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RESUMO 
 
 
 
 
 

Este trabalho se insere nos Estudos de Tradução e propõe-se a investigar o processo de 
(re)criação dos tradutores do romance La Peste de Albert Camus, a saber, Graciliano Ramos e 
Valérie Rumjanek, a partir de uma perspectiva sistêmica e funcional. A base teórica e 
metodológica adotada é a Teoria do Polissistemas desenvolvida por Itamar Even-Zohar e os 
fundamentos dos Estudos Descritivos de Tradução que têm como principais representantes 
Gideon Toury, André Lefevere, José Lambert e Hendrik van Gorp. Foram discutidas, durante 
a análise, questões referentes ao cânone literário, à fidelidade e originalidade e à relação entre 
autor e tradutor destacando que um dos tradutores envolvidos é um autor já consagrado na 
língua de chegada. Em seguida, foi feita uma análise macro e micro-estrutural das traduções 
envolvidas e, por fim, o levantamento e análise dos aspectos semânticos e sintáticos das 
traduções encontradas, estabelecendo uma relação crítica com o texto de partida. A análise 
demonstrou as diferenças entre as traduções e como o contexto e a cultura influenciam no 
processo de (re)criação, além de apontar as principais opções tradutórias de Graciliano  
Ramos e Valerie Rumjanek que caracterizam seu estilo como tradutores. 
 
 
Palavras-chave: A peste; Polissistemas; (re)criação; Graciliano Ramos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

 
This work is inserted in the Translation Studies and aims at investigating the translators’ (re) 
creational process of the novel La Peste by Albert Camus, that is, Graciliano Ramos and 
Valérie Rumjanek, from  a systemic and functional perspective. The theoretical and 
methodological bases used are the Polisystem Theory developed by Itamar Even-Zohar and 
the Descriptive Studies of Translation foundation, whose main representatives are Gideon 
Toury, André Leferevere, José Lambert and Hendrik van Gorp. Questions about the literary 
canon, fidelity and originality  as well as the author translator relation highlighting that one of 
the translators involved is a established one in the target language were discussed during the 
analysis. After that, the translation  macro and micro analysis were done and, in the end, the 
analysis of semantic and syntactic aspects in the founded translation, establishing a critical 
relation with the source text. The analysis showed the differences between the translators as 
well as how the context and culture influenced the process of (re) creation, besides pointing 
out the Graciliano Ramos’s and Rumjnaek’s main translational options that characterized 
their styles as translators. 
 
 
Key-words: A peste; Polisystem; (re) creation; Graciliano Ramos 
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1      INTRODUÇÃO 

 

 

A tradução é, em sua essência, um determinado fazer comunicativo 
apoiado na linguagem articulada humana, pelo qual uma determinada fala, 
mensagem ou texto sofre um processo de reelaboração o qual resulta numa 
nova mensagem, mantendo com a primeira certo grau de equivalência. 
(AUBERT, 1996, p. 60) 
 

A tradução, ultimamente, tem sido tema de reflexão em diferentes áreas do 

conhecimento, seja na lingüística, filosofia, literatura, semiótica, psicanálise, filosofia; e 

tem lutado, segundo Arrojo (1993, p. 115) “pelo mapeamento de sua própria área dentro das 

fronteiras mais amplas dos estudos da linguagem”. Discute-se muito sobre tradução e as 

opiniões divergem desde a afirmação de que a tradução é impossível até a aceitação de que 

tudo pode ser traduzido. Mas nem sempre foi assim. George Mounin (1975) afirma que, 

apesar de não haver interesse da lingüística pela tradução, esta é considerada uma operação 

lingüística. Segundo ele, apenas no final dos anos 50 surgem os primeiros trabalhos que 

associam lingüística e tradução e que a fazem configurar como uma disciplina no âmbito 

dos estudos lingüísticos.  

Os lingüistas eram os responsáveis pela análise e crítica da tradução, e a 

associavam à simples transmissão de um conteúdo lingüístico de uma língua para outra na 

qual deveriam prevalecer a fidelidade, a equivalência e a literalidade. Pensava-se que o 

tradutor deveria reproduzir o texto “original”1, ser fiel a ele, ou seja, dizer exatamente o que 

o autor disse, seguindo o mesmo estilo, fluência e naturalidade. Erwin Theodor (1983), por 

exemplo, distingue versão, tradução e recriação como se esta última não fizesse parte da 

tradução; as duas primeiras estariam relacionadas à transposição exata de conteúdo de uma 

língua para outra e, a recriação, ao trabalho de passagem de um texto para outro idioma de 

forma artística, mas pouco exata. 

A partir do final da década de 70, a tradução, que sempre esteve à margem dos 

estudos literários, começou a ser considerada (re)criação e interpretação. O ato de traduzir 

deixou de ser visto como um trabalho simples e mecânico, pois não envolve apenas 

mudança de língua, mas também de cultura e de contexto. Os principais responsáveis por 

esta mudança de paradigma foram Itamar Even-Zohar (1978/1990), Gideon Toury 

                                                 
1 
  Optou-se, nesta pesquisa, em utilizar a palavra original entre aspas, por se considerar que nenhum 
texto é totalmente original. 



(1980/1995), André Lefevere (1992) e José Lambert (1985). Com base na Teoria dos 

Polissistemas de Even-Zohar que afirma ser todo contexto sociocultural formado por 

diferentes sistemas que interagem entre si, disputando um lugar hegemônico, Toury (1995) 

afirma que existem normas sociais que influenciam diretamente no processo de tradução. 

Tais normas seriam as decisões feitas pelo tradutor durante o ato tradutório, revelando suas 

escolhas estilísticas e lingüísticas de acordo com sua preferência ideológica ou a daquele 

que encomenda a tradução. Segundo Lefevere (1992) existem fatores internos e externos 

que influenciam no processo tradutório, entre eles, a patronagem – pessoas que ditam as 

normas a serem seguidas. José Lambert (1985), juntamente com Hendrik van Gorp (1985), 

elaborou uma proposta metodológica que consiste na realização de estudos de caso de 

traduções literárias seguindo o paradigma descritivo, visando a uma padronização das 

análises. Infere-se, então, que todo o contexto e as condições em que foi escrito influenciam 

diretamente nas opções tradutórias.  

O tradutor, que antes tinha a tarefa de resgatar e preservar um provável sentido 

“original” presente no texto de partida, começou a ser visto como intérprete e criador, pois 

seu texto está, inevitavelmente, repleto de suas ideologias e de seu contexto histórico.  

Apesar disto, o discurso de que a tradução gera perdas e é inferior ao “original” ainda é 

recorrente, pois se esquece de que a tradução é necessária e também pode trazer ganhos. É 

através da tradução que se tem acesso aos diferentes tipos de textos escritos em outras 

línguas. Como seria possível ler, por exemplo, clássicos como a Ilíada, a Odisséia, ou 

mesmo a Bíblia, senão através de uma tradução. Porém, se ela falha ao tentar reproduzir a 

totalidade do “original”, é porque esta “totalidade plasmada no texto imune à leitura e à 

mudança de contexto não existe, mesmo dentro do que chamamos uma ‘única’ língua” 

(ARROJO 1993, p. 75).  

Esta pesquisa surgiu a partir da possibilidade de discutir estas questões relativas 

ao tradutor e à tradução. A identificação e a necessidade de ampliação dos conhecimentos 

na área de tradução e de trabalhos descritivo-comparativos que abordem o papel do tradutor, 

sua autonomia e importância na língua de chegada impulsionaram a sua realização. E, além 

disto, as recentes discussões sobre a questão do autor e do tradutor, consideradas 

fundamentais para a compreensão do processo de (re)criação do tradutor, da questão do 

cânone literário e da relação entre autor e tradutor, particularmente quando um dos 

tradutores envolvidos é um escritor já consagrado na língua de chegada.  

As inquietações surgiram ainda na graduação, quando procedeu-se à realização 

de alguns trabalhos relacionados ao tema, entre eles, a tradução do romance La chute de 



Albert Camus e a análise de algumas traduções francesas de romances brasileiros, em 

especial, Tenda dos milagres de Jorge Amado. 

A escolha de Camus e de A Peste (1947) não foi aleatória. Um dos motivos 

principais, é a importância mundial de Camus, do seu romance e a identificação da 

pesquisadora com ambos. A obra de Camus – ensaísta, novelista, dramaturgo, filósofo e 

escritor, ganhador do prêmio Nobel e jornalista de sucesso na França – considerada 

polêmica e contraditória, constitui uma das grandes realizações da literatura francesa. 

