da igreja. 

Ainda assim, era impossível negar que a igreja tinha um número desproporcionado 

de profissionais negros nas suas fileiras: engenheiros, médicos, contabilistas e empresários. 

Alguns deles tinham sido criados na Trinity, outros vieram de outras congregações. Muitos 

deles haviam confessado uma longa ausência de qualquer prática religiosa – para alguns, 

uma escolha consciente, ligada a um despertar político ou intelectual, mas, na sua maioria, 

porque a igreja lhes parecera irrelevante, enquanto construíam as suas carreiras em 

empresas predominantemente brancas. 

No entanto, a determinada altura, todos me disseram que tinham chegado a um 

impasse religioso. Um sentimento, a um tempo primário e opressivo, de que tinham sido 

separados de si mesmos. Tinham regressado à igreja, primeiro de modo intermitente e 

depois com maior regularidade, encontrando na Trinity algumas das coisas que todas as 

religiões esperam oferecer aos seus conversos: um porto de abrigo espiritual e a 

oportunidade de verem o seu talento apreciado e reconhecido, como nenhum salário podia 

fazer; uma certeza, enquanto os ossos se tornavam perros e os cabelos cinzentos, de que 
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pertenciam a alguma coisa que persistiria para além das suas vidas e de que, chegada a sua 

hora, a sua memória seria mantida por essa comunidade. 

Pensava, no entanto, que nem tudo o que procuravam era apenas religioso, não era 

só a Jesus que regressavam. Lembrei-me que a Trinity, com os seus temas africanos, a sua 

ênfase na história negra, perpetuava o papel que o reverendo Philips havia descrito como 

redistribuidor de valores e disseminador de ideias. Só que agora a redistribuição não 

acontecia num só sentido a partir do professor ou do médico, que entendia como um dever 

cristão ajudar o sharecropper
28

 ou o jovem acabado de chegar do Sul a adaptar-se à vida 

das grandes cidades. Agora, o fluxo da cultura corria também no sentido inverso; o ex-

membro de um gangue, a mãe adolescente tinham as suas próprias formas de validação – 

afirmavam sofrer de privações maiores, e, por consequência, provavam a sua 

autenticidade, a sua presença na igreja dava ao advogado e ao médico uma educação vinda 

das ruas. Ao alargar as suas portas de modo a permitir a entrada a todos aqueles que a 

quisessem, uma igreja como a Trinity garantia aos seus membros que os seus destinos 

mantinham um laço inquebrável, que um ―nós‖ inteligível persistia. 

Era um programa poderoso, esta comunidade cultural, mais flexível do que o 

simples nacionalismo, capaz de um maior apoio do que o meu próprio estilo de 

organização comunitária. Ainda assim, não conseguia deixar de pensar se seria suficiente 

para evitar que mais pessoas deixassem o centro de Chicago ou que mais jovens fossem 

presos. Poderia a aliança cristã entre, suponhamos, um director de uma escola negra e o pai 

de um aluno dessa escola, mudar a forma como as escolas funcionavam? Poderia o 

interesse em manter essa união permitir que o reverendo Wright tomasse uma posição 

assertiva sobre as propostas mais recentes para a reforma do apoio público à habitação? E, 

caso homens como o reverendo Wright não tomassem uma posição, caso as igrejas como a 

Trinity recusassem envolver-se com o verdadeiro poder e arriscar um conflito genuíno, 

então que hipótese haveria de manter a comunidade mais abrangente intacta? 

Por vezes, punha estas questões às pessoas com quem me reunia. Respondiam-me 

com o mesmo ar perplexo que tinha visto nos reverendos Philips e Wright. Para eles, os 

princípios patentes no folheto da Trinity eram artigos de fé tal como crer na Ressurreição. 

Tem boas ideias, diziam-me. Talvez, se se juntasse à igreja pudesse ajudar-nos a começar 

um programa para a comunidade. Por que é que não passa por cá no domingo? 
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 Sharecropper era o ex-escravo que cultivava uma parcela de terreno sob o sistema agrícola de 

sharecropping. (NT) 
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 Aí, encolhia os ombros e fugia à pergunta, sem conseguir confessar que já não 

conseguia distinguir entre fé e mera tolice, entre fé e a simples resistência, que, embora 

acreditasse na sinceridade que ouvia nas suas vozes, continuava um céptico relutante, 

desconfiado dos meus próprios motivos, cauteloso com a conversa conveniente, travando 

demasiadas lutas com Deus para aceitar uma salvação conseguida com demasiada 

facilidade. 

 

 

Na véspera do Dia de Acção de Graças, Harold Washington morreu. 

Aconteceu sem aviso. Harold tinha sido reeleito poucos meses antes, derrotando 

Vrdolyak e Byrne com facilidade, pondo fim ao impasse que tomara conta da cidade nos 

últimos quatro anos. Desta vez, tinha liderado uma campanha cautelosa, gerida com 

profissionalismo, sem o fervor de 1983, uma campanha de consolidação, de orçamentos 

equilibrados e obras públicas. Tinha contactado alguns dos políticos da velha guarda, os 

irlandeses e os polacos, disposto a fazer tréguas. A comunidade empresarial, conformada 

com a sua presença, enviava-lhe cheques. O seu poder estava de tal forma assegurado que 

os rumores de descontentamento tinham, por fim, chegado à superfície a partir da sua 

própria base, entre os nacionalistas negros incomodados com a sua vontade em trazer 

brancos e hispânicos para a linha de acção, entre activistas desiludidos por não ter 

conseguido enfrentar a pobreza e entre as pessoas que preferiam o sonho à realidade, a 

impotência ao compromisso.  

Harold não ligava muito a tais críticas. Não via razões para correr grandes riscos, 

para pressas. Dizia que ia ser Presidente de Câmara pelos próximos vinte anos.  

E de repente, a morte: repentina, simples, derradeira, quase ridícula na sua 

vulgaridade, a desistência do coração de um homem com excesso de peso.  

A chuva caiu nesse fim-de-semana, fria e contínua. No bairro, as ruas estavam 

silenciosas. Dentro e fora de portas, as pessoas choravam. A estação de rádio negra voltava 

a passar os discursos de Harold, hora após hora, tentando evocar os mortos. Na Câmara 

Municipal, as filas serpenteavam por vários quarteirões, enquanto as pessoas de luto 

vinham chegando para ver o corpo em câmara ardente. Por todo o lado, os negros pareciam 

estar confusos, chocados, sem rumo, receosos pelo futuro. 

No dia do funeral, os fiéis a Harold já tinham recuperado do choque inicial. 

Começaram a reunir-se, a reagrupar-se, tentando decidir uma estratégia para manter o 

controlo, tentando escolher o herdeiro legítimo de Harold. No entanto, era demasiado tarde 
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para isso. Não havia nenhum tipo de organização política activa, nem princípios definidos 

para seguir. Toda a política negra tinha-se centrado à voltava de um homem que brilhava 

como um sol. Agora que tinha partido, ninguém concordava em relação ao que a sua 

presença tinha significado. 

Os leais a Harold discutiam. Emergiam facções. Corriam boatos. Na segunda-feira, 

em que a assembleia municipal devia escolher um novo Presidente de Câmara para servir 

até às eleições antecipadas, a coligação que tinha elegido Harold estava quase extinta. 

Nessa noite, fui até à Câmara Municipal para testemunhar uma segunda morte. As pessoas, 

na maior parte negras, tinham vindo a reunir-se, desde o final da tarde, fora da sala da 

assembleia municipal – idosos, curiosos, homens e mulheres com cartazes e faixas. 

Gritavam aos vereadores que tinham feito acordos com o bloco branco. Acenavam com 

notas de dólar ao vereador negro bem-falante da velha guarda, a quem os vereadores 

brancos haviam dado o seu apoio. Chamavam-lhe um vendido e um Pai Tomás
29

. 

Entoavam cânticos e batiam o pé, jurando nunca dali sair. 

No entanto, o poder é paciente e sabia bem o que queria. Aguentava mais do que os 

slogans, as orações e as vigílias. Perto da meia-noite, momentos antes de a assembleia 

municipal votar, a porta da sala abriu-se um pouco e vi dois vereadores à conversa, 

afastados dos outros. Um deles, negro, tinha apoiado Harold, o outro, branco, apoiara 

Vrdolyak. Segredavam, esboçavam sorrisos breves, mas suprimiam-nos quando viam a 

multidão que ainda cantava, esses homens grandes e corpulentos que vestiam fatos de 

casaco trespassado e que tinham o mesmo olhar sôfrego; homens que sabiam o resultado. 

Saí depois disso. Fui abrindo caminho pela multidão que transbordava para a rua e 

dirigi-me para o carro, atravessando a Daley Plaza. O vento soprava frio e cortante como 

uma lâmina e vi um folheto feito em casa rodopiando à minha frente. O SEU ESPÍRITO VIVE, 

podia ler-se em maiúsculas cheias. E, sob as letras, a imagem que tinha visto tantas outras 

vezes enquanto esperava por uma cadeira na Barbearia do Smitty: o rosto belo e grisalho, o 

sorriso complacente, os olhos brilhantes que agora eram levados pelo vento, pelo meio do 

espaço vazio com a mesma facilidade de uma folha de Outono. 

Os meses passaram céleres, com lembretes constantes de tudo o que ficou por fazer. 

Trabalhávamos com uma coligação no apoio à reforma escolar que abrangia toda a cidade. 
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 No original «Uncle Tom». Tem sentido pejorativo, significa um afro-americano submisso ao 

homem branco.(NT) 
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Tínhamos agendado uma série de reuniões com mexicanos do Southeast Side
30

 com o 

intuito de se chegar a uma estratégia ambiental comum para a região. Dava com o Johnnie 

em louco, tentando enfiar-lhe na cabeça tudo aquilo que tinha levado três anos a aprender. 

– Então, com quem é que reuniste esta semana? – perguntava-lhe. 

– Bem, há uma senhora, Mrs. Banks, da igreja True Vine Holiness. Acho que ela 

tem potencial… Aguenta aí, é isto, cá está. Professora, interessada em formação. Acho que 

ela é capaz de trabalhar connosco, de certeza. 

– O que é que o marido dela faz?  

– É pá, sabes, esqueci-me de lhe perguntar… 

– O que é que ela pensa do sindicato dos professores? 

– Caramba, Barack, só tive meia-hora… 

Recebi a minha carta de admissão a Harvard em Fevereiro. Chegou com um pacote 

de informação. Fazia lembrar aquele que me tinha sido entregue da escola Punahou no 

Verão, catorze anos antes. Lembrei-me de como o Vô tinha passado a noite acordado a ler 

o catálogo com aulas de música e cursos de preparação para a universidade, clubes de 

canto, e formaturas, como tinha agitado aquele catálogo e me tinha dito que seria a minha 

grande oportunidade, que os contactos que fizesse numa escola como Punahou durariam 

toda a vida, que me moveria dentro de círculos prestigiados e teria todas as oportunidades 

que ele nunca havia tido. Lembrei-me de como, ao fim da noite, sorrira para mim, 

afagando o meu cabelo, com hálito a whisky e os olhos brilhantes como se estivesse 

prestes a chorar. E devolvi-lhe o sorriso, fingindo que percebia, mas, na verdade, desejava 

estar ainda na Indonésia a correr descalço pelos arrozais, enfiando os pés na lama fria e 

húmida, parte de uma fila de outros rapazes castanhos a correr atrás de um papagaio gasto. 

Sentia-me um pouco assim agora. 

Naquela semana, tinha agendado um almoço de negócios no nosso escritório para 

cerca de vinte pastores protestantes cujas igrejas tinham aceitado juntar-se à nossa 

organização. A maior parte apareceu, tal como a maioria dos nossos líderes e juntos 

discutimos estratégias para o ano vindouro, as lições aprendidas com a morte de Harold. 

Combinámos datas para um estágio de formação, acordámos num calendário de prazos, 

discutimos a necessidade contínua de recrutar mais igrejas. Quando terminámos, anunciei 

que estaria de partida em Maio e que o Johnnie ia ficar no meu lugar como director. 
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 Southeast Side é uma zona situada a este do South Side e que goza da mesma reputação que este. 

(NT) 



66 

 

Ninguém ficou surpreendido. Todos vieram ter comigo depois e deram-me os 

parabéns. O reverendo Philips garantiu-me que tinha tomado uma decisão sensata. A 

Angela e a Mona disseram-me que sempre souberam que eu ia ser alguém importante. A 

Shirley perguntou-me se poderia aconselhar o sobrinho, que tinha caído num buraco do 

esgoto e queria instaurar um processo.  

Só a Mary ficou aborrecida. Depois de a maior parte dos clérigos ter saído, ela 

ajudou-me a mim, ao Will e ao Johnnie a limpar tudo. Quando lhe perguntei se precisava 

de boleia, começou a abanar a cabeça. 

– O que é se passa com vocês, homens? – perguntou, olhando para Will e para 

mim. A voz tremia-lhe um pouco, enquanto vestia o casaco. 

– Porque será que têm sempre tanta pressa? Porque será que aquilo que têm nunca 

vos chega? 

Estava quase a dizer qualquer coisa quando me lembrei das suas duas filhas em 

casa, do pai que nunca conheceriam. Em vez disso, acompanhei-a até à porta e abracei-a. 

Quando se foi embora, voltei para a sala de reuniões onde o Will estava ocupado com um 

prato de asas de frango que tinham sobrado. 

– És servido? – ofereceu entre dentadas. 

Abanei a cabeça e sentei-me em frente dele do outro lado da mesa. Ficou a 

observar-me por algum tempo, mastigando em silêncio e sugando o molho picante que as 

asas lhe deixavam nos dedos. 

– Afeiçoamo-nos a este sítio, não é? – disse, por fim. 

– Podes crer, Will. É mesmo – anuí. 

Bebeu um gole de refrigerante e deixou escapar um pequeno arroto.  

– Três anos nem é assim tanto tempo para se estar fora. – afirmou. 

– Como é que sabes se volto? 

– Não sei como é que sei. – disse, afastando o prato. – Só sei que sei. 

Sem mais palavras, saiu para lavar as mãos antes de subir para a bicicleta e pedalar 

rua abaixo. 

 

Naquele domingo, acordei às seis da manhã, ainda estava escuro lá fora. Fiz a 

barba, escovei o meu único fato e cheguei à igreja às sete e meia. A maior parte dos bancos 

já estava ocupada. Um porteiro de luvas brancas indicou-me o caminho para além das 

senhoras respeitáveis com alguma idade e chapéus de plumas, para além dos senhores altos 

e sisudos de fato e gravata e kufis, chapéus tecidos em bogolan, crianças nos seus fatos 
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domingueiros. Um pai da escola Dr. Collier acenou-me, um agente da Chicago Housing 

Authority
31

 com quem tinha tido algumas divergências fez um breve cumprimento com a 

cabeça.  

Passei para o meio de uma fila e enfiei-me entre uma senhora mais velha e roliça 

que não se tinha desviado e uma jovem família de quatro; o pai já suava no casaco de lã 

grossa, a mãe pedia aos dois rapazes ao seu lado que parassem de dar pontapés um ao 

outro. 

– Onde é que está o Deus? – ouvi o mais pequeno, que não devia ter mais de dois 

anos, perguntar ao irmão. 

– Está calado. – respondeu o mais velho. 

– Vocês os dois, parem com isso imediatamente. – ordenou a mãe. 

A pastora assistente da Trinity, uma senhora de meia-idade com alguns cabelos 

brancos e ar de quem não gostava de brincadeiras, leu o boletim e conduziu as vozes 

sonolentas por alguns hinos tradicionais. De seguida, o coro desceu pelo corredor até ao 

altar, envergando vestes brancas e estolas tecidas em kente, aplaudindo e cantando 

enquanto se espalhavam atrás do altar e um órgão acompanhava o ritmo crescente dos 

tambores: 

 Estou grato, Jesus salvou-me! 

 Estou grato, Jesus salvou-me! 

Estou grato, Jesus salvou-me! 

Canto a Sua glória, aleluia! 

Jesus salvou-me! 

 

Enquanto a congregação se juntava à canção, os diáconos e, de seguida, o 

reverendo Wright, surgiram atrás da grande cruz suspensa das vigas. O reverendo manteve-

se calado enquanto as intenções eram lidas, perscrutando os rostos à sua frente, vendo o 

cesto do peditório passar de mão em mão. Quando o peditório acabou, subiu ao púlpito e 

leu os nomes dos que tinham falecido nessa semana, dos que sofriam, cada nome causava 

alguma agitação algures na audiência, o murmurar de quem reconhecia. 

– Juntemos as mãos – pediu o reverendo – ao ajoelharmo-nos em oração aos pés de 

uma cruz, velha e áspera… 

– Sim... 
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– Senhor, queremos primeiro agradecer-Vos por tudo aquilo que já fizestes por 

nós… Agradecemo-Vos, acima de tudo, por Jesus. Senhor, vimos de diferentes quadrantes 

da vida. Alguns estão melhor, outros pior… mas todos somos iguais aos pés desta cruz. 

Obrigado, Senhor! Por Jesus, Senhor… que carrega o nosso fardo e partilha o nosso pesar, 

agradecemo-Vos. 

O título do sermão dessa manhã do reverendo Wright era «A audácia da 

esperança». Começou lendo um excerto do Livro de Samuel – a história de Ana que, 

infértil e assediada pelas suas rivais, chorara e tremera, orando perante o seu Deus. A 

história fê-lo recordar-se, disse, de um sermão que um outro pastor pregara numa 

conferência alguns anos antes, no qual o pastor descrevia a sua ida a um museu, onde fora 

confrontado com uma tela intitulada Esperança. 

– O quadro ilustrava uma harpista – explicou o reverendo Wright – uma mulher 

que, à primeira vista, parece estar sentada no cume de uma grande montanha. Até que 

prestamos mais atenção e vemos que a mulher está magoada e ensanguentada, vestida de 

trapos, a harpa reduzida a uma única corda puída. De seguida, o nosso olhar é atraído para 

a cena em baixo, para o vale lá em baixo, onde por todo o lado se via a desolação da fome 

e se ouviam os tambores da guerra, um mundo que gemia de dor sob o conflito e a 

privação.  

– É este mundo, um mundo onde os paquetes de cruzeiro desperdiçam mais comida 

num dia do que aquela que os habitantes de Port-au-Prince vêem num ano inteiro, onde é a 

ganância dos brancos que gere um mundo com necessidades. O apartheid num hemisfério e 

a apatia no outro… É nesse mundo! Onde a esperança aguarda! 

E prosseguiu, uma meditação sobre um mundo arruinado. Enquanto os pequenos ao 

meu lado rabiscavam no boletim da igreja, o reverendo Wright falava sobre Sharpsville e 

Hiroshima, da indiferença dos fazedores de políticas na Casa Branca e no Congresso. No 

entanto, à medida que o sermão avançava, as histórias de conflito tornaram-se prosaicas, a 

dor mais imediata. O reverendo referiu as dificuldades que a congregação iria enfrentar, a 

dor dos que estão longe do topo da montanha, daqueles que se preocupam se vão conseguir 

pagar a conta da luz. Mas também da dor daqueles mais perto do topo metafórico: a mulher 

de classe média que parece ter preenchido todas as necessidades mundanas, no entanto, o 

marido trata-a como «uma criada, como o serviço de limpezas domésticas, como motorista 

e acompanhante de luxo; tudo isto numa só mulher». A criança cujos pais ricos se 

preocupam mais com «a textura do cabelo do lado de fora da cabeça do que com a 

qualidade da educação que vai lá dentro». 
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– Não será este… o mundo em que cada um de nós se insere? 

– É, sim, senhor! 

– Tal como Ana, já passámos por tempos aflitivos! Enfrentamos a rejeição e o 

desespero todos os dias! 

– Diz como é! 

– E, ainda assim, contemplemos de novo o quadro à nossa frente. Esperança! Tal 

como Ana, essa harpista olha para cima, algumas notas débeis sobem em direcção ao céu. 

Ousa ter esperança… Tem a audácia… de fazer música… e de louvar a Deus… na única 

corda… que sobrou! 

A audiência começou a gritar, a levantar-se dos seus lugares, aplaudindo e 

clamando como um vento forte que elevava a voz do reverendo para além das vigas. 

Enquanto observava e ouvia sentado no meu lugar, comecei a ouvir todas as notas 

dos últimos três anos a envolverem-me como um remoinho. A coragem e o medo de Ruby 

e de Will. O orgulho da raça e a angústia de homens como o Rafiq. O desejo de largar 

tudo, de fugir, o desejo de desistir para um Deus que podia, de alguma maneira, oferecer 

um chão firme no meio do desespero.  

E naquela nota singela – esperança! – ouvi outra coisa. Aos pés daquela cruz, no 

interior dos milhares de igrejas espalhadas pela cidade, imaginava as histórias de David e 

Golias, de Moisés e do Faraó, dos cristãos atirados ao covil dos leões, de Ezequiel e do seu 

vale de ossos. Essas histórias – de sobrevivência, liberdade, esperança – tornaram-se a 

nossa história, a minha história. O sangue derramado, fora o nosso sangue, as lágrimas 

haviam sido as nossas lágrimas, até que esta igreja negra, neste dia claro, parecia ser de 

novo um veículo que transporta a história de um povo até às gerações vindouras e até um 

mundo mais amplo. As nossas provações e vitórias tornam-se, de uma só vez, únicas e 

universais, negras e mais do que negras; ao escrever as crónicas da nossa viagem, as 

histórias e canções deram-nos um meio para reclamar as memórias de que não nos 

devíamos envergonhar, memórias mais acessíveis do que as do Antigo Egipto, memórias 

que toda a gente pode estudar e prezar – e com as quais poderíamos começar a 

reconstrução. E, ainda que parte de mim continuasse a pensar que esta comunhão de 

domingo simplificava, por vezes, a nossa condição, que poderia esconder ou suprimir os 

conflitos muitíssimo reais entre nós e que conseguiria cumprir a sua promessa apenas 

através da acção; sentia, também pela primeira vez, como aquele espírito carregava dentro 

de si, emergente, incompleta, a possibilidade de se mover para além dos nossos sonhos 

pequenos.  
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– A audácia da esperança! Recordo ainda a minha avó, a cantar em casa «há, 

algures, um sítio melhor… não descanses enquanto não o encontrares…». 

– É isso mesmo! 

– A audácia da esperança! Tempos em que não conseguíamos pagar as nossas 

contas. Tempos em que parecia que nunca ia conseguir ser alguém na vida… preso aos 

quinze anos por roubo automóvel… e, apesar de tudo, a minha mãe e o meu pai 

cantavam… 

  Agradeço-Te, Jesus. Agradeço-Te, Jesus. 

 Agradeço-Te, Jesus. Agradeço-Te, Jesus. 

 Agradeço-Te, Jesus. 

Agradeço-Te, Senhor. 

Guiaste-me 

Por caminhos tortuosos. Por caminhos tortuosos. 

 

– E, para mim, esta cantoria não fazia sentido nenhum! Por que é que estavam a 

agradecer-Lhe por todos as dificuldades por que passavam? Perguntava-me. Mas, vejam, 

eu via apenas a dimensão horizontal das suas vidas! 

– Sim, conta-nos! 

– Não percebia que falavam da dimensão vertical! Sobre a sua relação com Deus! 

Não entendia que estavam a agradecer-Lhe desde logo por tudo aquilo que ousavam 

esperar de mim! Ó, Jesus, agradeço-Te por não teres desistido de mim quando eu desisti de 

Ti! Sim, Jesus, agradeço-Te… 

Enquanto o coro se elevava em canto, enquanto a congregação começava a aplaudir 

aqueles que caminhavam até ao altar para aceitar a chamada do reverendo Wright, senti um 

toque leve nas costas da mão. Olhei para baixo e vi o mais velho dos dois rapazes ao meu 

lado, o seu rosto um pouco receoso ao oferecer-me um lenço de papel. A mãe, ao seu lado, 

deitou-me um breve olhar com um pequeno sorriso antes de se dirigir até ao altar. Foi só 

quando agradeci ao pequeno que senti as lágrimas a rolarem pelo meu rosto. 

– Ó, Jesus, – escutei a senhora de idade ao meu lado a murmurar baixinho.  

– Obrigada por nos teres guiado pelo caminho até aqui. 
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3 Capítulo 3 - Comentário à tradução 
 

Este capítulo aborda alguns dos problemas encontrados no decorrer da tradução e o 

modo como foram solucionados, à luz do enquadramento teórico patente no primeiro 

capítulo deste trabalho. Aqui serão expostas a estratégias de tradução utilizadas e como 

estas são observáveis no texto de chegada, ilustrando-as com exemplos desse texto para 

comparação com o texto de partida. De seguida, pretende-se elencar as dificuldades de 

carácter cultural, ou seja, aquelas palavras ou conceitos que, por estarem tão intimamente 

ligadas a acontecimentos específicos da história dos Estados Unidos ou a particularidades 

da comunidade afro-americana, entre outras realidades que se supõe menos conhecidas do 

leitor-alvo, precisaram de maior reflexão no momento da sua tradução, como por exemplo, 

conceitos relacionados com a religião e a sua doutrina. 

Comecemos por expor um protótipo de leitor-alvo para esta tradução. A faixa etária 

expectável para um leitor deste tipo de texto pode ser bastante abrangente, mas pretende-se 

balizá-la entre os 20 e os 50 anos, com um conhecimento da cultura norte-americana 

mediano e com uma dose saudável de curiosidade, não só sobre a figura política em 

questão mas também sobre as especificidades da cultura afro-americana em que este se 

insere. Do mesmo modo, o nível de conhecimento literário e da língua de chegada deverá 

ser sólido e abrangente, o que se poderá reflectir nas escolhas vocabulares específicas, bem 

como no cumprimento da norma inicial proposta por Toury (Toury 1995) que se divide em 

aceitabilidade e adequação como matrizes para a produção do texto de chegada. Se a 

primeira afasta o leitor dos aspectos e realidades que pertencem à cultura de partida, 

transformando-os em conceitos que o tradutor acredita serem-lhe mais familiares; a 

segunda norma pretende aproximá-lo desses conceitos de forma a instruí-lo, fornecendo-

lhe novas informações sobre uma cultura de partida que se crê ser-lhe desconhecida. 

Assim, com este leitor em mente e tendo em particular atenção aos níveis 

expectáveis de conhecimento da cultura de partida, a escolha será feita pela adequação, 

tendo-se sempre o cuidado de, ainda assim, reconhecer que, em algumas situações, a 

melhor solução pode caracterizar-se também pelo conceito de aceitabilidade, preconizado 

pelo mesmo autor, ou seja, o texto pode ir ao encontro da cultura de chegada, facilitando a 

leitura do texto e o acesso a aspectos menos conhecidos do leitor-alvo. Assim sendo, 

sempre que os aspectos culturais envolvidos se revelem demasiado estranhos e por isso 
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opacos para o leitor idealizado deste texto de chegada, poderá ser necessário recorrer a 

notas de tradutor, adicionando-se de forma explícita informação que está implícita no texto 

de partida. 

3.1 O recurso às estratégias de tradução de Chesterman 

As estratégias de tradução, tal como Andrew Chesterman as defende (Chesterman 

1997), são ferramentas ao dispor do tradutor que o auxiliam no decorrer do processo de 

decisão inerente ao acto tradutório. Como já foi mencionado no primeiro capítulo, 

Chesterman divide-as em três categorias, sintácticas, semânticas e pragmáticas. As duas 

primeiras manipulam a forma e o conteúdo, respectivamente, ao passo que a última 

categoria manipula a mensagem propriamente dita. 

Neste comentário, optou-se por apresentar uma selecção das estratégias de tradução 

que o texto de chegada aplica, ilustrando cada uma delas com três exemplos, sempre que 

tal seja possível. Esses exemplos serão aqueles trechos que pelas suas características, 

gramaticais ou de carácter cultural, apresentaram maior dificuldade no decorrer do 

processo tradutório, e por isso foram alvo de maior reflexão. Por essa razão, e também 

porque na mesma frase pode ocorrer mais do que uma estratégia de tradução de qualquer 

das categorias (Chesterman 1997: 93), optou-se por recorrer mais do que uma vez ao 

mesmo exemplo provando, também, essa característica destas ferramentas de tradução. 

A reflexão sobre as estratégias aplicadas pretende igualmente revelar de que modo 

foi cumprida a norma inicial proposta como objectivo da tradução presente neste trabalho: 

a adequação. 
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3.1.1 Estratégias sintácticas 

Para a primeira das estratégias sintácticas não será necessário recorrer a exemplos 

que a ilustrem, visto ser um conceito que muitos entendem ser o valor por defeito da 

tradução. Por conseguinte, a primeira estratégia a ser abordada será a do empréstimo.  

O primeiro do recurso ao empréstimo surge na tradução da seguinte frase: 

1a) ‖They reminded me of the men Gramps used to play bridge with—the same 

thick, stiff hands; the same thin, natty socks and improbably slender shoes; the same beads 

of sweat along the folds of their necks, just beneath their flat caps.‖ (Obama 2008a: 275) 

1b) ―Faziam-me lembrar os homens com quem o Vô costumava jogar bridge – as 

mesmas mãos grossas e rígidas, as mesmas meias finas e elegantes e os sapatos 

surpreendentemente finos, as mesmas gotas de suor por entre as pregas do pescoço, logo 

por baixo dos bonés.‖ 

Neste caso, a palavra ―bridge‖ designa um jogo de cartas com quatro jogadores e 

que é resultado da mistura de outros jogos de cartas ingleses. Bastante popular no final do 

século XIX e início do século XX, este jogo tem alguma história em Portugal, existindo até 

uma federação nacional. De notar que apesar de haver uma outra palavra no léxico 

português adaptada ortograficamente a partir da original inglesa, brídege, o seu uso, no 

entanto não é tão difundido quanto bridge, como se pode concluir com base nos resultados 

devolvidos pelo motor de busca Google. Assim, foram consultadas ambas as palavras, 

bridge e brídege, restringindo-se a procura às páginas de Portugal. Esta pesquisa revelou 

que a palavra com ortografia inglesa devolve cerca de 3,360,000 resultados, onde se inclui 

a página da Federação Portuguesa de Bridge
32

; ao passo que a palavra adaptada, brídege, 

devolve apenas 123 resultados. Assim, a decisão baseou-se no uso mais frequente do 

termo, optando-se pela manutenção do anglicismo, sem adaptação ortográfica. 

A estratégia da transposição, caracterizada pela mudança de classe da palavra, é 

frequente neste texto e um dos exemplos mais frequentes é a mudança do advérbio de 

modo que aparece no texto de partida, por palavras correspondentes a outras classes de 

palavras como o demonstram os seguintes exemplos: 

                                                 
32

< http://www.fpbridge.webs.com/> Consultado a 30-08-11 
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2a) ―Johnie put up his hands in mock surrender.‖ (Obama, 2008a: 276) 

2b) ―Ele pôs as mãos ao alto, fingindo render-se.‖  

Aqui a transposição tem lugar entre o uso dos substantivos ―mock‖ e ―surrender‖ 

no texto de partida e o recurso aos verbos ―fingindo‖ e ―render-se‖ no texto de chegada. 