Dentre suas principais obras, destaca-se A peste, o livro chave do pós 2ª Guerra, um 

testemunho implacável do nosso tempo e da condição humana. É o relato preciso do médico 

Rieux, sobre uma cidade norte-africana devastada por uma epidemia, onde seus habitantes 

estão sujeitos a conviver diariamente com a desconfiança, o isolamento, o medo e a morte, e 

é também uma história de resistência e luta pela vida. Ressalta-se, ainda, o fato de ter 

Graciliano Ramos como um dos tradutores de A Peste.  

A pesquisa consiste em duas etapas: na primeira serão discutidas questões 

teóricas como fidelidade, originalidade e autoria, através de uma abordagem dos principais 

autores e teorias a respeito da tradução; em seguida, serão apresentados os aportes teóricos e 

metodológicos utilizados para a análise das duas traduções de A Peste - uma feita por 

Graciliano Ramos em 1950 e outra feita por Valerie Rumjanek em 1980; e, como se trata de 

um trabalho descritivo e não normativo, na segunda etapa, as traduções serão analisadas 

através de um estudo sobre o autor, a obra e seus tradutores. Não será considerado apenas o 

texto propriamente dito, mas também o contexto e as condições em que foi escrito e 

traduzido, as críticas recebidas, as diferentes visões de mundo e ideologias de Camus, 

Graciliano Ramos e Valerie Rumjanek. Serão, portanto, estudadas, nesta pesquisa, as 

estratégias de escolhas feitas pelos tradutores do romance no processo tradutório, tentando 

perceber o processo de (re)criação de cada um deles. 

Um dos principais objetivos deste trabalho é compreender e analisar os aspectos 

semânticos e sintáticos das traduções encontradas, estabelecendo uma relação crítica com o 

texto “original”. E, por ser a atividade tradutória ainda discriminada por alguns autores, 

defende-se a hipótese de que, por ser Graciliano Ramos um autor já consagrado no mercado 

nacional, sua tradução é tida como de melhor qualidade e suas estratégias de escolhas 

podem não ser tão “fiéis” ao “original”.  Além de todo prestígio como autor, a tradução de 

Graciliano Ramos traz traços muito particulares, traços do seu estilo presentes em seus 

romances e que fazem com que sua tradução tenha mais visibilidade nesta pesquisa, o que 

não diminuirá a importância de Valerie Rumjanek e de sua tradução. Não se pretende, 



contudo, fazer um estudo exaustivo e minucioso das traduções, nem discutir todas as teorias 

a respeito sobre tradução. Far-se-á um estudo comparativo das principais diferenças entre 

elas, com base na Teoria dos Polissistemas e nos Estudos Descritivos da Tradução, e das 

opções estilísticas dos seus respectivos tradutores tentando inseri- los em seu contexto e 

cultura.  

O trabalho está dividido em cinco capítulos: 

No capítulo um, a Introdução, foram destacados os motivos que levaram à 

realização desta pesquisa, um breve relato sobre os estudos tradutológicos, os pontos que 

serão abordados durante todo o trabalho e a estrutura da dissertação.  

O capítulo dois, A tradução literária, está dividido em duas partes: na primeira, O contexto 

geral da tradução e dos estudos tradutológicos, apresentam-se algumas reflexões e 

conceitos que envolvem a tradução, destacando as principais visões sobre tradução e 

questões teóricas como originalidade, fidelidade e autoria; e, na segunda, Fundamentos 

teóricos e metodológicos, os principais aportes teóricos utilizados nesta pesquisa, a saber, 

a Teoria dos Polissistemas de Itamar Even-Zohar (1990) e os Estudos Descritivos da 

Tradução, que têm como principal representante Gideon Toury (1995) e, ainda, André 

Lefevere (1992); apresenta-se, também, o modelo metodológico desenvolvido por José 

Lambert (1985) e Hendrik van Gorp (1985) que servirá de base para a análise metodológica 

das duas traduções de A Peste. O capítulo é encerrado com a descrição da metodologia 

utilizada para a análise das referidas traduções.  

A análise foi dividida em dois momentos: o capítulo três, Os dados preliminares 

e os níveis macro e micro-estrutural, é dedicado à análise das traduções, destacando os 

elementos pré-textuais (título, diagramação da capa, orelhas, nome do autor, nome do 

tradutor, divisão dos capítulos, número de páginas etc), a estrutura geral da tradução, o 

período e o contexto em que foram escritas, as críticas recebidas e informações sobre os 

dois tradutores – Graciliano Ramos e Valérie Rumjanek. Acrescentam-se, ainda, 

informações relativas a Albert Camus e a seu processo de escrita e a A Peste. E, no capítulo 

quatro, A análise das traduções, procede-se ao estudo comparativo, destacando as principais 

opções feitas pelos tradutores, nos campos semântico e sintático, e as diferenças 

encontradas, estabelecendo um paralelo com o texto de partida.  

No capítulo cinco, são apresentadas as Considerações finais da presente 

pesquisa. Seguem-se as Referências e, no Anexo, as críticas à tradução de Graciliano  Ramos 

e os trechos analisados dos capítulos um, três e cinco de A Peste.  



Cabe mencionar, ainda, que a dissertação seguiu as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (NBR-14724-2005, NBR 6027, NBR 10520 e NBR 6023).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A TRADUÇÃO LITERÁRIA 

 

 

2.1 CONTEXTO GERAL DA TRADUÇÃO E DOS ESTUDOS 

TRADUTOLÓGICOS 

 

 

O objetivo desta seção é traçar um histórico das principais teorias desenvolvidas 

a respeito do tradutor, da tradução e o conflito em torno do que significa traduzir destacando 

o embate entre duas concepções de tradução: a primeira, denominada nesta pesquisa 

tradicional, baseada nos estudos prescritivos e, a segunda, que envolve os estudos 

descritivos da tradução e a desconstrução.  

Etimologicamente, traduzir [Do lat. Traducere] significa ‘conduzir além’, 

‘transferir’. Dentre as diversas acepções encontradas no dicionário Aurélio (2002), 

destacam-se: 1. ‘Ser o reflexo ou a imagem de, representar, simbolizar’; e 2. ‘Transparecer, 

manifestar-se’.  Apesar de serem idéias aparentemente opostas, elas estão relacionadas. Por 

“representar” entende-se não só ser a imagem de algo ou alguém como também ‘tornar 

presente’, ‘significar’, e, por “transparecer”, ‘avistar-se através de algo’, ‘mostrar-se em 

parte’. O ato tradutório, em nenhum dos dois casos, poderia ser considerado uma cópia, pois 

o tradutor seria alguém que está presente e que se mostra através da sua obra, da sua 

tradução.  

A polêmica em torno de como se deve traduzir é tão antiga que a idéia de ser o 

tradutor um traidor (traduttore, tradittore) se tornou lugar-comum. Todo “original” depende 

do tradutor para a sua sobrevivência em outras línguas, em outras culturas, e qualquer 

reflexão sobre tradução deveria partir sempre do princípio de que ela é necessária, pois 

permite ao leitor monolingüe ter acesso a uma obra literária escrita em um outro idioma. 

Traduzir Camus, por exemplo, significa oferecer a um leitor que não fala francês a 

possibilidade de apreciar as suas obras. 

Porém, as opiniões sobre o que significa traduzir ainda são divergentes. Autores 

como du Bellay e Steiner defendem a impossibilidade da tradução, pois acreditam que 

traduzir é descaracterizar e o tradutor é apenas alguém que transpõe um texto de uma língua 

para outra. Outros autores, entre eles Catford, acreditam que a impossibilidade só ocorre em 

casos pontuais, como traduzir um referente cultural que não exista na cultura a que a língua 



de chegada pertence ou quando não existe na língua de chegada características 

correspondentes às da língua de partida. Há, ainda, os que admitem, a exemplo de 

Seleskovich, que os problemas da tradução encontram-se apenas no campo teórico, pois, na 

prática, tudo pode ser traduzido. 