Uma outra opção possível, mas que não incorria na estratégia exemplificada seria: ―Ele pôs 

as mãos ao alto numa espécie de rendição‖. Considerou-se que esta opção não é aceitável 

porque parece denotar um sentido de menosprezo na composição ―uma espécie‖, que não 

ocorre no texto de partida 

3a) ―And a handful I met with conformed to the prototypes found in Richard 

Wright novels or Malcolm X speech: sanctimonious graybeards preaching pie-in-the-sky, 

or slick Holy Rollers with flashy cars and a constant eye on the collection plate.‖ (Obama, 

2008a: 279) 

3b) ―E alguns daqueles com que me reuni cumpriam com rigor os estereótipos dos 

romances de Richard Wright ou dos discursos de Malcolm X; beatos de idades bíblicas, 

pregando um lugar no paraíso ou pregadores espalhafatosos e bem vestidos com carros 

espampanantes e de olhar vigilante sobre o cesto do peditório.‖  

Aqui a transposição verifica-se na tradução do substantivo (―handful‖) que passa a 

pronome indefinido no texto de chegada (―alguns‖). 

A estratégia que se segue, é a mudança de unidade e ocorre sempre que a unidade 

patente no texto de partida é traduzida por uma unidade de um nível diferente no texto de 

chegada. As unidades são o morfema, a palavra, o sintagma, a oração, a frase e o 

parágrafo.  

4a) ―Most of his better-off members had moved away to tidier neighborhoods, 

suburban life.‖ (Obama 2008a: 273) 

4b) ―A maior parte dos seus membros que estava bem na vida havia partido para 

outros bairros mais arranjados, para a vida suburbana.‖  

Neste exemplo, temos a mudança de adjectivo para oração relativa no texto de 

chegada. 

 



75 

 

5a) Our new youth program would be up and running by then; I would have raised 

next year‘s budget, hopefully brought in a few more churches.‖ (Obama, 2008a: 275) 

5b) ―Por essa altura, o nosso novo programa de apoio à juventude já estaria em 

pleno funcionamento, já teria conseguido reunir o orçamento para o próximo ano e, se 

tudo corresse bem, já teria conseguido envolver mais algumas igrejas.‖  

 Nesta frase, o exemplo de mudança de unidade ocorre na transformação do 

advérbio que surge no texto de partida (hopefully), em oração condicional no texto de 

chegada.  

6a) ―The minute I told him the schools to which I‘d applied –Harvard, Yale, 

Stanford—he had grinned and slapped me on the back.‖ (Obama, 2008a:275) 

6b) ―Assim que lhe disse quais tinham sido as faculdades a que me tinha 

candidatado – Harvard, Yale, Stanford – deu-me o seu sorriso mais aberto e uma 

palmada nas costas.‖  

 Neste exemplo, a mudança de unidade verifica-se na substituição do uso do verbo 

(grinned) que é traduzido como sintagma nominal (deu-me o seu sorriso mais aberto). 

Passamos agora para a estratégia seguinte, ou seja, a mudança da estrutura 

sintagmática que pode ocorrer de diversos modos, desde que essa mudança não implique, 

igualmente, uma mudança de unidade como ilustradas nos exemplos anteriores. 

7a) ―They had been mysteries to me then, those old black men; that mystery was 

part of what had brought me to Chicago.‖ (Obama 2008a: 275) 

7b) ―Tinham sido um mistério para mim naquela época, aqueles velhotes negros; 

fora esse mistério que me havia trazido até Chicago.‖  

Neste exemplo, surge a mudança ao nível do número, onde o uso de plural no texto 

de partida (mysteries) passa a singular no texto de chegada (mistério), pois corresponde ao 

que julgamos ser um uso mais típico em português. 

8a) ―The Sun was now slipping behind a cloud, a couple of the old card players 

pulled on the windbreakers they had hung on the backs of their chairs.‖ (Obama 2008a: 

276) 
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8b) ―O sol escondia-se agora atrás de uma nuvem; dois dos velhotes que jogavam 

às cartas vestiam os corta-ventos que tinham pendurado nas costas das cadeiras.‖  

 Nesta frase, o sintagma nominal (a couple of the old card players) é traduzido por 

meio de um sintagma nominal seguido de uma oração relativa em pós-modificação (que 

jogavam às cartas), 

9a) ―I would learn power‘s currency in all its intricacy and detail, knowledge that 

would have compromised me before coming to Chicago but that I could now bring back to 

Roseland; back to Altgeld; bring it back like Promothean fire.‖ (Obama 2008a: 276) 

9b) ―Iria conhecer o valor do poder em todos os seus pormenores e 

complexidades, conhecimento esse que poderia ter-me comprometido antes de vir para 

Chicago, mas que agora poderia trazer de volta para onde havia necessidade dele, de volta 

para Roseland, de volta para Altgeld, de volta como o fogo de Prometeu.‖  

Esta frase demonstra, mais uma vez, uma mudança ao nível do sintagma onde perde 

os substantivos (intricacy and detail) usados no singular no texto de partida, passando-os a 

plural no texto de chegada, como podemos comprovar com a respectiva frase. 

A estratégia seguinte caracteriza-se pela mudança da estrutura oracional ao nível 

dos sintagmas que a constituem, como por exemplo, a ordem em que surgem.  

10a) ―The Reverend went on to recall the Southern church of his own youth, a 

small whitewashed wooden place, he said, built with the sweat and pennies saved from 

sharecropping, where on bright Sunday mornings all the quiet terror and open wounds of 

the week drained away in tears and shouts of gratitude; the clapping waving, fanning 

hands reddening the embers of those same stubborn ideas—survival, and freedom, and 

hope‖ (Obama 2008a: 273). 

10b) ―O reverendo continuou a falar e recordou a igreja sulista da sua própria 

juventude, um edifício pequeno em madeira pintada de branco, disse, construído com o 

suor e os tostões poupados das sharecropping, onde, nas manhãs quentes e soalheiras de 

domingo, o terror calado e as feridas abertas daquela semana eram lavadas pelas lágrimas e 

os clamores de gratidão. Os aplausos, os acenos, as mãos como leques reacendendo as 

brasas daquelas mesmas ideias teimosas – sobrevivência, liberdade, esperança.‖  
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Nesta frase, a mudança da estrutura oracional surge na inversão da ordem dos 

elementos em relação ao nome (place), como é típico do português; para além disso, deixa 

de ser o edifício que é pintado de branco e passa a ser a madeira a ser referida como 

pintada de branco. 

11a) ―It was an old building, in one of the South side’s older neighborhoods, still 

sound but badly in need of tuck-pointing and perhaps a new roof.‖ (Obama 2008a: 272) 

11b) ―Era um edifício antigo, num dos bairros mais antigos do South Side de 

Chicago, ainda robusto, mas a precisar de betume novo nas juntas dos tijolos e, talvez, de 

um telhado novo.‖  

Na frase inaugural do capítulo traduzido, a ordem dos complementos do sintagma 

preposicional (in one of the South side‘s older neighborhoods) respeita a gramática inglesa, 

mas não estaria correcta no português europeu. Deste modo, optou-se por reordená-los no 

texto de chegada, respeitando a ordem do português. 

12a) ―He was an erudite man and began our conversation with a history of slave 

religion, telling me about the Africans who, newly landed on hostile shores, had sat around 

a fire mixing newfound myths with ancient rhythms, their songs becoming a vessel for 

those most radical of ideas—survival, and freedom, and hope.‖ (Obama 2008a: 272) 

12b) ―Era um erudito e começou a nossa conversa com a história da religião 

escrava, dando-me a conhecer os africanos que, acabados de chegar a costas hostis, se 

sentavam à volta de uma fogueira misturando mitos novos com ritmos antigos, 

transformando as suas músicas em veículos para as mais radicais das ideias – 

sobrevivência, liberdade, esperança.‖  

Neste exemplo, evitou-se a tradução literal ao alterar a ordem dos constituintes 

dessa oração, movendo o verbo para o seu início e simplificando assim a leitura da mesma. 

Além disso, o sujeito do texto de partida (songs) passa a objecto no texto de partida (as 

suas músicas). 

A estratégia seguinte é a mudança da estrutura frásica, relacionada com as 

variações entre orações que a compõem.  

13a) ―They still drove back every Sunday, out of loyalty or habit. But the nature of 

their involvement had changed.‖(Obama 2008a: 273) 
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13b) ―Continuavam a voltar todos os domingos, por lealdade ou hábito, mas a 

natureza do seu envolvimento não era a mesma.‖  

Neste exemplo, a mudança registou-se na fusão das duas frases numa só, com a 

conjunção coordenativa ―mas‖, transformando a segunda frase em oração coordenada 

adversativa. Aqui a pausa é mais curta em relação ao texto de partida cuja separação das 

frases parece imprimir um contraste forte entre elas. No entanto, a opção tomada para o 

texto de chegada, ainda que alterando o ritmo, não parece alterar o contraste verificado no 

primeiro porque faz uso da conjunção. 

14a) ―She had wrestled long and hard with the decision, for she had lived most of 

her life in the city.‖ (Obama 2008a: 281) 

14b) ―Tinha vivido a maior parte da vida no centro e esta tinha sido uma decisão 

muito ponderada e difícil.‖  

Nesta situação, há uma troca na ordem das orações que compõem a frase,  

mas a mudança mais pertinente diz respeito aos tipos de oração envolvidos. No texto  

de partida temos uma frase composta por uma oração subordinante, seguida  

de uma subordinada adverbial causal. Na tradução, optou-se por alterar a oração 

subordinada. Assim, na tradução a oração subordinada passa a coordenada copulativa 

sindética, sendo que a alteração da ordem dos componentes frásicos pretende seguir aquela 

que é a tipicalidade da língua portuguesa 

A estratégia sintáctica que se segue diz respeito à mudança de coesão no texto de 

chegada e afecta a referência intratextual. 

15a) ―I had told Johnnie only because I needed to know whether he’d be willing to 

stay on and take my place as lead organizer—and maybe, too, because he was my friend 

and I needed to explain myself. Except Johnnie hadn‘t seen the need for explanations.‖ 

(Obama 2008a: 275) 

15b) ―Contei ao Johnnie apenas porque precisava de saber se estaria disposto a 

continuar e ficar com o meu lugar de coordenador – e talvez, também, porque era meu 

amigo e eu precisava de me explicar. No entanto, ele não via a necessidade de 

explicações.‖  
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Neste trecho surge a repetição do nome próprio Johnnie, bem como a referência 

pessoal ―he‖, que não sendo chocante para o leitor inglês, pode revelar-se excessiva para o 

leitor português, caso se opte pela tradução literal. Assim, a escolha foi feita pela elipse dos 

pronomes que ocorrem no texto de partida, e a substituição da segunda ocorrência de 

Johnnie por ―ele‖. 

16a) ―Eventually a pretty woman with a brisk, cheerful manner came up and 

introduced herself as Tracy, one of Reverend Wright‘s assistants. She said that the 

reverend was running a few minutes late and asked if I wanted some coffee.‖ (Obama 

2008a: 281) 

16b) ―Por fim, apareceu uma mulher bonita, de modos enérgicos e animados, que 

se apresentou como Tracy, uma das assistentes do reverendo Wright. Disse-me que ele 

estava um pouco atrasado e perguntou-me se tomava um café.‖  

Neste caso, o recurso à mudança de coesão é feito através da elipse do pronome 

―she‖ que inaugura a segunda frase do texto de partida e de ―I‖ na última oração.  

17a) ―Not his church so much as the church, the historically black church, the 

church as an institution, the church as an idea.‖ (Obama 2008a: 272) 

17b) ―Não sobre a sua igreja, mas sobre a Igreja, a Igreja negra histórica, enquanto 

instituição e enquanto conceito‖.  

No caso desta frase, a estratégia passou, igualmente, pelo recurso à elipse, evitando 

tantas repetições do nome quantas surgem no texto de partida, mantendo-se, no entanto, a 

vírgula como conector. Assim, a frase do texto de chegada está mais de acordo com a 

tipicalidade da língua portuguesa que evita o recurso excessivo de repetições. No entanto, 

eliminou-se do texto de chegada o recurso que o texto de partida faz do esquema retórico 

da repetição, o que constitui recurso à estratégia de mudança de esquema retórico. 

A última das estratégias sintácticas aplicadas no texto de chegada proposto é a 

mudança do esquema retórico que se caracteriza pela alteração de figuras de estilos que se 

reflectem na sintaxe, como por exemplo, o assíndeto, a repetição, a aliteração, entre outras.  

18a) ―The minute I told him the schools to which I‘d applied—Harvard, Yale, 

Stanford— he had grinned and slapped me on the back.‖ (Obama 2008a: 275) 
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18b) ―Assim que lhe disse quais tinham sido as faculdades a que me tinha 

candidatado – Harvard, Yale, Stanford – deu-me o seu sorriso mais aberto e uma palmada 

nas costas.‖  

Aqui, o esquema retórico em questão é o assíndeto que enumera as universidades a 

que Obama se havia candidatado, porventura sugerindo que não foram apenas essas que 

receberam a sua carta de candidatura, mas também outras com o mesmo nível de 

reputação. Neste caso, o esquema foi mantido e, por isso mesmo, também a possibilidade 

que o texto de partida deixa antever está também presente no texto de chegada. 

19a) ―He was an erudite man and began our conversation with a history of slave 

religion, telling me about the Africans who, newly landed on hostile shores, had sat around 

a fire mixing newfound myths with ancient rhythms, their songs becoming a vessel for 

those most radical of ideas—survival, and freedom, and hope.‖ (Obama 2008a: 272) 

19b) ―Era um erudito e começou a nossa conversa com a história da religião 

escrava, dando-me a conhecer os africanos que, acabados de chegar a costas hostis, se 

sentavam à volta de uma fogueira misturando mitos novos com ritmos antigos, 

transformando as suas músicas em veículos para as mais radicais das ideias – 

sobrevivência, liberdade, esperança.‖  

Este exemplo de mudança de esquema retórico está relacionado com o uso da 

conjunção ―and‖ e de vírgula que se considerou excessivo no texto de chegada e, nesse 

sentido foi suprimida a repetição da conjunção, o que resultou num assíndeto. 

No entanto, houve uma manutenção desta estrutura por todo o capítulo traduzido 

que corresponde à mesma repetição que ocorre no texto de partida, ou seja, a nível 

microtextual, a repetição da conjunção foi omitida, recorrendo-se ao assíndeto, mas a nível 

macrotextual, a repetição da estrutura sintáctica ―sobrevivência, liberdade, esperança‖ foi 

mantida.  

20a) ―An escape from poverty or boredom or crime or the shackles of your skin.‖ 

(Obama 2008a: 277) 

20b) ― Uma fuga à pobreza ou ao aborrecimento ou ao crime ou às amarras da 

nossa pele.‖  
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Aqui, recorreu-se à manutenção do esquema retórico entre os textos de partida e de 

chegada, usando-se igualmente o polissíndeto, ou seja, a repetição da conjunção ―ou‖ que 

pretende enfatizar o número de situações que podem levar àquele estado de espírito, ao 

desejo de fuga.  

 

 

3.1.2 Estratégias semânticas 

O segundo grupo de estratégias diz respeito ao campo da semântica, ou seja, com o 

significado das palavras e os problemas decorrentes da sua manutenção no texto de 

chegada.  

A primeira dessas estratégias é a sinonímia que evita o uso de repetições. 

21a) ―It was an old building, in one of the South Side‘s older neighborhoods, still 

sound but badly in need of tuck-pointing and perhaps a new roof.‖ (Obama 2008a: 272) 

21b) ―Era um edifício antigo, num dos bairros mais antigos do South Side de 

Chicago, ainda robusto, mas a precisar de betume novo nas juntas dos tijolos, e, talvez, de 

um telhado novo.‖  

Neste exemplo, o recurso à sinonímia revelou ser importante, já que algumas das 

acepções ligadas à tradução literal da palavra poderiam comprometer o sentido da frase.. 

Recorrendo-se ao dicionário de língua inglesa, o Merriam-Webster‘s Collegiate 

Dictionary, (Gilman 2001) para que a compreensão do sentido que o adjectivo do texto de 

partida denota seja mais eficaz, descobre-se que a primeira definição do mesmo é ―free 

from injury or disease‖. Este resultado não foi satisfatório, dado que o adjectivo português 

correspondente a essa definição de sound, ―saudável‖, parece não se adequar à frase. Um 

outro significado do adjectivo inglês, presente no mesmo dicionário, ―free from flaw, 

defect or decay‖, sugerindo que o estado do edifício era satisfatório e, nesse, sentido 

procurou-se de novo no dicionário bilingue outras acepções do adjectivo. Assim, 

encontrou-se uma nova definição, ―robusto‖, que parece estar em maior grau de 

concordância com o sentido atribuído a ―sound‖ no texto de partida. Por conseguinte, 

optou-se por esse sinónimo na seguinte tradução 
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22a) ―And, in fact, he had returned to Kenya, hadn‘t he? But only as a divided 

man, his plans, his dreams, soon turned to dust…‖ (Obama 2008a: 277) 

22b) ―E, na verdade, tinha regressado ao Quénia, não tinha? No entanto, voltara 

dividido – os seus planos, os seus sonhos, depressa se transformaram em pó…‖  

Neste exemplo, a tradução foi influenciada por duas estratégias, a primeira foi a 

mudança do grau de informação feita pela introdução do verbo na segunda frase, que não 

ocorre no texto de chegada, mas que pretende repetir que a personagem referida havia 

regressado para que a construção em português não se torne demasiado estranha ao leitor. 

Depois do recurso a essa primeira estratégia, revelou-se ser necessário recorrer também à 

sinonímia e evitar a repetição do verbo ―regressar‖, dada a proximidade da ocorrência, 

levou à opção por um sinónimo, o verbo ―voltar‖. 

23a) ―As I followed her back into the kitchen toward the rear of the church, we 

began to chat, about the church mostly, but also a little bit about her.‖ (Obama 2008a: 

281) 

23b) ―Enquanto a seguia até uma cozinha na parte de trás da igreja, começámos a 

conversar, mais sobre a congregação, mas também um pouco sobre ela.‖  

Neste exemplo, tentou evitar-se a repetição da palavra ―church‖, que neste caso 

designa tanto o edifício como a assembleia religiosa, usando o substantivo ―congregação‖ 

como sinónimo de ―igreja‖. 

A próxima estratégia funciona por oposição à anterior, recorrendo a antónimos em 

combinação com elementos de negação de modo a que o sentido do texto de partida se 

mantenha inalterado. 

24a) ―While it is permissible to chase ´middleincomeness´ with all our might,‖ the 

text stated, those blessed with the talent or good fortune to achieve success in the American 

mainstream must avoid the ―psychological entrapment of black ‗middleclassness‘ that 

hypnotizes the successful brother or sister into believing they are better than the rest and 

teaches them to think of ‗we‘ and ‗they‘ instead of ‗US‘!.‖‖ (Obama 2008a: 284) 

24b) ―«Ainda que seja permitido alcançar a condição de classe média com todas as 

nossas forças», afirmava o texto, aqueles com o talento ou a sorte de alcançar o sucesso na 

América convencional devem tentar não cair na «armadilha psicológica da condição da 
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classe média negra que hipnotiza o irmão ou a irmã bem sucedidos e os leva a acreditar 

que são melhores do que os outros e os educa a pensar em termos como ―eu‖ e ―ele‖ em 

vez de ―NÓS!‖»‖  

Neste exemplo, o recurso à antonímia serviu igualmente como reiteração do dever 

do afro-americano de evitar cair no dito ―psychological entrapment‖, já que a força da 

palavra ―não‖ impressa pode revelar-se mais eficaz do que a tradução literal ―deve evitar‖. 

A opção tomada pretende tornar o aviso mais impactante. 

25a) ―I decided that Reverend Wright was at least partly justified in dismissing the 

church‘s critics, for the bulk of its membership was solidly working class, the same 

teachers and secretaries and government workers one found in other big black churches 

throughout the city.‖ (Obama 2008a: 285) 

25b) ―Concluí que o reverendo Wright não estava totalmente errado ao rejeitar 

as críticas à Igreja, já que a maior parte dos seus seguidores era da classe trabalhadora, os 

mesmos professores e professoras, secretárias e secretários, e funcionários públicos, que é 

possível encontrar em qualquer outra igreja negra grande por toda a cidade.‖  

Mais uma vez, optou-se pela antonímia para reiterar que Obama concordava com o 

facto de o reverendo Wright não prestar particular atenção às críticas que lhe eram 

dirigidas. 

26a) ―Everywhere black people appeared dazed, stricken, uncertain of direction, 

frightened of the future.‖ (Obama 2008a: 287) 

26b) ―Por todo o lado, os negros pareciam estar confusos, chocados, sem rumo, 

receosos pelo futuro.‖  

Neste exemplo, o recurso à antonímia não pretende ser enfático, mas apenas 

simplificador porque ajuda a diminuir o número de palavras necessárias. No excerto citado, 

uma tradução possível, sem que se recorresse a esta estratégia poderia ser ―o seu rumo era 

ambíguo‖. 

A estratégia seguinte é o recurso à hiponímia ou à hiperonímia. Nestes casos, o 

tradutor recorre a um vocábulo que tendo o mesmo referente que o do texto de partida, é 

mais abrangente ou mais específico, em vez de escolher o equivalente. 
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27a) ―He was an erudite man and began our conversation with a history of slave 

religion, telling me about the Africans who, newly landed on hostile shores, had sat around 

a fire mixing newfound myths with ancient rhythms, their songs becoming a vessel for 

those most radical of ideas—survival, and freedom, and hope.‖ (Obama 2008a: 272) 

27b) ―Era um erudito e começou a nossa conversa com a história da religião 

escrava, dando-me a conhecer os africanos que, acabados de chegar a costas hostis, se 

sentavam à volta de uma fogueira misturando mitos novos com ritmos antigos, 

transformando as suas músicas em veículos para as mais radicais das ideias – 

sobrevivência, liberdade, esperança.‖  

A palavra ―vessel‖ corresponde, em português, a um recipiente, reservatório ou a 

uma embarcação. Neste caso, o seu uso no texto de partida parece tentar estabelecer um 

paralelismo entre os navios negreiros, que transportavam os escravos de África para os 

Estados Unidos e outros países, e as músicas que entoavam e que continham os seus 

anseios de liberdade, sobrevivência e esperança. Ao ensinarem essas canções às gerações 

seguintes, transmitiam-lhes esses mesmos desejos, perpetuando-os. Assim, foi possível 

chegar à seguinte tradução que opta por traduzir ―vessel‖ pelo seu hiperónimo, ―veículo‖. 

28a) ―Now he was explaining the history of churches in Chicago. There were 

thousands of them, and it seemed as if he knew them all: the tiny storefronts and the large 

stone edifices; the high-yella congregations that sat stiff as cadets as they sang from their 

stern hymnals, and the charismatics who shook as their bodies expelled God‘s 

unintelligible tongue.‖ (Obama 2008a: 273) 

28b) Passava agora a explicar a história das igrejas em Chicago. Havia milhares 

delas, mas ele parecia conhecê-las todas; desde as igrejas instaladas nas pequenas lojas dos 

prédios até às que se encontravam em grandes edifícios de pedra; as congregações com 

seguidores inter-raciais que se sentavam de um modo tão rígido que faziam lembrar 

militares enquanto cantavam os hinos dos seus hinários austero e aquelas em que os 

seguidores carismáticos estremeciam ao mesmo tempo que pareciam expelir a ininteligível 

língua de Deus.‖  

Neste exemplo, a relação de hiperonímia estabelece-se entre o inglês ―cadets‖ e a 

opção portuguesa ―militares‖. Sabendo que a palavra portuguesa ―cadete‖ acarreta o 

mesmo significado que o vocábulo inglês ―cadets‖, ou seja, aluno de escola militar, o 
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tradutor deve ainda assim ter cuidado com outros significados possíveis para ―cadete‖, 

tendo sempre em conta a faixa etária do leitor-alvo estipulado para este texto em particular. 

Por conseguinte, ao descobrir que a palavra ―cadete‖ pode também significar ―filho mais 

novo‖, significado esse que tem origem na língua francesa, o tradutor deve ter em conta 

que um leitor português mais velho poderá inferir essa acepção do vocábulo, que em nada 

cumpre com o significado do texto de partida, dada a popularidade que a cultura 

francófona granjeava no nosso país na década de 1950 ou 1960. 

29a) ―The sanctuary was dark, with several pews that had cracked and splintered; 

the reddish carpet gave off a musty, damp odor; at various points the floorboards beneath 

bucked and dipped like welts in a meadow.‖ (Obama 2008a: 272) 

29b) ―A capela era escura, com vários bancos rachados e lascados, o tapete 

avermelhado emanava um cheiro a humidade e a bolor e, em diversos sítios, as tábuas do 

chão ondulavam fazendo lembrar um prado com os seus montes e vales‖.  

Neste último exemplo do recurso à hiponímia, temos o termo da língua de partida, 

―sanctuary‖, que significa lugar sagrado, como por exemplo, uma igreja ou uma mesquita. 

A tradução literal para português tem um significado muito semelhante e diz respeito a um 

lugar consagrado por uma religião. Neste caso, a tradução literal seria uma hipótese a 

considerar, mas por uma questão de coerência em relação à religião que é referida no texto, 

optou-se por utilizar um hipónimo de santuário, ―capela‖. Além disso, esta palavra é uma 

referência clara ao Cristianismo, mais clara do que ―santuário‖ provavelmente, e também 

porque o texto descreve a zona do edifício mais próxima do altar e que, tradicionalmente, 

se pode chamar capela. 

A estratégia seguinte diz respeito ao uso de opostos, converses em inglês, e recorre 

a estruturas gramaticais que expressam o significado de uma situação através do ponto de 

vista inverso, como por exemplo, os verbos comprar e vender.  

30a) ―I hadn’t told anyone except Johnnie about my decision.‖ (Obama 2008a: 

275) 

30b) ―Só o Johnnie sabia da minha decisão.‖  

Neste exemplo, o recurso a converses é bastante simples e revela-se eficaz em 

subtrair palavras que de outro modo se tornariam supérfluas.  
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31a) ―The analogies weren’t exactly right.‖ (Obama 2008a: 277) 

31b) ―As analogias eram imprecisas.‖  

Também nesta tradução, o recurso a opostos se revelo frutífero, simplificando a 

frase em português. 

32a) Reverend Philips gave me his number, and as I got up to leave, I said, ―If we 

could bring just fifty churches together, we might be able to reverse some of the trends 

you‘ve been talking about.‖ (Obama 2008a: 274) 

32b) ―Se conseguíssemos juntar, nem que fossem cinquenta igrejas, talvez 

conseguíssemos inverter algumas das tendências de que falámos.‖  

Neste exemplo, o uso de opostos reflecte-se na estrutura utilizada no texto de 

chegada que usa um advérbio negativo que não ocorre no texto de partida. 

A estratégia semântica que se segue é a mudança do grau de abstracção que 

transforma aqueles itens que no texto de partida são mais concretos e precisos, em itens 

mais abstractos e, por isso, mais abrangente em termos de significado. O inverso também 

pode acontecer, modificando aquilo que é mais abstracto no texto de partida em 

informação mais concreta no texto de chegada. 

33a) ―I had expected something imposing, but it turned out to be a low, modest 

structure of red brick and angular windows, landscaped with evergreens and sculpted 

shrubs and a small sign spiked into the grass—FREE SOUTH AFRICA in simple block letters.‖ 

(Obama 2008a: 280) 

33b) ―Estava à espera de encontrar um edifício imponente, mas afinal era uma 

estrutura modesta em tijolo vermelho e janelas de linhas rectas, rodeada de árvores 

frondosas e arbustos esculpidos, com um pequeno cartaz espetado na relva – LIBERTEM A 

ÁFRICA DO SUL em maiúsculas simples.‖  

Neste exemplo, o substantivo ―evergreen‖, que significa árvore de folha perene, é 

bastante concreto e diz respeito a um género de árvore específico, um conjunto de árvores 

cuja copa é eterna, como os abetos, os pinheiros ou cedros. No entanto, em português, não 

existe um substantivo que acarrete esse significado, a não ser a expressão já referida e que 
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se considerou ser uma expressão demasiado técnica para esta tradução literária. Assim, 

optou-se por aumentar o grau de abstracção utilizando o adjectivo ―frondosas‖. 

34a) ―They hesitated to volunteer for anything—a tutoring program, a home 

visitation—that might keep them in the city after dark.‖ (Obama 2008a: 273) 

34b) ―Hesitavam em oferecer-se para ajudar no que quer que fosse (um programa 

de explicações, uma visita domiciliária) que os fizesse ficar na cidade depois de anoitecer.‖  

Aqui, a mudança do grau de abstracção regista-se na selecção de dois termos mais 

concretos do que o verbo inglês ―volunteer‖. Assim, a estrutura utilizada no texto de 

chegada, ―oferecer-se para ajudar‖, torna-se mais concreta ao definir que tipo de 

voluntariado se está a falar porque a definição deste pode depender do contexto. Tomemos 

por exemplo, um espectáculo de ilusionismo que precisa de um voluntário para um 

exercício, nesta situação aquilo que pode ser subentendido como voluntário pode ser 

distinto daquele que se voluntaria para prestar assistência médica num hospital. 

A estratégia que se segue é a da mudança de ênfase que pode ocorrer no sentido de 

diminuir ou aumentá-la.  

35a) ―The minute I told him the schools to which I‘d applied—Harvard, Yale, 

Stanford—he had grinned and slapped me on the back.‖ (Obama 2008a: 275) 

35b) ―Assim que lhe disse quais tinham sido as faculdades a que me tinha 

candidatado — Harvard, Yale, Stanford — deu-me o seu sorriso mais aberto e uma 

palmada nas costas.‖  

Neste caso, a mudança de ênfase é feita no sentido do seu aumento no texto de 

partida. Dado que ―to grin‖ significa sorrir mostrando os dentes, um sorriso franco, por 

exemplo, era importante veicular essa informação no texto de chegada. Desse modo, 

utilizou-se a expressão ―sorriso aberto‖ que mantém o grau enfático e a informação 

presente no texto de partida, no entanto a escolha final caiu na estrutura ―o seu sorriso mais 

aberto‖ que vai para além do simples sorriso arreganhado, aumentando a sua ênfase ao 

sugerir que esse seria o sorriso mais sincero e altruísta do personagem. 

36a) ―She began to explain how there were a lot more black families in the 

suburbs these days; how her son could walk down the street without being harassed;how 
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the school he‘d be attending had music courses, a full band, free instruments and 

uniforms‖ (Obama 2008a: 281). 