Walter Benjamin, em seu célebre ensaio A tarefa do tradutor (1923; 1992), 

apesar de apresentar uma visão tradicional do papel da tradução e do tradutor, foi de grande 

importância para os estudos de tradução. Seu ensaio é citado por diversos autores e 

referência para os estudos de tradução. Para Benjamin (1992, p.13) a tarefa do tradutor 

consiste em “encontrar o efeito intencionado (Intention), na língua para a qual ele está 

traduzindo, que produza nela o eco do ‘original’”.  

Benjamin (1992) desenvolve o conceito de ‘língua pura’ que seria alcançada 

pelo tradutor através da fusão da língua fonte com a língua alvo. Desse modo, ele liberta 

essa “língua” até então presa ao “original” revelando a sua intenção, a totalidade dessas 

intenções fariam parte de uma língua pura, emergente da harmonia de todos os vários meios 

de intenção. E, a tarefa do tradutor é “provocar o amadurecimento da semente da ‘língua 

pura’” (BENJAMIN, 1992, p. 24). Acrescenta, ainda, que assim como a tradução é uma 

forma autônoma, “também se pode compreender a tarefa do tradutor como autônoma e 

diferenciá- la com precisão da tarefa do escritor” (BENJAMIN, 1992, p. 21). Esse conceito 

metafórico e aparentemente platônico permite imaginar a existência de um “diálogo” entre 

as línguas, realizado através da tradução que abre caminho para desfazer a postura 

autoritária da relação entre origem e destino.  

A tradução esteve, por muito tempo, relacionada com a lingüística e eram os 

lingüistas os responsáveis por criticar e delimitar as bases dos estudos tradutórios. Georges 

Mounin (1975), J. C. Catford (1967/1980) e Eugene Nida (1964) destacam-se por terem 

sido os primeiros a tentar articular lingüística e tradução. A partir dos séculos XVII e XVIII, 

conceitos como o de fidelidade ao “original” e equivalência e definições como as de Belles 

Infidèles2, determinados e difundidos pela lingüística, norteiam os estudos da tradução.  

As Belles Infidèles representariam uma oposição à tradução literal e tinham 

como princípio serem fiéis apenas ao “espírito” e não à letra, o que importava era a clareza 

do texto, sua beleza e recepção na língua alvo (francesa). A beleza consistia em eliminar 

qualquer tipo de obscuridade, em adequar o texto ao “gosto francês”, à etiqueta francesa. 

Essas traduções foram condenadas por serem consideradas infiéis, ou mesmo, superiores 

                                                 
2  As traduções francesas do século XVII, consideradas belíssimas, mas infiéis ao “original”. 



aos originais; pode-se, então, supor que a reação às mesmas tenha sido uma tentativa de 

retorno ao mot à mot, à tradução palavra por palavra. 

Georges Mounin (1963/1975) em Os problemas teóricos da tradução, tem como 

objetivo fundamentar o direito que tem a tradução de “figurar, como problema lingüístico 

digno de nota, num tratado de lingüística geral”3 (MOUNIN, 1975, p. 209). Apesar de não 

oferecer soluções para os “problemas teóricos”, ele tenta justificar a tradução como 

disciplina lingüística, cita os obstáculos lingüísticos e a relação da tradução com a 

lingüística, léxico, visões de mundo e civilização. 

 

A atividade de tradução suscita um problema teórico para a lingüística 
contemporânea: se aceitarmos as teses correntes a respeito da estrutura 
dos léxicos, das morfologias e das sintaxes, seremos levados a afirmar que 
a tradução deveria ser impossível. Entretanto, os tradutores existem, eles 
produzem, recorremos com proveito às suas produções. Seria quase 
possível dizer que a existência da tradução constitui o escândalo da 
lingüística contemporânea. Até hoje, o exame desse escândalo tem sido 
sempre mais ou menos recusado. Por certo, implicitamente, esta atividade 
jamais está ausente da lingüística. (MOUNIN, 1975, p. 19) 

 

Para os estudos de tradução, a equivalência, que seria utilizada como parâmetro 

para comparar certos aspectos de duas ou mais línguas, é considerada, por muitos autores, 

como uma “questão essencial” (WILSS apud RODRIGUES 1998, p. 19) e a grande 

contribuição da lingüística para a tradução está em sistematizar este termo, visto que a ótica 

lingüística é centrada na equivalência entre o texto de partida e o texto de chegada. 

Para Rodrigues (1998) o termo equivalência é amplamente utilizado e 

considerado de extrema importância para teóricos como Eugene Nida (1964) e J. C. Catford 

(1980), mas eles enfrentam dificuldades em definir o que é “ser equivalente” e acabam por 

fragmentar o conceito em diversas noções; essa falta de definição indicaria “por um lado, 

que se aborda abstratamente a questão e, por outro, que se concebe a tradução como uma 

espécie de reprodução, em uma língua, de um valor expresso em outra” (RODRIGUES, 

1998, p. 97). 

Como não cabe a este trabalho uma análise exaustiva do conceito de 

equivalência, serão citados apenas Catford (1980) e Nida (1964) que recorreram a diferentes 

conceitos de equivalência para explicar porque a tradução não reproduz o texto de partida. 

Para ambos, a análise lingüística é fundamental para determinar a equivalência: “no caso de 

                                                 
3  Convencionou-se manter, ao longo da dissertação, as citações em português. Para os textos escritos ou 
traduzidos para o português, a citação não acompanha nota de rodapé. Para os textos escritos em outras línguas 
mantém-se a nota de rodapé com o texto “original”. 



Catford (1980) para criar regras e explicar os problemas tradutórios, e no que diz respeito a 

Nida (1964), para resolver os problemas tradutórios e fazer traduções corretas” 

(RODRIGUES, 1998, p. 98). 

Tradução enquanto equivalência, na definição de Catford (1980), é “a 

substituição de material textual numa língua fonte (LF) por material textual equivalente 

noutra língua - língua meta (LM)” (CATFORD, 1980 p. 22). Catford afirma que uma das 

tarefas centrais da tradução é definir a natureza e as condições da equivalência. Para tanto, 

distingue algumas categorias de tradução, quanto ao volume, níveis e a ordem. Esta última 

“refere-se à hierarquia gramatical ou fonológica na qual se estabelece a tradução” 

(CATFORD, 1980, p. 26). Ele faz, também, uma distinção adicional entre equivalência 

textual e correspondência formal. Por equivalente textual entende-se “qualquer forma da 

LM que se observe ser o equivalente de determinada forma da LF” (seja texto ou parte de 

um texto) (CATFORD, 1980, p. 29) enquanto, o correspondente formal é “qualquer 

categoria da LM que se possa dizer que, tão aproximadamente quanto possível, ocupa na 

economia da LM o ‘mesmo’ lugar que a categoria considerada da LF ocupa na LF” 

(CATFORD, 1980, p. 35), destacando que pode ser uma correspondência aproximada. 

Nida (1964) divide, a princípio, a equivalência em: equivalência formal, 

relacionada à estrutura formal, e equivalência dinâmica, relacionada ao significado. Na 

equivalência formal, a atenção está voltada para a mensagem em si, há uma tentativa de 

reproduzir literalmente tanto a forma quanto o conteúdo do “original”; a equivalência 

dinâmica está baseada no princípio de “efeito equivalente”, com o objetivo de produzir o 

mesmo efeito na língua de chegada que o produzido na língua de partida. 

Na concepção dos teóricos mais tradicionais, a tradução seria uma simples 

transmissão de conteúdo, sem interferências, ruídos e/ou desvios. O processo tradutório 

seria automático e o tradutor um plagiador, escravo do autor e, se houver qualquer desvio, 

um traidor. O objetivo principal do tradutor é ser o mais fiel possível ao “original” e ser 

invisível na tradução, afinal uma boa tradução deve ser apenas a reprodução do “original” 

em outra língua. 

Ao analisar o mito de Babel, por exemplo, observa-se que esta visão tradicional 

considera o texto “original” sagrado, inatingível e inalcançável. Segundo a lenda bíblica, 

quando os homens começaram a construir a Torre de Babel com o intuito de alcançar Deus, 

este os impediu fazendo com que falassem línguas distintas entre si. Derrida (2002, p.11-12) 

nos adverte que  



a ‘torre de Babel’ não configura apenas a multiplicidade irredutível das 
línguas, ela exibe um não-acabamento, a impossibilidade de completar, de 
totalizar, de saturar, de acabar qualquer coisa que seria da ordem da 
edificação, da construção arquitetural, do sistema e da arquitetônica. 