36b) ―Explicou-me que agora havia mais famílias negras nos subúrbios, que o 

filho poderia andar na rua sem ser assediado, que a escola onde ia estudar tinha aulas de 

música, uma banda completa, instrumentos e fardas grátis.‖  

Neste exemplo, a ênfase é diminuída ao suprimir-se o substantivo intensificador 

―lot‖ cuja ocorrência serve para salientar que, àquela época, o número de famílias afro-

americanas que se mudava para os subúrbios de Chicago registava um crescimento 

substancial, servindo igualmente de reforço à decisão da personagem Tracy. Essa ênfase é 

perdida no texto de chegada com a eliminação de ―lot‖, fazendo-se apenas menção ao facto 

de serem mais as famílias que se haviam mudado numa acepção de serem bastantes as 

ditas famílias, pelo menos, as suficientes para motivar a decisão de Tracy, por oposição ao 

que acontecia em épocas anteriores. 

37a) ―He was an erudite man and began our conversation with a history of slave 

religion, telling me about the Africans who, newly landed on hostile shores, had sat around 

a fire mixing newfound myths with ancient rhythms, their songs becoming a vessel for 

those most radical of ideas—survival, and freedom, and hope.‖ (Obama 2008a: 272) 

37b) ―Era um erudito e começou a nossa conversa com a história da religião 

escrava, dando-me a conhecer os africanos que, acabados de chegar a costas hostis, se 

sentavam à volta de uma fogueira misturando mitos novos com ritmos antigos, 

transformando as suas músicas em veículos para as mais radicais das ideias – 

sobrevivência, liberdade, esperança.‖  

Neste exemplo, diminui-se a ênfase patente no uso de dois esquemas retóricos, o 

polissíndeto e o assíndeto, que pretende enfatizar a importância desses conceitos na cultura 

afro-americana. Com a tradução escolhida, o assíndeto, perdeu-se um pouco da ênfase e 

assim, existe no texto de partida uma simples enumeração dessas ideias. 

A última das estratégias semânticas é a paráfrase que favorece o sentido pragmático 

do texto. Esta estratégia procura fazer uma interpretação do sentido do texto, produzindo-

se assim uma tradução mais livre e mais distante das palavras do texto de partida. 
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37a) ―The Reverend went on to recall the Southern church of his own youth, a 

small whitewashed wooden place, he said, built with the sweat and pennies saved from 

sharecropping, where on bright Sunday mornings all the quiet terror and open wounds of 

the week drained away in tears and shouts of gratitude; the clapping waving, fanning 

hands reddening the embers of those same stubborn ideas—survival, and freedom, and 

hope‖ (Obama 2008a: 273). 

37b) ―O reverendo continuou a falar e recordou a igreja sulista da sua própria 

juventude, um edifício pequeno em madeira pintada de branco, disse, construído com o 

suor e os tostões poupados das sharecropping, onde, nas manhãs quentes e soalheiras de 

domingo, o terror calado e as feridas abertas daquela semana eram lavadas pelas lágrimas e 

os clamores de gratidão.‖  

Neste exemplo, a metáfora utilizada descreve a maneira como as feridas, reais e 

figurativas, dos membros congregação da juventude do reverendo Philips, desapareciam 

com o poder das preces nas missas de domingo, aliado às lágrimas que choravam. O 

significado que este trecho encerra está ligado ao poder de cura e redenção que os 

religiosos atribuem à sessão eucarística, pelo que é essa ideia que a tradução deve veicular. 

Para este caso concreto, a tradução literal para o verbo ―to drain‖ seria infeliz e mesmo o 

recurso à sinonímia não seria eficaz, já que ele significa drenar ou escorrer, verbos que, 

mesmo figurativamente, não são empregues quando se trata de feridas, excepto em textos 

técnicos de medicina onde, de facto, se drenam feridas. No entanto, o texto de partida nada 

tem de técnico e menos ainda de médico, pelo que importa fazer a tradução da referida 

metáfora por outra que se revele adequada.  

Existe uma expressão portuguesa, ―lavar-se em lágrimas‖, que denota uma ligação 

à religiosidade, bem como ao poder curativo das ditas, como o demonstra a seguinte 

citação do sítio do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura: 

―E se o vosso pecado é demasiado grande para que o possam lavar as lágrimas 

da penitência, que possam intervir por vós as lágrimas da Igreja, Vossa Mãe... 

Intercede por cada um dos seus filhos, como outros tantos filhos únicos.‖
33

 

Assim, optou-se por essa expressão devido à sua tipicalidade na língua portuguesa, 

bem como a sua ligação aos conceitos de purificação espiritual e de limpeza. 
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38a) ―It was an old building, in one of the South Side‘s older neighborhoods, still 

sound but badly in need of tuck-pointing and perhaps a new roof.‖ (Obama 2008a: 272) 

38b) ―Era um edifício antigo, num dos bairros mais antigos do South Side de 

Chicago, ainda robusto, mas a precisar de betume novo nas juntas dos tijolos e, talvez, de 

um telhado novo.‖  

Neste exemplo, o recurso a paráfrase serve para detalhar a acção determinada pelo 

verbo tuck-point, que significa ―to point (grooved mortar joints) with a thin ridge of fine 

lime mortar or putty‖
34

. Assim, o verbo português ―betumar‖ poderia ser uma hipótese de 

tradução, no entanto, a técnica anglófona verificada parece ter algumas diferenças em 

relação à utilizada em Portugal, por exemplo, o betume não é esticado pela superfície a 

betumar, como se faz por cá, mas é introduzido no espaço entre os tijolos. Por conseguinte, 

optou-se por explicar um pouco a técnica envolvida no ―tuck-pointing‖, recorrendo 

igualmente à explicitação. 

39a) ―The sanctuary was dark, with several pews that had cracked and splintered; 

the reddish carpet gave off a musty, damp odor; at various points the floorboards beneath 

bucked and dipped like welts in a meadow.‖ (Obama 2008a: 272) 

39b) ―A capela era escura, com vários bancos rachados e lascados, o tapete 

avermelhado emanava um cheiro a humidade e a bolor e, em diversos sítios, as tábuas do 

chão ondulavam fazendo lembrar um prado com os seus montes e vales.‖  

Neste caso, optou-se pela paráfrase para explicitar a razão pela qual as tábuas do 

chão recordavam um prado, reforçando a ideia da existência de altos e baixos num prado. 

A última das estratégias semânticas, a mudança de tropo, caracteriza-se pela 

alteração das figuras de estilo utilizadas no texto de partida e é muito semelhante à 

estratégia semântica da mudança de esquemas retóricos. A diferença entre ambas as 

estratégias é que a mudança de tropo está relacionada com o significado que ele acarreta e 

não com a sua forma. Tal como a estratégia sintáctica anterior, também esta se pode dividir 

em três hipóteses, como de resto foi explicitado no primeiro capítulo; a manutenção do 

mesmo tropo entre os textos de partida e de chegada, a troca de um tropo X no texto de 

partida por um tropo Y no texto de chegada, e, por último, a eliminação do tropo existente 

no texto de partida. Passemos aos exemplos. 
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40a) ―As I watched and listened from my seat, I began to hear all the notes from the 

past three years swirl about me.‖ (Obama 2008a: 294) 

40b) ―Enquanto observava e ouvia sentado no meu lugar, comecei a ouvir todas as 

notas dos últimos três anos a envolverem-me como um remoinho.  

Aqui, a estratégia utilizada foi um conjunto de duas hipóteses, a manutenção da 

figura de estilo e a adição de outra. A metáfora que sugere que as notas tomassem um 

sopro de vida e rodopiassem à volta de Obama é mantida no texto de chegada, mas a ideia 

do seu rodopiar é obtida através de uma comparação que não existe no texto de partida. 

Deste modo, conseguiu-se a seguinte tradução: 

41a) ―As the choir lifted back up into song, as the congregation began to applaud 

those who were walking to the altar to accept Reverend Wright‘s call, I felt a light touch 

on the top of my hand.‖ (Obama 2008a: 295) 

41b) ―Enquanto o coro se elevava em canto, enquanto a congregação começava a 

aplaudir aqueles que caminhavam até ao altar para aceitar a chamada do reverendo Wright, 

senti um toque leve nas costas da mão.‖  

Neste caso, houve apenas a manutenção de um tropo existente no texto de partida, a 

metáfora presente no início da frase. A ideia da música como meio de elevação do espírito, 

de uma quase purificação da alma, que o texto de partida sugere, é mantida no texto de 

chegada, resultando numa imagem clara para o leitor. 

42a) ―Like a great pumping heart, the church had circulated goods, information, 

values, and ideas back and forth and back again, between rich and poor, learned and 

unlearned, sinner and saved.‖ (Obama 2008a: 273) 

42b) ―Tal como um grande coração bombeia sangue, também a igreja tinha feito 

circular bens, informação, valores e ideias de trás para a frente e de novo para trás, entre 

ricos e pobres, letrados e iletrados, pecadores e bem-aventurados.‖  

Aqui, o recurso à estratégia verificou-se pela manutenção da mesma figura de 

estilo, a antítese, tal como surge no texto de partida. 
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3.1.3 Estratégias pragmáticas 

De seguida, serão exemplificadas as estratégias pragmáticas que estão relacionadas 

com a selecção dos traços do texto de partida que devem ser mantidos com base nas 

especificidades atribuídas ao leitor-alvo do texto de chegada.  

A primeira dessas estratégias é a filtragem cultural que surge como solução de 

excertos que têm um elevado valor cultural e que por isso apresentam mais dificuldades ao 

tradutor. Esse tipo de situação pode ocorrer independentemente da norma inicial escolhida. 

Quando o tradutor opta pela aceitabilidade, a filtragem cultural ocorre no sentido de 

explicar tanto quanto possível o aspecto cultural envolvido de modo a que o leitor o 

considere mais familiar e próximo da sua realidade. É o que Chesterman apelida de 

domesticação, naturalização ou adaptação (Chesterman 1997: 108). Pelo contrário, quando 

a norma inicial escolhida é a da adequação, o tradutor deve regular a filtragem cultural de 

modo a manter alguma da estranheza associada a essa particularidade da cultura de partida, 

para que o seu leitor a estranhe por comparação à sua própria cultura. Trata-se de 

exotização, estrangeirização ou estranhamento, de acordo com Chesterman (Chesterman 

1997: 108). 

43a) ―The Reverend went on to recall the Southern church of his own youth, a 

small whitewashed wooden place, he said, built with the sweat and pennies saved from 

sharecropping, where on bright Sunday mornings all the quiet terror and open wounds of 

the week drained away in tears and shouts of gratitude; the clapping waving, fanning 

hands reddening the embers of those same stubborn ideas—survival, and freedom, and 

hope.‖ (Obama 2008a: 273) 

43b) ―O reverendo continuou a falar e recordou a igreja sulista da sua própria 

juventude, um edifício pequeno em madeira pintada de branco, disse, construído com o 

suor e os tostões poupados das sharecropping, onde, nas manhãs quentes e soalheiras de 

domingo, o terror calado e as feridas abertas daquela semana eram lavadas pelas lágrimas e 

clamores de gratidão.‖ (pág. 41) 

Neste excerto, a estratégia foi aplicada a um único substantivo, ―pennies‖. 

Referente à moeda de menor valor de qualquer unidade monetária, ―pennies‖ poderia ter 

sido traduzido como cêntimo, valor mais baixo do Euro, sem que houvesse algum tipo de 

desvio relativamente ao texto de partida; no entanto, um tal desvio poderia verificar-se em 

relação à cultura portuguesa e ao substantivo que o leitor esperaria ler dado o contexto em 
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que surge. Visto que a moeda única europeia só começou a circular em Portugal em 2002 e 

que o cêntimo não era unidade divisionária utilizada na moeda portuguesa, seria estranho 

para o leitor, dada a faixa etária admitida, ler que uma igreja havia sido construída com os 

cêntimos poupados. Nesse sentido, recorreu-se à antiga moeda portuguesa, o escudo, e à 

sua unidade menor, o centavo, mas ainda assim, fez-se uso da estratégia da sinonímia para 

se chegar à palavra final, tostão. Esta acarreta consigo uma noção de pequenez, de miudeza 

e generalização que parece capaz de veicular melhor também o sentido de esforço e 

dificuldade presente no texto de partida. 

44a) ―It sat flush on Ninety-fifth Street in a mostly residential neighborhood a few 

blocks down from the Louden Home projects.‖ (Obama 2008a: 280) 

44b) ―Ficava a meio da Ninety Fifth Street num bairro quase todo residencial, a 

poucos quarteirões do bairro social de Louden Home. (pág. 48) 

Neste caso, é preciso verificar o significado da palavra ―projects‖ neste contexto. 

Para além de significar ―projecto‖ ou ―plano‖, ―projects‖ pode também estar relacionado 

com habitação, como de resto se pode concluir pela frase em que ocorre e, nesse sentido, 

talvez esse substantivo não signifique projecto, mas tenha um sentido diferente. Assim, 

verificou-se que no dicionário Merriam—Webster‘s que outra acepção possível é: ―a 

usually public housing development consisting of houses or apartments built and arranged 

according to a single plan.‖. Um outro dicionário em linha sugeriu: ―housing that is built, 

operated, and owned by a government and that is typically provided at nominal rent to the 

needy‖.
35

 Por conseguinte, o uso da palavra ―projecto‖ não seria adequado, já que não 

reflecte toda a realidade do texto de partida. Assim, recorreu-se a um conjunto de palavras 

―bairro social‖ que define esse tipo de habitação em Portugal.
36

 

45a) ―Outside, I put my sunglasses and walked past a group of older men who had 

set out their lawn chairs on the sidewalk for a game of bid whist.‖ (Obama 2008a: 274) 

45b) ―Na rua, pus os meus óculos de sol e passei ao lado de um grupo de homens 

mais velhos, que tinham aberto as suas cadeiras de lona no passeio para um jogo de cartas 

a dinheiro.‖ (pág. 43) 

                                                 
35

< http://www.thefreedictionary.com/Projects+(housing)> Consultado a 30-08-11 
36

 <http://www.aphm.pt/Documentos/Tavira23Nov2007/ApresentacaoBragahabit.pdf> Consultado a 

30-08-11 
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A filtragem cultural que ocorreu neste caso está relacionada com o tipo de cadeiras 

em que os senhores se sentavam. À partida, parece que ―lawn chairs‖ não deveria ser alvo 

de qualquer tipo de estratégia que não a tradução literal, muito menos deveria ser 

necessário recorrer à filtragem cultural, sendo suficiente optar por ―cadeiras de jardim‖. No 

entanto, deve ter-se em linha de conta o bairro em que Barack Obama está no momento em 

que observa os velhotes que jogam cartas. Ele afirma que é um ―dos bairros mais antigos 

do South Side de Chicago‖ que, associada desde sempre à população afro-americana e ao 

estabelecimento de indústrias
37

, era uma zona pobre da cidade. Com este conhecimento em 

mente, parte-se para o que são ―cadeiras de jardim‖ no contexto português. Elas são, na sua 

maioria, cadeiras de madeira, vime, plástico, por vezes com aplicações de ferro forjado ou 

outros enfeites, portanto não são desdobráveis nem portáteis, como se depreende que 

seriam as do texto de partida. Para melhor entender que tipo de cadeiras são estas ―lawn 

chairs‖, fez-se uma pesquisa de imagens pelo motor de busca Google
38

 onde foi possível 

observar que elas são mais parecidas com as cadeiras de praia mais comuns na realidade 

portuguesa, que se desdobram e são facilmente transportáveis, do que com cadeiras de 

jardim. Ainda assim, havia um outro ponto a considerar, existirão praias em Chicago? 

Sabendo que a cidade se situa numa das margens do Lago Michigan, há uma forte 

possibilidade de existirem praias fluviais ou artificiais. Partiu-se, então, para a pesquisa da 

existência de algum tipo de praia em Chicago e descobriu-se que, de facto, existem praias 

na cidade.
39

 No entanto, a distância entre Altgeld Gardens, um dos bairros do South Side 

referidos na obra, e a Oak Street Beach, por exemplo, é considerável e obriga a uma 

viagem de cerca de trinta minutos com viatura própria ou entre noventa minutos a duas 

horas de transportes, como foi possível observar na aplicação Google Maps. Se esta 

realidade pode ser comum para um leitor de Lisboa que vai à praia à Costa da Caparica, 

talvez seja menos comum para o leitor que vive em Marvão e está a cerca de 200 Km da 

praia mais próxima, como por exemplo, a da Nazaré. Tendo isso em conta, consideram-se 

agora os materiais que compõe a cadeira e que constituam uma realidade cultural comum a 

ambos os leitores hipotéticos apresentados. Um dos materiais mais usados para a 

construção das cadeiras de praia talvez seja a lona, dada a sua resistência e baixo custo, por 

essa razão, a escolha incidiu sobre a composição ―cadeiras de lona‖. 

                                                 
37

< http://encyclopedia.chicagohistory.org/pages/1177.html> Consultado a 30-08-11 
38

<http://www.google.com/search?q=%22lawn+chair%22&hl=en&biw=1280&bih=856&prmd=ivns

&source=lnms&tbm=isch&ei=vANdTqiiPIr3sgaT_fWjDw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0

CBoQ_AUoAQ> Consultado a 30-08-11 
39

 <http://www.chicagotraveler.com/maps/chicago-beaches-map.htm> Consultado a 20-09-11 
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Com esta escolha tradutória, optou-se por aproximar o aspecto que pertence à 

cultura de partida à realidade do leitor do texto de chegada. No entanto, a escolha não 

reflecte o recurso à norma da aceitabilidade em detrimento da adequação, mas funciona de 

igual modo, enquanto referente cultural, em ambos os sistemas. Neste sentido, é possível 

afirmar que esta opção fica a ―meio caminho‖ entre ambas as culturas.  

 A estratégia seguinte é a mudança do grau de explicitação e é umas das estratégias 

mais utilizadas no decorrer do processo tradutório, tendo sido reconhecida como um dos 

universais de tradução, como o afirma Laviosa-Braithwaite: ―the translator expands the 

target text by inserting additional words‖ (Laviosa-Braithwaite 1998: 289). 

46a) ―I mean, I know you‘re a conscientious brother and all that, but when 

somebody‘s got a choice between Harvard and Roseland, it‘s only so long somebody‘s 

gonna keep choosing Roseland.‖ (Obama 2008a: 275-276) 

46b) ―Quero dizer, eu sei que és um irmão com princípios e isso, mas quando se 

pode escolher entre Harvard e o bairro de Roseland, não se fica em Roseland por muito 

tempo – voltou a abanar a cabeça. – Harvard! Caramba. Só espero que te lembres dos 

amigos quando estiveres lá no teu escritório todo fino na baixa.‖ (pág. 43) 

Neste exemplo, a explicitação surge para informar o leitor daquilo que é Roseland, 

já que, neste capítulo, é a primeira referência a esse bairro. Aqui, a explicitação serve 

apenas para ―Roseland‖, porque Harvard é uma universidade sobejamente conhecida, pelo 

que se parte do princípio de que o leitor-alvo deste texto reconheça a menção, para além da 

existência de uma nota de tradutor que explicita o reconhecimento dessa universidade. 

Assim, é suficiente acrescentar a palavra ―bairro‖ à frase, para que o leitor entenda o que é 

Roseland. 

Deste modo, a escolha feita não corresponde à norma inicial proposta, ao seguir o 

conceito de aceitabilidade, já que torna explícito o que no texto de partida é implícito e 

assim considera (adicionando informação e explicitando) a experiência e o conhecimento 

do leitor do texto de chegada. 

47a) ―Or the other way around: I could work in a blue-chip law firm but live in the 

South Side and buy a big house, drive a nice car, make my donations to the NAACP and 

Harold‘s campaign, speak at local high schools.‖ (Obama 2008a: 278) 
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47b) ―Ou, pelo contrário, podia trabalhar numa firma de advogados importante, 

mas viver no South Side e comprar uma vivenda grande, ter um bom carro, fazer as minhas 

doações para a NAACP e para a campanha de Harold, discursar nos liceus da cidade. (pág. 

46) 

Aqui, a estratégia de explicitação surge sob a forma de nota de tradutor para que o 

leitor entenda a que corresponde a sigla NAACP porque, tal como o exemplo anterior, é a 

primeira referência a essa associação. Fundada em 1909, a National Association for the 

Advancement of Colored People é uma das mais antigas associações defensora dos direitos 

cívicos, cujo grande objectivo se prende com a garantia a todos os cidadãos norte-

americanos dos direitos assegurados pelas 13.ª, 14.ª e 15.ª Emendas da Constituição dos 

Estados Unidos da América ―which promised an end to slavery, the equal protection of the 

law, and universal adult male suffrage‖
40

. 

Assim, a nota de tradutor explica a origem e o propósito dessa associação, 

consistindo na seguinte frase: ―A National Association for the Advancement of Colored 

People é uma associação americana fundada em 1909 e que defende os direitos cívicos dos 

cidadãos afro-americanos.‖ 

Deste modo, segue-se antes a norma da aceitabilidade ao fornecer esclarecimento 

adicional sobre uma associação que pertence exclusivamente à cultura de partida e que 

pode ser desconhecida do leitor-alvo do texto de chegada. 

48a) ―I stamped out my cigarette and started the car.‖ (Obama 2008a: 279) 

48b) ― Apaguei o cigarro, pisando-o, e liguei o carro.‖ (pág. 47) 

Neste exemplo, a explicitação prende-se com o modo como o cigarro foi apagado, 

já que não foi, simplesmente, apagado contra uma das paredes de um cinzeiro, mas sim 

com o pé. Assim sendo, é preciso acrescentar palavras ao texto de partida para que seja 

perceptível que o cigarro foi apagado dessa forma. 

A estratégia seguinte é a da mudança do grau de informação que se caracteriza pela 

inclusão de dados incapazes de serem inferidos do texto de partida e que o tradutor crê 

serem relevantes para o leitor-alvo. O contrário também pode acontecer, ou seja, o tradutor 
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 <http://www.naacp.org/pages/naacp-history> Consultado a 30-08-11 
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pode, de igual modo, omitir informação descrita no texto de partida que acredita ser 

redundante para o seu leitor. 

A escolha feita vai no sentido da norma da aceitabilidade, oposta à norma inicial 

que havia sido previamente seleccionada. 

49a) ―He was an erudite man and began our conversation with a history of slave 

religion, telling me about the Africans who, newly landed on hostile shores, had sat around 

a fire mixing newfound myths with ancient rhythms, their songs becoming a vessel for 

those most radical of ideas—survival, and freedom, and hope.‖ (Obama 2008a: 272) 

49b) “Era um erudito e começou a nossa conversa com a história da religião 

escrava, dando-me a conhecer os africanos que, acabados de chegar a costas hostis, se 

sentavam à volta de uma fogueira misturando mitos novos com ritmos antigos, 

transformando as suas músicas em veículos para as mais radicais das ideias – 

sobrevivência, liberdade, esperança.‖ (pág. 41) 

Neste caso, a inclusão do substantivo ―homem‖ no texto de chegada, seria 

redundante, dado que o adjectivo ―erudito‖ é masculino, pelo que se optou pela omissão. 

50a) I wanted to go to Kenya: Auma was already back in Nairobi, teaching at the 

university for a year; it would be an ideal time for an extended visit.‖ (Obama 2008a: 276) 

50b) ―Queria ir ao Quénia; a minha irmã Auma já estava de volta a Nairobi e 

estava a dar aulas na universidade por um ano, era a altura ideal para uma visita 

prolongada.‖ (pág. 44) 

Este é um exemplo de adição de informação no texto de chegada, já que em 

nenhuma parte do capítulo traduzido existe outra menção a Auma, meia-irmã de Barack. 

Assim sendo, é preciso acrescentar essa informação para que o leitor saiba quem é Auma e 

por que é que ela é uma das razões pelas quais Barack quer ir ao Quénia. 

51a) ―It was an old building, in the South Side’s older neighborhoods, still sound 

but badly in need of tuck-pointing and perhaps a new roof.‖ (Obama 2008a: 272) 

51b) ― Era um edifício antigo, num dos bairros mais antigos do South Side, uma 

zona pobre de Chicago, ainda robusto, mas a precisar de betume novo nas juntas dos 

tijolos e, talvez, de um telhado novo.‖(pág. 41) 
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Neste exemplo, é preciso acrescentar que a zona mencionada, o ―South Side‖, 

pertence à cidade de Chicago, já que esta informação não é possível de ser inferida pelo 

leitor-alvo. O ―South Side‖ é, desde cedo, uma zona industrial e por essa razão, alvo 

preferencial para os recém-chegados emigrantes à procura de trabalho, bem como afro-

americanos que tentam escapar à discriminação, por vezes violenta, de que eram alvo nos 

estados do Sul e que decidem fixar residência nessa área. Dada a multiplicidade étnica que 

caracteriza essa zona, muitas foram as ocorrências de tumultos raciais violentos que se 

viram agravadas com o declínio das indústrias aí estabelecidas e consequente aumento de 

desemprego na sua população; o que resultou na fama de área pobre e problemática que o 

―South Side‖ veio a adquirir. Assim, tornou-se necessário proceder à mudança do grau de 

informação acrescentando em nota de tradutor se trata de uma zona menos favorecida da 

cidade de Chicago. 

A quarta estratégia pragmática é a mudança interpessoal que altera o nível de 

formalidade do texto ou o grau de emotividade aí presente, ou seja, qualquer mudança que 

seja registada ao nível da relação entre texto/autor e o leitor. 

52a) It was an old building, in one of the South Side‘s older neighborhoods, still 

sound but badly in need of tuck-pointing and perhaps a new roof.‖ (Obama 2008a: 272) 

52b) ―Era um edifício antigo, num dos bairros mais antigos do South Side de 

Chicago, ainda robusto, mas a precisar de betume novo nas juntas dos tijolos e, talvez de 

um telhado novo.‖ (pág. 41) 

Neste exemplo, a mudança interpessoal dá-se com a explicação daquilo que é um 

termo técnico no texto de partida. Como já foi referido, tuck-pointing é uma técnica da área 

da construção civil que consiste em aplicar argamassa entre tijolos e é prática bastante 

comum nos países anglófonos, mas não é muito utilizada em Portugal, já que são poucos 

os edifícios cujos tijolos estão expostos. Assim sendo, tornou-se necessário esclarecer no 

que é que essa técnica consiste, acabando assim por alterar o nível de tecnicidade, por 

assim dizer, existente no texto de partida, fazendo uso da paráfrase. 

53a) ―They hesitated to volunteer for anything—a tutoring program, a home 

visitation—that might keep them in the city after dark.‖ (Obama 2008a: 273) 
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53b) ―Hesitavam em oferecer-se para ajudar no que quer que fosse (um programa 

de explicações, uma visita domiciliária) que os fizesse ficar na cidade depois de anoitecer.‖ 

(pág. 42) 

Aqui, a mudança interpessoal regista-se a outro nível, o da emotividade expressa no 

texto. Ao escolher o verbo oferecer como tradução de to volunteer, o tradutor acaba por 

conferir uma maior emotividade ao texto de chegada, na medida em que o acto não é 

apenas o de cumprir um serviço ou uma tarefa para a qual a pessoa se voluntariou, mas, 

mais do que isso, pretende-se aqui pretende imprimir uma conotação mais afectiva, mais 

dedicada do que o simples voluntariado. É a pessoa que oferece um pouco de si, do seu 

tempo para ajudar a outrem, o que vai para além do simples cumprimento de uma tarefa de 

cariz social como sugerido pelo texto de partida.  

54a) The minute I told him the schools to which I‘d applied—Harvard, Yale, 

Stanford—he had grinned and slapped me on the back.‖ (Obama 2008a: 275) 

54b) ―Assim que lhe disse quais tinham sido as faculdades a que me tinha 

candidatado – Harvard, Yale, Stanford – deu-me o seu sorriso mais aberto e uma palmada 

nas costas.‖ (pág. 44) 

Este é outro exemplo da alteração do nível de emotividade presente no texto de 

partida. ―To grin‖ significa sorrir, dar um sorriso largo ou rasgado, mas a tradução 

adoptada vai um pouco mais longe que isso atribuindo a esse sorriso uma acepção de 

orgulho e felicidade que serão recuperados um pouco mais à frente quando Johnnie afirma 

que se sente orgulhoso de Barack. Assim, a opção feita pela tradução ―deu-me o seu 

sorriso mais aberto‖ tem um maior grau de emotividade quando comparado com o texto de 

partida. 

A estratégia pragmática que se refere a seguir é a mudança de visibilidade e 

caracteriza-se pela inserção de notas de tradutor, comentários parentéticos e quaisquer 

outras mudanças que chamem atenção para a presença do tradutor no texto. Neste caso, os 

exemplos de mudança de visibilidade consistem na introdução de notas de tradutor no final 

da página. 

55a) The Reverend went on to recall the Southern church of his own youth, a small 

whitewashed wooden place, he said, built with the sweat and pennies saved from 

sharecropping, where on bright Sunday mornings all the quiet terror and open wounds of 
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the week drained away in tears and shouts of gratitude; the clapping waving, fanning 

hands reddening the embers of those same stubborn ideas—survival, and freedom, and 

hope.].‖ (Obama 2008a: 273) 

55B) ―O reverendo continuou a falar e recordou a igreja sulista da sua própria 

juventude, um edifício pequeno em madeira pintada de branco, disse, construído com o 

suor e tostões poupados das sharecropping*, onde, nas manhãs quentes e soalheiras de 

domingo, o terror calado e as feridas abertas daquela semana eram lavadas pelas lágrimas e 

clamores de gratidão.‖ (pág. 41) 

* Sharecropping é um sistema agrícola do pós-Guerra Civil utilizado nos estados 

do Sul dos E.U.A. em que um escravo livre aluga uma parcela de terreno em troca de 

metade da sua colheita. (NT) 

 

Dada a dificuldade de encontrar um termo em português que transmitisse adequada 

e fielmente todo o significado do termo ―sharecropping‖, optou-se por inserir uma nota de 

tradutor sucinta capaz de informar o leitor-alvo. Assim, a tradução vem acompanhada da 

dita nota de tradutor que explicita esse aspecto cultural ligado a um momento particular da 

cultura de partida, no final da página em que figura. 

56a) ―Only now the redistribution didn‘t run in just a single direction from the 

school teacher or the physician who saw it as a Christian duty to help the sharecropper or 

the young man fresh from the South adapt to big city life.‖ (Obama 2008a: 285-286) 

56b) ―Só que agora a redistribuição não acontecia num só sentido a partir do 

professor ou do médico, que entendia como um dever cristão ajudar o sharecropper ou o 

jovem acabado de chegar do Sul a adaptar-se à vida das grandes cidades. (pág. 53) 

* Sharecropper era o ex-escravo que cultivava uma parcela de terreno sob sistema 

agrícola de sharecropping. 