 

Ao pensar na relação autor/tradutor, surge a imagem de que os tradutores são os 

homens que tentavam chegar perto de Deus e o autor seria este ser inalcançável, inatingível 

ao qual nenhum tradutor, por melhor que fosse, poderia igualar-se, ou sequer, aproximar-se. 

Como afirma Kanavillil Rajagopalan (2006, p.65), “cada releitura, cada nova tentativa de 

tradução se caracterizaria como uma tentativa de conseguir o impossível – a leitura 

definitiva e derradeira do texto”. 

Para ilustrar essa visão, foi retirado um trecho de Les lettres persanes, em que 

Montesquieu condena os tradutores: “Há vinte anos trabalho com traduções. – Como 

senhor, diz o geômetro, - há vinte anos o senhor não pensa?”4 (apud MOUNIN 1994, p. 15). 

Pode-se perceber o quanto o trabalho do tradutor era menosprezado, entende-se que o 

tradutor, visto que traduz um texto de outra língua, não pensa, não faz escolhas e não 

interfere no texto “original”, ou mesmo que, a tradução seria impossível “por causa da 

virtude das palavras próprias particulares a cada língua; [...] das suas sentenças e energias, 

[...] da magnificência das palavras e da gravidade das sentenças.”5 (DU BELLAY apud 

MOUNIN, 1994, p. 28). 

Historicamente são estabelecidos princípios básicos para uma boa tradução: ela 

deve reproduzir a totalidade da idéia do texto “original”, deve ter o mesmo estilo literário e 

deve manter sua fluência e naturalidade. Esta análise prescritiva, ‘receita’ de como traduzir, 

dominou os estudos da tradução do século XVII até meados do século XX. Na década de 

50, dentre os trabalhos mais relevantes, encontram-se o dos lingüistas canadenses Jean-Paul 

Vinay e Jean Darbelnet (1977), Stylistique comparée du français et de l’anglais, e o de 

Roman Jakobson (1969) intitulado On linguistic aspects of translation.   

J. P. Vinay e J. Darbelnet (1977) fizeram uma análise de estilística comparada 

ao trabalhar com textos em francês e inglês salientando as diferenças entre as duas línguas e 

identificando algumas estratégias que compreendem os sete procedimentos de tradução os 

quais estão divididos em duas vertentes: a tradução direta e a tradução oblíqua. Por tradução 

direta, entende-se a tradução palavra por palavra ou literal e, por tradução oblíqua, aquela 

                                                 
4  (tradução minha) « Il y a vingt ans que je m’occupe à faire des traductions. – Quoi monsieur, dit le 
géometre, il y a vingt ans que vous ne pensez pas?  »  
5  (tradução minha) « à cause des vertus des mots propes, vertus particulières à chaque langue, [...] des 
sentences et des energies, [...] de la magnificence des mots, de la gravité des sentences. 
 



que não é literal, alteração da forma sem alterar a mensagem ou o conteúdo da mesma e 

deve, segundo os autores, ser utilizada sempre que for impossível a tradução literal. Os sete 

procedimentos foram organizados de acordo com a dificuldade na tradução, a saber, 

empréstimo, decalque, tradução literal, transposição, modulação, equivalência e adaptação; 

os três primeiros relacionados à tradução direta e os outros, à tradução oblíqua. 

Jakobson (1969) por sua vez, defende que toda experiência cognitiva pode ser 

traduzida e classificada em qualquer língua existente. Afirma que caso haja uma deficiência, 

a terminologia poderia ser modificada por empréstimos, neologismos, transferências 

semânticas e/ou circunlóquios e “mesmo que haja ausência de certos processos gramaticais 

na linguagem para a qual se traduz, nunca impossibilitará uma tradução” (JAKOBSON, 

1969, p. 67). Quanto ao epigrama tradutore traditore, o autor provoca solicitando respostas 

às perguntas: tradutor de que mensagem? Traidor de que valores? Jacobson começa a pensar 

a tradução dentro da perspectiva lingüístic a dividindo-a em: 

 

• tradução intralingual ou reformulação – interpretação dos signos verbais por meio 

de outros signos da mesma língua; 

• tradução interlingual ou tradução propriamente dita – interpretação dos signos 

verbais por meio de alguma outra língua (o autor considera este tipo de tradução uma 

forma de discurso indireto em que o tradutor recodifica e transmite uma mensagem 

recebida em outra fonte);  

• tradução inter-semiótica ou transmutação – interpretação dos signos verbais por 

meio de sistemas de signos não-verbais (música, dança, cinema, entre outros). 

 

Nas décadas de 70 e 80, teóricos como Itamar Even-Zohar (1978; 1990),  

Gideon Toury (1980; 1995) e José Lambert (1985) concluíram que o processo tradutório 

não poderia ser reduzido a uma simples transmissão de informações entre culturas. Dá-se 

início, a partir de então, aos Estudos Descritivos da Tradução que consistem na descrição 

das estratégias textuais que determinam o resultado final da tradução, sem emitir juízo de 

valor. Consideram-se importantes vários elementos do processo tradutório, dentre eles: a 

função cultural da tradução numa determinada sociedade, seu desenvolvimento histórico, a 

influência do mercado editorial na produção, divulgação das obras traduzidas.  

Refinando as teorias de Zohar (1990) e Toury (1995), André Lefevere (1992b) 

procurou explicitar as relações de poder e influência entre os integrantes do polissistemas 

literário. Para ele, tradução é reescrita e o sistema literário segue uma “lógica” controlada 



por fatores internos (os profissionais da área) e externos ao sistema (exercido por poderes 

que influenciam na escolha dos textos podendo promover ou impedir a leitura, a escrita e a 

reescrita da literatura). 

Com base nestas teorias José Lambert (1985) e Hendrik Van Gorp (1985), 

através de uma abordagem funcional e sistêmica, propõem um modelo para o estudo 

descritivo da tradução literária que consiste na realização de estudos de caso seguindo o 

paradigma descritivo, visando a uma padronização destas análises6. Instaura-se, então, o 

novo olhar sobre a tradução: ela é um veículo de comunicação entre nações e culturas. É a 

expansão de diferentes maneiras de enxergar o mundo, a diversidade cultural; exercício de 

leitura e interpretação, (re)criação, (re)construção e conhecimento do outro. 

Atualmente, discute-se muito sobre a Desconstrução, apesar de não estar 

relacionada aos estudos descritivos ou mesmo à tradução é um conceito bastante difundido e 

discutido nos chamados estudos de gênero, estudos culturais, estudos pós-colonialistas, 

estudos pós-estruturalistas. Eles se apropriaram de algumas idéias derridianas sobre língua, 

escrita, leitura e tradução e aplicaram à tradução. O termo Desconstrução foi desenvolvido e 

difundido pelo filósofo francês Jacques Derrida (1930-2004) e compartilhado por outros 

estudiosos.  Ela nega toda categorização e também a idéia de existam significados únicos e 

estáveis, negando a existência de um centro, origem ou essência.  

No texto Carta a um amigo japonês, Derrida (1998, p. 19), afirma que “a 

questão da desconstrução é também do começo ao fim a questão da tradução” e que a 

Desconstrução não pode ser entendida como destruição, mas sim desmontagem, 

decomposição dos elementos da escrita. Afirma que o processo tradutório não pode ser 

percebido como um modo de crítica literária, mas como uma maneira de ler todos os tipos 

de textos, e assinala que todos os textos são ambíguos por isso a impossibilidade de uma 

interpretação final e completa inclusive em se tratando de um texto traduzido. Derrida tenta 

desconstruir as oposições binárias mais freqüentes na tradução: origem x destino, “original” 

x tradução, entre outras. Ele defende a substituição da palavra tradução por transformação: 

“transformação regulada de uma língua para outra, de um texto para outro” (apud 

DUARTE, 2000). Ao ser questionado sobre se os seus textos traduzidos dizem o mesmo que 

os textos franceses, Derrida afirma que 

 

                                                 
6  No item 2.2. serão retomados a teoria dos Polissistemas, os estudos descritivos da tradução e o 
modelo adotado por Lambert e van Gorp. 
 