Também para o derivado de sharecropping se tornou necessário introduzir a nota 

de tradutor de modo a desfazer dúvidas que o leitor possa ter, bem como para equilibrar o 

grau de estranheza decorrente do cumprimento da norma inicial de adequação, por via do 

empréstimo. 
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57a) ―They waved dollar bills at the soft-spoken black alderman—behind whom the 

white aldermen had thrown their support. They called this man a sellout and an Uncle 

Tom.‖ (Obama 2008a: 288) 

57b) ―Chamavam-lhe um vendido e um Pai Tomás*.‖ (pág. 55) 

* No original ―Uncle Tom‖. Tem sentido pejorativo, significa um afro-americano 

submisso ao homem branco. 

Este é outro exemplo da necessidade de, durante o processo tradutório, mudar o 

grau de visibilidade do tradutor no texto que cria, para que o seu leitor assimile toda a 

informação patente no texto de partida necessária para que a sua mensagem seja veiculada 

e mantida inalterada. Assim, o termo ―Uncle Tom‖ acarreta significados particulares que o 

leitor português pode não inferir apenas da tradução do nome do personagem da obra de 

Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom‘s Cabin, pelo que se tornou necessário recorrer à 

ferramenta tradutória que é a nota de tradutor. 

Com este levantamento do recurso às estratégias de tradução sugeridas por Andrew 

Chesterman (Chesterman 1997), comprovou-se que, tal como o teórico propõe, é possível 

perceber a sua presença no texto de chegada quando comparado com o texto de partida. 

Além disso, através dos exemplos apresentados, pode-se perceber que o recurso a uma das 

estratégias não implica que não seja possível recorrer a mais do que uma estratégia na 

mesma frase, sintagma ou palavra, para que o tradutor conseguia uma boa tradução. 

 

3.2 Tradução de aspectos culturais 

Nesta secção do comentário ao texto de chegada proposto, serão abordados os 

referentes culturais que foram alvo de maior reflexão no decorrer do processo tradutório. 

Pela sua especificidade e ligação particular à cultura de partida, foram necessárias várias 

tentativas e pesquisas para que fosse possível chegar à tradução considerada mais 

adequada, tendo sempre em vista o leitor-alvo estipulado para este trabalho. Por vezes, foi 

necessário recorrer à inclusão de notas de tradutor no final da página 

3.2.1 Sharecropper e Sharecropping 

Estes referentes culturais requereram alguma investigação. A pesquisa realizada 

permitiu averiguar que, após a Guerra Civil norte-americana, e consequente abolição da 
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escravatura, as grandes plantações continuavam a precisar de mão-de-obra ao menor custo 

possível e os antigos escravos tinham um amplo conhecimento sobre questões de lavoura. 

Este conjunto de condições abriu caminho para um tipo de contrato de trabalho chamado 

sharecropping que consistia no aluguer de um pedaço de terra por parte do escravo que 

devia, a partir daí, entregar uma parte da sua colheita ao dono do terreno como forma de 

pagamento. 

Ao que parece este conceito também era conhecido em território europeu, mas sem 

os contornos muito particulares da escravatura e da exploração continuada após a sua 

abolição. Assim, temos a mezzadria
41

 na Itália, a métayage
42

 na França e a mediería
43

 em 

Espanha, aqui com a variante catalã mitgeria
44

. Também no Brasil a prática agrícola de 

cedência de terreno mediante pagamento em géneros aí colhidos era comum e 

denominava-se meeira, sendo o sharecropper o equivalente a meeiro que, como o 

dicionário Houaiss define, é aquele que ―planta a meias com o dono do terreno, a quem 

tem de dar parte do rendimento da plantação‖ (Houaiss 2003: 2437). Apesar da utilização 

deste método de produção agrícola ser comum na Europa e nas Américas, a pesquisa sobre 

a prática do mesmo método em Portugal foi infrutífera e não foi possível descobrir uma 

denominação específica, mesmo seguindo as pistas lexicais brasileira e espanhola. Nesse 

sentido, só foi possível descobrir que meeira
45

 e meeiro
46

 significam ambos, em português 

europeu, ―que tem de ser ou que pode ser dividido em dois quinhões iguais; aquele que tem 

metade em alguma coisa‖. 

Com estes dados em mão e ciente de que a norma inicial para a tradução do texto 

de partida é a adequação, o tradutor optou por manter o termo no texto de chegada e inserir 

uma nota de tradutor onde se explicam os conceitos de sharecropper e sharecropping, 

facilitando simultaneamente ao leitor o acesso a informações relativas às origens da cultura 

afro-americana nos E.U.A. 

3.2.2 Movimento islamita VS. Movimento islâmico 

A referência à religião muçulmana no texto de partida, ―[…] and the emergence of 

Muslims,[…].‖ (Obama 2008a: 273) está directamente ligada a uma associação de afro-
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americanos muçulmanos, a Nation of Islam
47

, ou Nação do Islão, como foi verificado pela 

consulta no The Free Dictionary
48

 e corroborado pelo Merriam—Webster‘s Collegiate 

Dictionary (Gilman 2001: 765). No entanto, o Dicionário da Porto Editora de Inglês-

Português não faz referência a essa associação político-religiosa e sugere as seguintes 

palavras, ―maometano, muçulmano, mosleme, moslém‖ (Editora 2005: 586). Ao que 

parece, a tradução não deveria ser problemática e a opção por ―muçulmano‖ seria 

adequada, no entanto uma pesquisa mais aprofundada pelo uso das palavras sinónimas de 

muçulmano (islamita, islâmico, islamista) revela que cada uma acarreta acepções 

consideravelmente diferentes. 

Se, por um lado, no sítio em linha do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa se 

descobre que o uso da palavra ―islamista‖ desrespeita as regras gramaticais do português
49

 

e por isso não deve ser usada em caso algum, por outro, Carimo Mohomed, doutorando em 

Ciência Política na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, considera que o erro está no recurso à palavra ―islamita‖ como caracterizadora de 

quem segue a religião muçulmana, palavra essa que, na verdade, afirma não fazer qualquer 

sentido, advogando antes o recurso à palavra ―islamista‖ como referente àquele que 

defende as práticas do Islão político ou Islamismo
50

 e ―muçulmano‖ ao que professa a 

doutrina religiosa do profeta Maomé. 

Tentando manter a conotação de associativismo político inerente ao substantivo 

inglês, bem como respeitar as regras da língua portuguesa, o tradutor encontrou-se perante 

uma série de questões que houve resolver; no cerne da questão estava a alternativa entre 

seguir a sugestão do sítio Ciberdúvidas, pondo de lado a palavra ―islamista‖ ou, por outro 

lado, usar essa palavra, consciente de que poderia ser encarada como erro de português, tal 

como um membro da comunidade islâmica portuguesa defende. 

Um blogue ligado ao jornal diário Público onde essa mesma questão é colocada 

fornece uma pista adequada. Diz José Queiroz que esse jornal tem, de há uns anos a esta 

parte, feito uso da palavra ―islamista‖, considerada por alguns corruptela de ―islamita‖, 

como referente daqueles ―que usam o islão como arma política e de terrorismo, de modo a 
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distingui-los dos fiéis islamitas‖ (Queirós 2010).
51

 Existe, portanto, uso da palavra 

islamista que acarreta o sentido, ou parte dele, impresso em ―Muslims‖ no texto de partida 

e devidamente justificado, além de ser utilizado por um jornal de referência no panorama 

jornalístico português. No entanto, a origem desta crónica está, precisamente, na leitura 

feita por Carlos Brighton que identificou a palavra ―islamista‖ como erro de português. 

Assim sendo, residindo a dúvida relativamente ao uso da palavra ―islamista‖, recorreu-se 

ao motor de busca Google para se proceder a um levantamento do uso da dita palavra, 

restringindo a pesquisa a páginas portuguesas. Com cerca de 26,200 resultados, verificou-

se que a palavra é, de facto, utilizada e boa parte das ocorrências é verificada em páginas 

em linha de jornais portugueses como o Diário de Notícias, o Expresso, o Sol ou o Correio 

da Manhã, bem como de redes de televisão nacionais como a TVI ou a RTP.
52

 Por 

conseguinte, é possível concluir que o uso da palavra ―islamista‖ é recorrente, bem como 

referente àquele que defende o Islão político. 

Dado que o uso da palavra ―islamista‖ é já muito utilizado em vários órgãos de 

comunicação portugueses como referência ao seguidor do Islamismo (entendido como 

prática política) e goza também de preferência por membros da comunidade islâmica 

portuguesa, a escolha tradutória recairá sobre ela, formando a expressão ―movimento 

islamista‖ como tradução daquela ocorrência textual, ―Muslim‖. 

3.2.3  [Community] organizing, [community] organizer, lead organizer 

Outra dificuldade que se fez sentir na tradução deste capítulo da autobiografia de 

Barack Obama prende-se ao conceito de community organizing. Community organizing é 

um tipo de acção social que pretende unir diversas associações de diferentes sectores, 

como por exemplo, a associação de pais de uma escola e a igreja local ou um centro de 

actividades da comunidade em questão, para resolverem problemas da dita comunidade em 

conjunto. O dicionário em linha, The Free Dictionary, define-o como “a process where 

people who live in proximity to each other come together into an organization that acts in 

their shared self-interest‖.
53

 Com esta acepção em mente, a primeira tentativa consistiu na 

investigação da tradução literal da expressão, ou seja, ―organização comunitária‖. A 

pesquisa no Google, restringida às páginas de Portugal, devolveu cerca de 1,010,000 
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resultados
54

 para essa expressão. Um desses resultados é do Instituto Superior de Serviço 

Social do Porto, onde ―organização comunitária‖ é título de um seminário do Mestrado em 

Ciências Sociais e Saúde,
55

 bem como na Associação Centro de Estudos de Economia 

Social no Atlântico no curso de Liderança e Cidadania.
56

 É também usada na página da 

internet do Congresso Internacional de Acção Social no Espaço Urbano
57

 que teve lugar na 

Fundação Calouste Gulbenkian em Março deste ano. Parece, então, que, em face destes 

resultados, a tradução de ―community organizing‖ por ―organização comunitária‖ se 

justifica. Solucionado este problema, tornou-se necessário confirmar a tradução dos 

restantes termos derivados e que se referem àqueles que estão envolvidos na organização 

comunitária, ―community organizer‖ e também de ―lead organizer‖, uma designação 

relacionada com a anterior. Partindo de ―organização comunitária‖, foi proposta a tradução 

―organizador comunitário‖ que foi confirmada com os resultados do Google, verificando-

se assim que a expressão é utilizada em português e surge em páginas em linha de jornais 

como o Público, o Expresso ou da RTP. O facto curioso é que a maioria desses resultados 

faz referência a Obama e ao seu passado enquanto ―organizador comunitário‖, o que é 

apresentado como mais um factor que ajudou na escolha dessa tradução. Restava agora a 

tradução de ―lead organizer‖ e também se começou a pesquisa por uma tradução literal, 

―organizador principal‖ que se revelou infrutífera. Assim, regressando ao termo de partida, 

chegou-se a um anúncio de emprego que descrevia as funções de um ―lead organizer‖. As 

principais responsabilidades de um ―lead organizer‖ são ―a wide range of duties as 

assigned by the local. These job areas may include organizing, bargaining, training, 

leadership development and support, public policy action, community action and support, 

communications, research, grievance processing and representation, and other areas.‖ De 

acordo com esta descrição, ele é um coordenador, na medida em que coordena, organiza 

diferentes áreas e sectores da sua actividade. Assim, a tradução escolhida foi ―coordenador 

de organização comunitária‖. 
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3.2.4 Uncle Tom 

O termo ―Uncle Tom‖ deriva de uma personagem do livro Uncle Tom‘s Cabin, obra 

norte-americana da autoria de Harriet Beecher Stowe publicada em forma de folhetim entre 

1851 e 1852 e em livro também em 1852, que pretendia denunciar a escravatura, e se 

apresenta como um relato que tentava humanizar ―the suffering of slavery for white 

audiences by portraying Tom as a Christlike figure who is ultimately martyred, beaten to 

death by a cruel master‖
58

. No entanto, muitas das posteriores interpretações desse texto, a 

que não são alheias razões de ordem ideológica, entendem o personagem Uncle Tom não 

era tanto mártir, mas como submissa, condição escondida sob a sua devoção religiosa. 

Anos mais tarde, no auge da luta pelos direitos cívicos dos afro-americanos, a expressão 

―Uncle Tom‖ veio a adquirir uma forte conotação negativa, passando a significar uma 

pessoa subserviente, em particular aos brancos, como surge referido num dicionário em 

linha de calão, ―A black man who will do anything to stay in good standing with ‗the white 

man‘ including betray his own people‖.
59

 O passo seguinte seria descobrir um termo 

português que acarretasse o mesmo significado e começou-se por procurar a obra. 

Descobriu-se que ela existe traduzida para português, tendo feito parte até de uma colecção 

de livros do jornal Público, com o título A cabana do Pai Tomás e nessa mesma página 

surge uma breve explicação do sentido negativo que o personagem foi adquirindo: 

O livro que acordou as consciências de tantos homens e mulheres para a 

iniquidade da escravatura e que teve um papel tão relevante na libertação dos 

escravos nos Estados Unidos seria considerado, ironicamente, a partir dos anos 

60 (por dirigentes do movimento pelos direitos cívicos e pela emancipação dos 

negros americanos), como uma obra racista e perpetuadora da submissão dos 

negros
60

 (Malheiros 2005) 

No entanto, esta foi a única referência encontrada ao significado particular que a 

expressão ―Pai Tomás‖ encerra na cultura de partida, o que dificulta a sua inserção no texto 

de chegada por aparentar ser tão opaco e não mais do que a simples tradução de uma obra 

que não transporta o peso da conotação negativa que ―Uncle Tom‖ carrega na comunidade 

afro-americana. Ainda assim, optou-se pela manutenção do nome do personagem em 

português no texto de partida, recorrendo a uma nota de tradutor explicativa da origem 
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americana da expressão, e do sentido pejorativo que adquiriu, cumprindo assim a norma 

inicial escolhida, mas facilitando o acesso aos conteúdos da cultura de partida através da 

nota explicativa. 

3.2.5 Brown boys 

Se à primeira vista esta expressão parece inócua, uma segunda leitura permite 

antever um problema de tradução. Num país como os Estados Unidos, onde a 

multiplicidade étnica é uma realidade, bem como as consequentes demonstrações de 

racismo e intolerância, um termo como ―brown boys‖ pode ser matéria sensível.  