...os textos traduzidos nunca dizem a mesma coisa dos textos originais, 
sempre ocorre algo de novo7; o paradoxo da tradução é o fato de que um 
texto traduzido chega a outra coisa, mas outra coisa que está em relação 
consigo mesma. (em entrevista concedida a Carmem Gonzáles-Marín 
1986) (DERRIDA 1999b, p. 62) 

 

 

2.1.1 A autoria 

 

 

 A partir das definições de Barthes (1988), Foucault (1992) e Venuti (2002), a 

respeito do que é o autor, da importância que tem no texto/obra e sua autonomia, tentar-se-

á entender as questões referentes à oposição autor x tradutor.  

 No período antigo e medieval em que as muitas histórias chegavam até as 

pessoas através da oralidade, a obra estava em contínuo processo de criação, não havia a 

idéia de autor como produtor de uma obra com início, meio e fim. Os textos literários não 

precisavam ser assinados, as histórias eram transmitidas e, provavelmente, não eram mais a 

mesma história. Na Idade Média, somente os textos científicos eram, segundo Foucault 

(1992, p. 48), “portadores do valor de verdade apenas na condição de serem assinalados 

com o nome do autor”. No período moderno, com a cristalização da figura do autor, surgiu 

o conceito de autor como um ser autônomo e superior, surgiram também outros termos 

como originalidade e fidelidade, que até hoje causam inquietações em muitos estudiosos. 

Tanto para Barthes quanto para Foucault, o autor surge com a modernidade, seja para o 

prestígio, condenação ou para garantir seus direitos autorais. Segundo Foucault (1992, p. 

33), a noção do autor “constitui um momento forte da individualização na história das 

idéias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia e das ciências”. 

 Apesar de tratarem a questão do autor de forma diferenciada, há um eixo 

comum entre a crítica de Barthes e de Foucault. Para ambos, o autor é apenas o lugar onde 

se produz um dispositivo político. Esta constatação coloca em risco o mito da 

originalidade. Se não houver a crença na originalidade o autor também deixará de ser o 

centro. Foucault propõe uma distinção entre as categorias semânticas de nome próprio e 

nome de autor. Segundo ele, “o nome de autor não é simplesmente elemento de um 

discurso, mas serve para caracterizar um certo modo de ser do discurso” (FOUCAULT, 

                                                 
7  Esse “algo novo” tornaria a tradução também um texto “original”.  

 



1992, p. 45) caracterizando, assim, a função: “característica do modo de existência, de 

circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade” 

(FOUCAULT, 1992, p. 46).  

Atualmente, por estar o conceito de autoria consolidado, será difícil aceitar que 

o tradutor também pode ser considerado autor. Segundo Venuti, isso ocorre porque, dado o 

conceito dominante de autoria, “a tradução provoca o medo da inautenticidade, da 

distorção, da contaminação” (VENUTI, 2002, p. 65). Para ele, a tradução seria também 

uma afronta ao conceito de erudição que se baseia na pressuposição da autoria “original”. 

E, por estar a tradução relacionada a perda e cópia, ela se torna uma afronta ao conceito de 

autoria, à admissão de que uma tradução pode ser também um texto “original”, fazendo do 

tradutor, até certo ponto, um autor. 

 Em A morte do Autor, Barthes afirma que o autor é 
 

...uma personagem moderna, produzida sem dúvida pela nossa sociedade, 
na medida em que, ao terminar a Idade Média, com o empirismo inglês, o 
racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o prestígio 
pessoal do indivíduo, ou como se diz mais nobremente, da “pessoa 
humana. [...] Uma vez afastado o autor, a pretensão de ‘decifrar’ o texto 
torna-se totalmente inútil. Atribuir um autor a um texto é impor a esse 
texto um mecanismo de segurança, é dotá-lo de um significado último, é 
fechar a escrita (BARTHES, 1988, p. 49; 52).  
 

Seria frustrante imaginar que não se pode interpretar um texto, que não existem 

diferentes leituras de um mesmo “original”, que esse texto único seria entregue ao leitor ou 

mesmo ao tradutor sem que cada um o interpretasse de uma forma, sem que suas leituras 

anteriores, ideologias e multiplicidade interferissem neste texto fechado sobre si mesmo.  

Para Rajagopalan (2006) ler é intervir no texto de forma decisiva, é fazer parte 

da autoria do texto. “O texto lido não é mais o que era antes da leitura e, dessa maneira, o 

ato de ler não difere do ato de traduzir” (RAJAGOPALAN, 2006, p.63). O escritor, contista 

e ensaísta francês Michel Tournier (apud GAMA, 1999 p. 44) afirma que a obra literária 

poderia ser comparada a um vampiro: a partir de sua criação, a obra parte em busca de 

novas interpretações, compreensões de si própria, sugando dos seus leitores, alimentando-se 

dessas interpretações e rejuvenescendo a cada nova leitura, compreensão. A tradução seria 

também uma fonte de rejuvenescimento da obra literária.  

Em contrapartida a esse autor, “concebido como o passado do seu próprio livro” 

(BARTHES, 1988, p. 51), Barthes descreve o scriptor moderno que nasce ao mesmo 

tempo em que seu texto: 



[...] um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que 
entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas 
há um lugar em que essa multiplicidade se reúne e esse lugar não é o 
autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o leitor é o espaço exato em 
que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que 
uma escrita é feita; a unidade de um texto não está na sua origem, mas no 
seu destino, mas este destino já não pode ser pessoal: o leitor é um 
homem sem história, sem biografia, sem psicologia; é apenas esse 
alguém que tem reunidos num mesmo campo todos os traços que 
constituem o escrito. (BARTHES, 1988,  p. 53) 

 

Essa nova concepção de autor envolve também o tradutor, que se torna  

participante ativo do processo de criação e não mais um copista que não interfere no texto. 

Contudo, acredita-se que, a noção de autoria presente e fincada apenas no texto “original” 

está tão difundida e presente em nossa cultura, assim como a oposição entre autor e 

tradutor, que será um trabalho árduo tentar desfazê- la ou mesmo abrandá- la.  

 

 

2.1.2 A oposição “original”/tradução 

 

 

As teorias sobre a impossibilidade de traduzir foram transmitidas por épocas em 

que a cultura era reservada a uma pequena parte privilegiada da população que podia 

aprender as “línguas originais”, pois julgava-se que a tradução gerava perdas. Os 

argumentos sobre a tradução se resumiam à afirmação: ela não é “original” - o que ampliava 

os discursos preconceituosos a respeito da tradução. 

Diz-se que a verdade está no texto “original”. Mas, afinal, o que é ser 

“original”? Faz parte da formação ocidental acreditar que sempre há alguém superior, o 

autor é uma divindade e o texto que ele escreveu, considerado “original”, é inatingível. 

Para responder a esta questão é preciso voltar um pouco à época em que os discursos a 

respeito do que é ser “original” estavam relacionados apenas ao processo de “criação” 

exercido somente pelo autor. Um texto traduzido deveria transparecer natural, não tradução 

(VENUTI 1995 p. 5), ou seja, a tradução só seria considerada aceitável pela maioria dos 

estudiosos se ela fosse transparente e o tradutor, invisível. 

Afirmações como “poesia é aquilo que se perde na tradução” (FROST) ou “as 

traduções não eram suficientes para dar perfeição à língua francesa”8 (DU BELLAY apud 

Mounin p. 13) davam ao texto “original” o prestígio que não seria alcançado por uma 
                                                 
8  (tradução minha) les traductions ne sont suffisantes pour donner perfection à la langue françoyse. 



tradução. O tradutor deveria resgatar as intenções e o universo do autor, o que para Arrojo 

(2002) era impossível, pois “essas intenções e esse universo serão sempre, inevitavelmente, 

nossa visão daquilo que possam ter sido” (ARROJO, 2002, p. 40).  

Barthes (1988) salienta, ainda, que uma obra não pode ser considerada 

resultado final do processo criador, pois, nem o autor é “original”: “um texto é um 

emaranhado de citações organizado pelo autor. Seu produtor não tem autonomia suficiente 

para dotar seu texto/obra de ‘um significado último’, cabe ao leitor, através de seu 

repertório, propor novas significâncias” (BARTHES, 1988, p. 52).  

Atualmente, admite-se que nenhum texto é completamente “original”, Para 

Octavio Paz (apud ARROJO, 2002. p. 11) isso ocorre porque  
 

a própria língua, em sua essência, já é uma tradução: em primeiro lugar, 
do mundo não-verbal e, em segundo, porque todo signo e toda frase é a 
tradução de outro signo e de outra frase (...) esse argumento pode ser 
modificado sem perder a validade: todos os textos são originais porque 
toda tradução é diferente. Toda tradução é, até certo ponto, uma criação 
e, como tal, constitui um texto único. 
 

Ao admitir que a tradução não é apenas uma cópia e que é impossível resgatar 

as intenções e o universo do autor, pode-se assumir que ela é também um texto novo, 

“original”, pois é a interpretação do tradutor, o produto do que ele é, sente e pensa; a sua 

concepção de mundo, suas leituras e sua inserção histórica estarão presentes no seu texto. 

Nas traduções de A Peste, por exemplo, os dois tradutores podem ser considerados 

criadores, pois suas traduções são diferentes. Apesar de partirem de um mesmo texto, são 

produtores de uma obra também “original”, e é exatamente na diferença que essa 

originalidade se apresenta.  

Pode-se considerar o “original” como uma forma de ver algo, não  

necessariamente a única, Derrida (1998, p.222), por exemplo, afirma que “a tradução não é 

equivalência, não é complemento, é suplemento: uma significação substitutiva que se 

constrói em uma cadeia de remissões diferenciais como a escritura [...] a tradução preenche 

um vazio e vai se reproduzir de alguma maneira como obra ‘original’”. Jacques Salah 

(apud VEIGA, 1999) afirma que a tradução não é “um exercício menor, uma atividade 

secundária ou paralela, ‘escolar’ e desprezível, mas um ato de criação por excelência, um 

constante e inesgotável vaivém que se estabelece entre dois seres, dois textos, duas 

culturas”.  

 

 



 

2.1.3  A fidelidade ao “original” 

 

 

Como já dito anteriormente, durante muito tempo se pensou que a tradução 

deveria ser uma reprodução do texto de partida, deveria ser fiel a ele, ou seja, o tradutor 

deveria dizer exatamente o que o autor disse, seguindo o mesmo estilo, fluência e 

naturalidade. O tradutor deveria ser invisível.  

Venuti (1995) retoma essa questão ao falar da atividade tradutória na cultura 

anglo-americana, atualmente. Os estudos de Venuti apontam para uma tendência à 

domesticação de textos nesta cultura e o conseqüente apagamento da cultura-fonte e do 

tradutor já que este tornar-se- ia invisível. Venuti utiliza-se dos conceitos de domesticação e 

estrangeirização para se referir às posturas que podem ser adotadas por um tradutor durante 

o processo tradutório. A domesticação é uma “redução etnocêntrica do texto estrangeiro aos 

valores culturais da língua-meta.9” e a estrangeirização “uma pressão etnocêntrica sobre tais 

valores para se registrar as diferenças lingüísticas e culturais do texto estrangeiro10” 

(VENUTI, 1995, p. 20). O processo de estrangeirização tornaria o tradutor visível por gerar 

o crescimento da língua e da cultura de tradução. Seria considerado inovador, pois traz para 

a cultura de chegada novos elementos. 

Venuti (1998) fala da inevitável domesticação do texto traduzido. Esse processo 

de inscrição acontece a partir da escolha de um texto estrangeiro em detrimento de outro, 

respondendo a interesses domésticos particulares. Ao pensar que o tradutor transforma o 

texto de partida de acordo com a sua preferência ou a de quem encomenda a tradução, que 

ele não se torna invisível, mas sim torna-se presente, sua tradução, seu texto novo, fruto de 

suas vivências e ideologias, a domesticação torna-se inevitável. Para ele “até mesmo as 

traduções acadêmicas constroem representações claramente domésticas de textos e culturas 

estrangeiras” (VENUTI, 1998, p. 178). 

A idéia de fidelidade e invisibilidade só favorecia aos discursos sobre a 

imperfeição e a inferioridade da tradução em detrimento do “original”. Se ser fiel é o 

mesmo que ser invisível na tradução, os tradutores nunca alcançarão este ideal e a tradução 

sempre será considerada um trabalho inferior e imperfeito. Se o tradutor realmente fosse 

                                                 
9  (tradução minha) An ethnocentric reduction of the foreing text to target-language cultural values. 
10  (tradução minha) An ethnodeviant pressure on those values to register the linguistic and cultural 
difference of the foreing text . 



invisível não haveria várias traduções diferentes do mesmo “original”. Se a tradução fosse 

um ato simples e mecânico, as escolhas seriam óbvias e todos traduziriam da mesma forma, 

visto que a tradução, neste prisma, seria considerada apenas cópia, não (re)criação. Talvez o 

que dificulte a dissociação dessa idéia seja o fato de a Bíblia ter sido o primeiro livro a ser 

traduzido. Traduzia-se a “palavra de Deus”, fato que “obrigava” os tradutores a serem 

“extremamente fiéis” a Ela. 

Aos poucos, essa visão foi dando lugar a novas interpretações a respeito do que 

seria ser fiel ao texto “original”. Falar em fidelidade como tentativa de ser igual ao 

“original” não faz mais sentido, pois se sabe que a invisibilidade do tradutor é impossível. 

Em discussões teóricas mais recentes sobre tradução, a fidelidade está relacionada à 

inevitável interferência do tradutor, à sua interpretação do texto. Não se deve esquecer que o 

tradutor está inserido num contexto (social, cultural, político, entre outros) que não pode ser 

ignorado. Ele deixa de ser invisível e passa a ser parte importante no processo tradutório. A 

tradução passa a ser uma (re)leitura única do “original” num tempo e espaço determinados.  

Walter Benjamin (1992) afirma que a fidelidade, na tradução de cada palavra, 

quase nunca é capaz de reproduzir inteiramente o sentido que ela tem no “original”. “Ela 

deve trazer para a forma de sua língua o modo-de-significar do ‘original’” (BENJAMIN, 

1992, p. 25). Para Laranjeira (1996, p. 15) “quando se diz que o texto traduzido deve ser 

homólogo ao texto de partida, que deve ser- lhe fiel, não se fala em identidade entre os dois 

textos. Tal identidade é, obviamente, não só indesejável, mas totalmente impossível”.   

A tradução, desta forma, não é apenas um processo de substituição de um texto 

da língua fonte para a língua alvo, não envolve somente língua, mas também cultura e 

contexto. A ‘perfeição’ tão almejada pelos autores mais tradicionais é impossível, pois se 

deve levar em conta também as condições de produção, o contexto e o conteúdo sócio-

histórico. É necessário, repensar a importância do ato tradutório e sua singularidade; ao 

invés de tentar qualificar a tradução ou compará- la com o texto fonte apontando as perdas 

que o texto sofreu durante o processo tradutório, é preciso aceitá- la como um texto novo, 

portanto “original”, e dar ao tradutor sua merecida importância e autonomia. Como afirma 

Arrojo (1993, p. 19) “nenhuma tradução pode ser exatamente fiel ao ‘original’ porque o 

‘original’ não existe como um objeto estável, guardião implacável das intenções originais 

do seu autor”. 

Trata-se de línguas diferentes, de diferentes visões de mundo, diferentes 

experiências. Na tradução, é impossível transpor exatamente a cultura da língua alvo, seja 

em seus níveis (estrutural, intra e inter- lingüístico, intencional e conteúdo) seja em seus 



valores (semântico, fônico, metafórico, emocional e referentes). Os aspectos da vida 

humana, as crenças e dogmas são transmitidos através das gerações e o tradutor é um 

mediador entre uma língua e outra, entre uma cultura e outra, e tem autonomia para fazer 

escolhas. E são essas escolhas que tornam o seu texto “original”, “original” na diferença. 

 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

 

O principal modelo teórico adotado aqui para a análise das traduções é a Teoria 

dos Polissistemas elaborada por Itamar Even-Zohar no final da década de 60. Além disso, 

devido à relação existente entre esta teoria e os Estudos Descritivos da Tradução, que tem 

como principal autor Gideon Toury, fez-se uma investigação experimental de suposições 

teóricas, com base na metodologia dos Estudos Descritivos. Por fim, o estudo comparativo 

tem também, como suporte teórico, a proposta metodológica elaborada por José Lambert e 

Hendrik van Gorp. 