Referindo-se a ele próprio, bem como a meninos indonésios seus amigos, Obama 

utiliza essa expressão com o único intuito de referir o seu tom de pele. No entanto, nos 

Estados Unidos e noutros países anglófonos, o termo ―brown‖, aplicado como adjectivo 

para uma pessoa, pode ser uma marca racial que o identifica como tendo origem hispânica, 

indiana, ou sendo nativo do Médio-Oriente ou Sul da Ásia; ou ainda uma pessoa 

birracial
61

, existindo inclusivamente uma entrada no dicionário de calão em linha The 

Urban Dictionary que define ―brown person‖ da seguinte forma: ―People with brown skin, 

usually from the Middle East, South Asia, or Latin America but can also included dark 

skinned Europeans such as Italians and Spaniards[sic].‖
62

  

Na obra autobiográfica de Richard Rodriguez, Brown, (2002) este termo está 

relacionado com uma série de etnias, o que ilustra bem a variedade de pessoas que essa 

palavra caracteriza como foi dito anteriormente. Assim, os trechos transcritos aqui 

demonstram essa multiplicidade pelos olhos de um, também, ―brown boy‖: 

Downtown I saw lots of brown people. Old men on benches. Winks from 

Filipinos. Sikhs who worked in the fields were the most mysterious brown 

men, their heads wrapped in turbans.[…]And the Palestinian communist 

bookie—entirely hearsay—who ran a tobacco store of pungent brownness (the 

smell of rum-soaked cigars and cheap, cherry-scented pipe tobacco) was 

himself as brown as a rolled cigar, but the more mysterious for having been 

born in Bethlehem. I had seen the gypsy‘s mother—she must be his mother—

dozens of times, sitting on a lawn chair outside her ‗office‘ on H Street, near 
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my father‘s work. There was a sign in the window beneath which she sat, a 

blank hand outlined in neon. […] She looked Mexican to me. Not Mexican, my 

parent‘s assured me. […]My uncle from India was several times called ‗nigger‘ 

by strangers downtown Sacramento. (Rodriguez 2002: 6-7) 

 É, portanto, um adjectivo abrangente que caracteriza todos aqueles com uma tez 

trigueira, uma tonalidade que pode variar entre o café-com-leite e o chocolate negro, mas, 

ainda assim, com três opções possíveis para a tradução de ―brown boys‖; ―mulato‖, ou 

pessoa birracial, ―moreno‖ que qualifica apenas o tom de pele, ou a tradução literal, 

―castanho‖. 

O uso da palavra ―moreno‖ como tradução de ―brown‖ aparenta ser acertada, já que 

exprime bem o tom da tez dos rapazes; no entanto, em Portugal esse termo não tem a 

mesma conotação racial que nos Estados Unidos porque se refere apenas à pele que esteve 

mais exposta ao sol ou a uma pessoa que tem cabelo mais escuro (Houaiss e Villar 

2003:2542). Por essa ausência de conotação racial, optou-se por uma tradução que 

mantivesse a tonalidade mencionada, assim se chegou a ―rapazes de pele acastanhada‖, 

procurando também manter alguma abertura no texto de chegada para a leitura de cariz 

étnico que pode ser feita no texto de partida. De salvaguardar, ainda assim, que não foi 

possível inferir se a expressão ―rapazes de pele acastanhada‖ imprime, realmente, alguma 

conotação racial ao seu uso, recorrendo para isso ao Google como repositório de uso 

corrente e tipicalidade de expressões em português. 

Neste caso, a norma inicial proposta, a adequação, foi mantida, dado que permite ao 

leitor-alvo do texto de chegada fazer uma leitura étnica dessa expressão, de acordo com as 

suas próprias experiências de leitura. 

3.2.6 Termos políticos [Mayor, City Hall, aldermen, entre outros] 

No decorrer da tradução do 14.º capítulo de Dreams From my Father (Obama 

2008a), surgiram alguns termos da área da política norte-americana que suscitaram 

algumas dúvidas. Visto que se pretende fazer uma tradução em adequação e, por 

conseguinte, apresentar ao leitor-alvo um conjunto de novos termos pertencentes a outra 

cultura, numa tentativa de alargar o seu conhecimento sobre a cultura norte-americana, a 

questão reside na tradução dos termos ou, pelo contrário, na sua manutenção no texto de 

chegada.  
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Os termos em questão são ―Mayor‖, ―City Hall‖, ―alderman/aldermen‖, ―City 

Council‖, ―State Senator‖, e ―State House‖. Primeiro, decidiu-se verificar se algumas 

destas palavras seria facilmente reconhecida pelo leitor-alvo, procedendo-se a uma 

pesquisa no motor de busca Google restringida às páginas em português europeu. 

Começando por ―Mayor‖, a pesquisa submetida foi ―mayor norte-americano‖ para que não 

houvesse confusão com a palavra espanhola ―mayor‖, que significa ―maior‖, nem com o 

apelido Mayor ou com cidades latinas com esse nome. Essa pesquisa devolveu cerca de 

111,000 resultados, entre os quais muitas notícias de jornais portugueses, nomeadamente, o 

Jornal de Notícias,
63

 o Correio da Manhã,
64

 ou o Sol
65

, que se referiam a ―mayor‖ como 

cargo político público semelhante ao Presidente de Câmara em Portugal. Além disso, 

também a página Portal da Língua Portuguesa, onde é possível pesquisar a entrada de 

neologismos no português, admite o uso de ―mayor‖ informando que se trata de um 

anglicismo.
66

  

No entanto, os outros termos de cariz político não encontraram eco nessa pesquisa 

enquanto termos de língua inglesa passíveis de serem reconhecidos pelo leitor-alvo, 

procedendo-se à sua tradução, tal como surgem no texto de chegada, dificultando o 

cumprimento da norma de adequação no que concerne a esses termos específicos. Ainda 

assim, termos como ―State House‖ e ―State Senator‖ que foram traduzidos como 

―Congresso‖
67

 e ―Senador‖
68

 respectivamente, mantêm um elemento de estranheza porque 

estão relacionados com órgãos públicos que não existem em Portugal. 

Com esta informação, e procurando manter um grau de coerência aceitável no texto 

de chegada, optou-se, no entanto, por traduzir todos os termos de cariz político, 

inclusivamente o termo ―mayor‖, dado que são facilmente identificáveis nas duas culturas 

e as características dos conceitos norte-americanos correspondem, grosso modo, aos 

encontrados na cultura portuguesa. Neste caso, foi necessário optar pela norma inicial da 

aceitabilidade, adaptando esses aspectos à realidade do leitor-alvo, não como meio 
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simplificador da sua leitura, mas antes como forma de manter um nível de coerência 

aceitável. 

3.2.7 Vestuário e têxteis tradicionais africanos: “kente”, “mud-cloth”, e 

“kufis” 

Outro tipo de problema se colocou num segmento deste capítulo que descreve a 

primeira missa a que Obama assistiu na Trinity United Church of Christ. Na frase: ―A 

white-gloved usher led me past elderly matrons in wide plumaged hats, tall unsmiling men 

in suits and ties and mud-cloth kufis, children in their Sunday best.‖ (Obama 2008a: 291) 

são descritas algumas indumentárias feitas a partir de tecidos tradicionais africanos, bem 

como um tipo de chapéu tradicional, o ―kufi‖. Os tecidos referidos são o ―mud-cloth‖ e o 

―kente‖ cuja tradução não foi difícil de encontrar e é, respectivamente, ―bogolan‖
69

 e 

―kente‖
70

.  

No entanto, o termo ―kufi‖ revelou-se um pouco mais difícil de traduzir. Partindo 

de dicionários em linha de língua inglesa, neste caso o The Free Dictionary, descobriu-se 

que a palavra designa um chapéu tradicionalmente africano sem aba, tecido em ―bogolan‖ 

ou ―kente‖ ou mesmo em malha
71

. Nesse mesmo sítio, fica-se a saber que o uso desse 

chapéu nos Estados Unidos é independente de religião, sendo antes associado à diáspora 

africana e aos afro-americanos que o usam como demonstração de orgulho nas suas raízes, 

como o comprova a seguinte citação:  

[i]t has become identified with persons of African descent, who wear it to show 

pride in their culture, history, and religion (whether Christianity, Islam or 

traditional African religion.
72

  

Num outro dicionário em linha foi possível chegar a uma data que inaugura o uso 

da palavra em 1981
73

 sem, no entanto, oferecer mais informação a propósito, como, por 

exemplo, uma citação de um livro ou de um artigo desse ano que comprove o recurso a 

esse termo.  
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Na segunda etapa da pesquisa, ou seja, ao verificar a utilização da palavra em textos 

de língua inglesa, foi útil descobrir que ―kufi‖ ainda não será uma palavra de uso recorrente 

pelo americano comum, apesar de o seu uso ter, provavelmente, cerca de trinta anos. 

Exemplo disso são algumas referências ao chapéu africano encontradas em peças 

jornalísticas, como por exemplo, no sítio do Washington Post num artigo de Novembro de 

2009: 

But Salaam said he received many awards in the Air Force. He wore his "kufi" 

-- a rounded cap popular with some African American Muslims--on base and 

came to like being a "cultural translator" for both sides.
74

 

Ou no sítio ―USAToday‖, num artigo de Agosto de 2007: 

People see us, they see Heba and her husband, who wears a beard and a kufi 

(cap), and they have no idea the life they lead.
75

 

Em ambas as citações, o uso do ―kufi‖ está relacionado com a religião islâmica e 

foi alvo de explicitação. No entanto, o contexto em que Obama refere o uso desse chapéu é 

cristão – ele assiste a uma missa numa igreja congregacionista – pelo que dizer que aqueles 

que envergam o ―kufi‖ são muçulmanos, já que faz parte da indumentária religiosa 

islâmica, pode ser um oxímoro. Assim sendo, optou-se por relacionar o uso do chapéu 

pelos homens desse excerto com o orgulho na sua ascendência, como já se havia 

verificado.  

Desta decisão, partiu-se para a pesquisa de uma tradução possível para o termo. 

Depois de sugerida a pesquisa da palavra ―cofió‖, verificou-se que o seu uso em português 

tem, igualmente, uma conotação religiosa, como as seguintes citações demonstram: 

À saída três jovens, sentados na entrada da mesquita, acenam-me. Aceno-lhes 

também. Posso tirar? - gesticulo. Eles dizem que sim. Fotografo-os. Eles 

sorriem. Do outro lado, um homem reclama. Não o discrimino. Tiro-o um 

retrato. Mesmo à porta está um velho de cofió. Também fica na retina da 

Canon.[sic]
76
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Enquanto a notícia corria pelos bairros circunvizinhos, Matlona tratou de juntar 

os utensílios e recursos necessários - amuletos, búzios, plantas medicinais 

abundantes nos mercados, frascos com óleo diverso - de cobra, de cágado, de 

leão, perfume indiano, incenso, etc ..., também não se esqueceu de comprar 

túnica e cofió, característicos de um muçulmano de casta.[sic]
77

 

O cofió surge igualmente associado a religiões tradicionais africanas, como na tribo 

Makonde de Moçambique, onde parece ser um artigo de algum valor, como se pode 

concluir pela seguinte citação: 

Quiseram que eu tirasse uma fotografia a um menino que estava a chegar do 

mato pois tinha cumprido os ritos de iniciação. Puseram-no em pé numa 

cadeira todo bem vestido, com um cofió na cabeça, para a fotografia todos 

contentes.[sic]
78

 

No entanto, à acepção dessa palavra possível de extrair de alguns dicionários, 

acresce outra conotação, a bélica. Tanto no dicionário em linha Priberam, que define cofió 

como ―Barrete análogo ao fez turco, usado pelas tropas indígenas do ex-Ultramar 

português‖
79

, como no dicionário Houaiss que o define como ―Barrete usado por indígenas 

e também por militares (soldados do exército, sipaios, etc.)‖ (Houaiss e Villar 2002: 977), 

o uso de cofió é associado apenas a membros do exército. Além disso, é possível encontrar 

outras referências do uso de cofió em indumentárias militares em excertos de alguns textos 

consultados, como por exemplo, nas citações seguintes: 

Ainda nas Colónias (Guiné) em tempos, a tropa africana usou cofió, vermelho 

escuro.[sic]
80

 

E também aqui: 

Um adorno pitoresco, caído em desuso na década de sessenta, era o cofió, um 

barrete vermelho em forma de tronco de cone (vê-se muito em filmes com 
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cenas passados no Cairo) que a tropa indígena usava quando fazia serviço de 

sentinela. Os brancos nascidos ou não nas colónias não o usavam[sic]
81

 

Desta pesquisa é possível concluir que, embora o termo cofió designe o mesmo tipo 

de chapéu determinado pela palavra ―kufi‖, as acepções culturais ligadas a cada uma das 

culturas de chegada em que elas ocorrem, dão-lhes sentidos um pouco diferentes. Não é 

possível equiparar o orgulho sentido pelo afro-americano ao envergar um símbolo da sua 

ascendência africana à conotação portuguesa de chapéu militar que o termo cofió veio a 

adquirir, pelo que se optou por pôr de lado essa hipótese tradutória, ainda que ela possa 

parecer a escolha mais acertada. Nesse sentido, para que o leitor-alvo deste texto não tire 

significados menos acertados em relação ao uso do ―kufi‖, como a ligação ao islamismo ou 

mesmo à Guerra do Ultramar, a escolha incidiu na manutenção da palavra inglesa no texto 

de chegada, justificada também pela norma inicial proposta, a adequação. 

4 Conclusão 

 

É chegado o momento de recordar os objectivos da tradução que nos propusemos 

apresentar neste trabalho. O primeiro passo foi a decisão por uma das normas iniciais de 

Toury (Toury 1995), a adequação, uma vez que desde o início pretendemos levar o leitor 

na cultura de chegada até às particularidades da cultura de partida que o texto põe em 

evidência. De notar que o cumprimento dessa norma foi também adequado às 

características do leitor-alvo proposto: dentro de uma faixa etária expectável entre os 20 e 

os 50 anos, com um conhecimento da cultura norte-americana mediano e com alguma 

curiosidade sobre a figura política e sobre as especificidades da cultura norte-americana, 

bem como um nível de conhecimento literário e da língua de chegada sólido e abrangente 

No entanto, e apesar deste objectivo inicialmente identificado, verificou-se que o 

recurso às estratégias de tradução de Chesterman (Chesterman 1997) resultou, na maior 

parte das vezes, no cumprimento da norma incial oposta, ou seja, a da aceitabilidade, que 

propõe que o texto de chegada seja produzido de modo trazer o texto e a cultura de partida 

até ao leitor da cultura de chegada. Prova disso será, por exemplo, a tradução de ―pennies‖ 
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por ―tostões‖, exemplo da estratégia da filtragem cultural, ou o recurso à estratégia da 

explicitação na tradução de ―Roseland‖ por ―bairro de Roseland‖. 

Ainda assim, afirmar que a proposta original que dava primazia à adequação não foi 

cumprida não será inteiramente correcto.  Se considerarmos, por exemplo, a estratégia da 

mudança de visibilidade, aplicada através da opção por explicitar, através de notas de 

tradutor, alguns referentes culturais porventura menos conhecidos, podemos afirmar que o 

recurso a notas de tradutor constitui o cumprimento da aceitabilidade. Contudo, a verdade 

é que, a necesidade de adicionar notas de tradutor resulta da opção por manter no texto de 

chegada o referente que se considerou opaco para o leitor-alvo.  Para não deixar o leitor 

desamparado perante a estranheza desses referentes, optámos por levar o nosso leitor a 

encontrar-se a meio caminho com a cultura de partida através de tais notas, o que lhe 

permite alargar o seu conhecimento da cultura de partida. Além disso, os referentes da 

cultura africana, ―kente‖ e ―kufi‖, não foram manipulados por nenhuma estratégia que 

procurasse explicá-los ao leitor-alvo, tendo sido mantidos no texto de chegada tal como 

surgem no de partida. Deste modo, é possível concluir que a  tradução proposta oscilou, na 

verdade, entre a norma da adequação e a da aceitabilidade,  embora com maior ênfase da 

adequação de modo a permitir ao nosso leitor o acesso a conteúdos específicos da cultura 

de partida mas, simultaneamente, facilitando a compreensão desses referentes através da 

adição de informação ou da explicitação. Neste sentido, foi assim que foi concretizado o 

objectivo proposto para esta tradução: a comunicação entre culturas é alcançada uma vez 

que se fornecem novos conhecimentos sobre a cultura de partida ao leitor do texto de 

chegada. 
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6 Anexo I – Dreams From My Father (capítulo 14) 
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