 

 

2.2.1      A Teoria do Polissistemas 

 

 

A Teoria dos Polissistemas foi apresentada pelo israelense Itamar Even-Zohar a 

partir do final dos anos 60. Baseado no formalismo russo e na teoria literária, Even-Zohar 

pretendia elaborar uma base teórica que explicasse as particularidades da literatura 

israelense e das traduções realizadas nessa cultura. “A insatisfação com o registro e a 

classificação positivista o levou a propor uma abordagem, na sua visão, funcional e 

relacional”. (VIEIRA, 1996, p. 124). Segundo ele, os fenômenos semióticos não são apenas 

um aglomerado de elementos, ao contrário, são dinâmicos, se vistos como um sistema. Para 

Even-Zohar, um sistema é também heterogêneo e não consiste apenas em sincronia e 

diacronia: “um sistema múltiplo, um sistema de vários sistemas que se cruzam entre si e se 



sobrepõem, utilizando simultaneamente diferentes opções, funcionando como um todo 

estrutural cujos membros são interdependentes”11 (EVEN-ZOHAR, 1979, p. 290). 

Com base no esquema apresentado por Jakobson (1969), Even Zohar faz uma 

adaptação para a literatura estabelecendo alguns componentes que constituem o sistema 

literário. É a interdependência entre os fatores que permite o seu funcionamento, nenhum 

deles poderia, segundo o autor, funcionar isoladamente:  

 

• Instituição – governa as normas que regem a atividade tradutória. Dela fazem 

parte produtores literários, críticos, editoras, meios de comunicação de massa, 

órgãos governamentais, entre outros. Devido à variedade de fatores, a imposição 

das preferências pode acarretar muitas lutas pelo domínio de modo que, em 

determinadas ocasiões, diferentes grupos podem ocupar o centro, ou mesmo, 

diferentes instituições podem operar ao mesmo tempo em diferentes seções do 

sistema; 

• Repertório – designa o conjunto de regras e matérias que regem a produção e 

o consumo de qualquer produto. É a combinação de gramática e léxico de uma 

determinada língua. Zohar salienta que o repertório pressupõe a existência de 

conhecimentos ou acordos compartilhados pelos membros de uma comunidade; 

• Produtor – uma agente, um indivíduo que produz; 

• Consumidor – o indivíduo que se utiliza de um produto. No âmbito literário, 

associa-se a um conceito mais amplo de leitor, pois não envolve apenas aquele 

que lê um texto literário por completo, mas também que interage com outras 

pessoas, lê críticas, trechos, partilha conhecimentos e interpretações; 

• Mercado – relaciona-se à produção e venda do repertório cultural (livrarias, 

clubes, entre outros); 

• Produto – qualquer elemento do repertório de determinada cultura que é posto 

em prática; o produto cultural, por exemplo, não se restringe apenas às obras 

literárias, mas também às críticas, resumos, citações, resenhas, entre outros. 

A Teoria dos Polissistemas concebe a noção de sistema como algo dinâmico e 

heterogêneo. Uma dada cultura seria um sistema constituído de outros sistemas que se 

relacionam com outros paralelos. Um polissistema seria “uma rede fechada de relações na 

                                                 
11  (tradução minha) A multiple system, a system of various systems which intersect with each other and 
partly overlap, using concurrently different options yet functionning as one structured whole, whose members 
are interdependent. 



qual os seus membros assumem um determinado valor através de seus respectivos opostos. 

Mas ele é também uma estrutura aberta composta de várias redes simultâneas de relações” 

(EVEN-ZOHAR apud VIEIRA, p. 125). As relações existentes dentro do polissistema 

podem também indicar os procedimentos adotados no nível do repertório, ou seja, os 

procedimentos de seleção, manipulação, eliminação, entre outros, que interferirão 

diretamente no que é produzido por determinado polissistema. 

Dentre os vários sistemas de uma determinada cultura existe o polissistema 

literário que é também composto por diferentes sistemas inter-relacionados. Um dos 

objetivos principais da Teoria dos Polissistemas é analisar as condições particulares em que 

uma literatura pode interferir em outra, através de algumas propriedades que se transferem 

de um polissistema para outro. Even-Zohar (1990) concebe a literatura como um sistema 

que se relaciona com outros e se caracteriza pela troca de posições, centro e periferia 

estariam em constante troca de posições guiadas pelos “mecanismos de controle”. Todo 

contexto sócio-cultural seria formado por diferentes sistemas que interagem entre si, 

disputando um lugar hegemônico. No centro, residem repertórios canônicos que 

representam uma espécie de modelo a ser seguido pelos que almejam prestígio e aceitação. 

O fato de ocupar o lugar central não está somente ligado às supostas qualidades do texto, 

mas também a prestígio, status e à imposição dos que detêm o poder no determinado 

sistema. A sobrevivência do sistema depende, segundo o autor, da tensão entre os vários 

componentes do polissistema.  

Zohar (1990) postula relações centro-periferia e esse modelo consiste em 

investigar as relações e a interferência entre os diferentes sistemas, além dos processos de 

mudança provocados por pressões do centro para a periferia e vice-versa. Através desta 

visão da literatura, pode-se compreender o porquê de determinados sistemas ocuparem a 

posição central em detrimento dos que estão na periferia, quais os interesses, valores e 

estratégias utilizadas nesse processo. Para ele, o objeto de estudo do pesquisador não 

poderia se restringir apenas ao texto literário propriamente dito, o contexto externo ao texto 

não poderia ser menosprezado. Por esta razão, afirma que conceitos como o de equivalência 

e o da própria tradução não poderiam ser definidos fora do contexto estudado.  

A literatura traduzida também faz parte do polissistema e, segundo Zohar (1990), 

tem desempenhado papel essencial na cristalização das culturas nacionais e, portanto, não 

deve ser analisada isoladamente, mas dentro de um conjunto no qual existem fatores que 

regem a seleção dos textos a serem traduzidos e como se utilizam do repertório literário do 



polissistema em questão. Os textos traduzidos têm importância na literatura de chegada e 

sua aceitação está condicionada à adequação ao discurso de prestígio.  

 A tradução teria um papel fundamental nessa análise, pois envolve, ao menos, 

dois polissistemas. As traduções podem ocupar posições mais centrais ou mais periféricas. 

Se mantiver uma posição periférica elas não têm grande influência no polissistema literário 

e são moldadas às normas convencionais já estabelecidas pelo modelo dominante na 

literatura de chegada tornando-se, segundo o autor, o “modo de preservação do gosto 

tradicional” (EVEN-ZOHAR, 1979, p. 125). Caso a tradução ocupe um lugar central no 

polissistema literário, ela exercerá um papel inovador introduzindo novos modelos, técnicas 

e linguagem que serão seguidos pelos outros sistemas.  

O processo tradutório passa a ser considerado parte ativa de um sistema literário 

principal no qual intervém uma série de forças, competindo constantemente pela posição 

dominante (centro). O trabalho de Even-Zohar (1990) é considerado, por Hermans (apud 

VIEIRA 1996), o marco inicial de uma mudança de paradigma dos estudos de tradução 

literária:  
 

Essa mudança de paradigma envolve uma visão da literatura como um 
sistema complexo e dinâmico; uma convicção de que deve haver uma 
articulação contínua entre modelos teóricos e estudos de caso práticos; uma 
abordagem das traduções literárias que seja descritiva, voltada para o pólo 
receptor, funcional e sistêmica; um interesse pelas normas e restrições que 
orientam a produção e a recepção de traduções, pela relação entre a 
tradução e outras formas de processamento de textos, e pelo lugar e papel 
das traduções tanto no interior de uma literatura, quanto na interação entre 
literaturas (HERMANS apud VIEIRA 1996, p. 128) 

 

 

2.2.2 Toury, Lefevere e os Estudos Descritivos da Tradução   

 

 

O termo Estudos da Tradução foi sugerido por James Holmes, em 1972, em um 

congresso de Lingüística Aplicada. Segundo Rodrigues (1998), nela inserem-se trabalhos 

com objetivos diferentes: 1. os da escola de Leuven, em especial os trabalhos de José 

Lambert, que estuda a tradução em determinados períodos; 2. os da escola Holandesa, 

dedicados à comparação de traduções no nível micro-estrutural; 3. os do grupo Anglo-

Americano, entre eles, André Lefevere, que examinam as condições de recepção de 

traduções em determinada época e cultura; 4. e os da escola de Tel Aviv, que tem como 



principais representantes Itamar Even-Zohar e Gideon Toury, fundamentados na Teoria dos 

Polissistemas e na busca das normas a serem seguidas na tradução. 

Até o final dos anos 60 havia uma tendência a estudar a tradução sempre 

partindo do texto “original” que era considerado o mais importante no processo de análise 

das traduções. O israelense Gideon Toury (1995), influenciado pela teoria elaborada por 

Even-Zohar, adota uma visão sistêmica dos estudos da tradução. Toury (1995) desloca o 

foco para o sistema do texto-alvo, pois, segundo ele, é a cultura alvo quem solicita a 

tradução é ali produzida para preencher alguma lacuna do sistema.  

 

As tradicionais preocupações essencialistas dão lugar a uma visão 
funcionalista, na medida em que o novo paradigma tenta explicar as 
estratégias textuais que determinam a forma final de uma tradução e o 
modo como esta funciona na literatura receptora. Procura, ainda, entender 
as razões que levaram o tradutor a recorrer a certas decisões e estratégias, 
além de chamar a atenção para as condições sociohistóricas que permeiam 
a sua atividade, oferecendo, assim, uma idéia mais clara dos mecanismos 
que permitem às traduções funcionarem (ou não) na cultura de recepção. 
(MARTINS, 1999 p. 32) 

 

Toury (1995) não exclui a importância do texto e da cultura de partida e nem o 

processo de produção da tradução, mas justifica que o sistema alvo deve estar em primeiro 

lugar por ser o fim que rege todo o processo de tradução e o ponto de partida do 

pesquisador. Segundo ele, mesmo se a tradução for imposta pela cultura de origem, ela só 

será aceita se o sistema alvo assim o quiser. O importante é determinar o lugar que a 

tradução ocupa no sistema da língua de chegada e não mais analisar se ela consegue refletir 

o texto traduzido. 

Com base no paradigma dos Estudos Descritivos, o pesquisador deve partir da 

menor quantidade de pressupostos, observar o funcionamento de determinada cultura e os 

textos que funcionam como tradução. A partir de então, formulam-se hipóteses iniciais 

sobre algum fenômeno observado e realizam-se estudos mais aprofundados dos resultados 

que levarão o pesquisador a rever os postulados teóricos produzindo novas hipóteses.  

Toury (1995) também nega que os Estudos Descritivos tenham como única 

função descrever sem que haja qualquer aplicação dos resultados. Segundo ele, o objetivo 

da pesquisa é gerar explicações a respeito da produção e recepção dos textos traduzidos em 

culturas e épocas diversas as quais podem ser empregadas com diferentes propósitos. Ele 

apresenta um conceito mais amplo de tradução que envolve atividades consideradas 

importantes para os Estudos de Tradução e, segundo ele, a tradução é um conjunto 



interligado de ao menos três postulados que podem ser identificados pelo pesquisador 

através da análise comparativa entre o texto de partida e a tradução. 

• postulado de texto-fonte – supõe-se a existência de um texto anterior à tradução; 

• postulado de transferência – supõe-se que o processo de tradução envolve a 

transferência de algumas características do texto fonte para a tradução; 

• postulado de relação – supõe-se a existência de relações que ligam a tradução ao 

seu texto-fonte.  

Toury (1995) introduz o conceito de normas, referindo-se às regularidades 

observadas no processo tradutório dentro de determinada situação sócio-cultural com o 

objetivo de fazer algumas afirmações sobre a atividade tradutória (descrever, não 

prescrever). As normas não surgem aleatoriamente e servem também como critérios para 

avaliar as instâncias reais de comportamento. As normas, segundo o autor, seriam 

fundamentais para o estabelecimento e manutenção da ordem social, elas não são 

diretamente observáveis nem afetam necessariamente todos os setores de uma sociedade, 

mas são mutáveis. Para a tradução, ele distingue três tipos de norma que determinam o 

alcance da equivalência: 

• Normas iniciais – estão associadas às decisões do tradutor e as estratégias e 

políticas adotadas. 

• Normas preliminares – a existência de uma política de tradução (fatores que 

governam a seleção dos textos a serem traduzidos) e decisões que podem não ter 

sido tomadas pelo tradutor. 

• Normas operacionais – regem as decisões tradutórias, envolvem a relação 

entre o texto de partida e de chegada. Elas se subdividem em normas matriciais 

que governam a existência de segmentação, acréscimos, omissões feitos no 

texto de partida; e as normas lingüístico-textuais que governam as opções 

lingüísticas e estilísticas. 

Cabe aqui pontuar que o conceito de equivalência proposto por Toury (1995), 

que a caracteriza como um fato empírico. Segundo ele, este conceito não deve ser utilizado 

para determinar se houve equivalência entre o texto de partida e o de chegada, mas que 

grau de equivalência ocorreu entre eles, pois, 

 

...mesmo as traduções que são amoldadas às coerções do sistema-alvo são 
equivalentes, pois o autor parte de uma distinção entre os dois usos da 
palavra ‘equivalência’: o primeiro, ‘teórico’, denotaria a relação abstrata, 
ideal, entre texto-alvo e texto-fonte; e o segundo, ‘descritivo’, exprimiria as 



relações reais entre as expressões efetivas em duas línguas e duas 
literaturas diferentes. (TOURY apud RODRIGUES p. 144). 
 

As normas são provenientes das convenções sociais, e refletem os valores 

compartilhados que se transformam em instruções que regem o comportamento de 

membros de um grupo ou comunidade (normalmente relacionados à qualidade e prestígio). 

Como são estabelecidas na sociedade e não são delimitadas com precisão, cabe ao 

pesquisador identificar os comportamentos recorrentes em determinada comunidade e 

deduzir quais as normas que os regem. 

As normas não são verbalizadas e variam entre os diferentes sistemas de uma 

cultura e transpõem culturas diferentes. Essa interação entre sistemas diferentes faz, 

segundo o autor, com que algumas normas ganhem e outras percam poder. Os integrantes 

do sistema que se adaptam e seguem as normas vigentes têm maior aceitação e, 

consequentemente, contribuem para a consolidação do cânone. As normas seriam a forma 

como os grupos ou instituições, que detêm o poder, impõem seus valores e ideologia, 

utilizando-se do que Toury e Zohar denominam “mecanismos de controle”, que os mantêm 

no centro do Polissistemas. 

Segundo Lefevere (apud RODRIGUES, p. 105), os mecanismos de controle 

inter-relacionados fazem com que o sistema literário funcione seguindo uma “lógica”, 

controlada por fatores internos e externos ao sistema. Os fatores internos, representado 

pelos profissionais da área (críticos, professores, tradutores) e os fatores externos, 

denominado por ele de patronagem, representado pelos partidos políticos, editores, jornais, 

revistas, televisão, entre outros. A patronagem seria o poder exercido pelas pessoas e 

instituições que precisam o que será ou não, em termos de literatura, lido ou escrito. Eles 

ratificam a importância das instituições na aceitação ou recusa de determinada literatura.  

A patronagem consiste de três componentes: ideológico, econômico e de status. 

O componente ideológico limita a escolha e o desenvolvimento; o econômico está 

relacionado ao pagamento dos serviços prestados pelos escritores, e o “status” significa que 

a patronagem leva esse escritor a participar desse grupo seleto. Lefevere (1992b) assinala 

que todos os três componentes estão relacionados entre si: os que reforçam a ideologia 

dominante têm, em troca, vantagens econômicas e posição de prestígio no sistema a que 

pertencem. Caso haja discordância, os fatores econômico e de “status” agem no combate, 

enfraquecimento ou transformação das ideologias divergentes. 

Lefevere (1992b) critica a postura normativa e analisa o procedimento 

tradutório relacionando-o às instituições, ao poder e à ideologia predominantes em 



determinado sistema. Seguindo esse pensamento, o sistema literário seria governado por 

uma poética dominante que decidiria o que deveria ou não ser aceito. O jogo entre o 

conservadorismo dessas instituições e a tendência à inovação faria com que autores e obras 

de prestígio perdessem esse status. Esse pensamento será de extrema importância na 

construção deste trabalho, pois se acredita que a tradução de Graciliano Ramos é mais 

aceita na Cultura Brasileira, por ele já ser um autor consagrado antes de iniciar o trabalho 

de tradutor. Lefevere (1992b) aponta, ainda, o papel fundamental que a crítica tem na 

aceitação do autor na cultura de chegada. Traduzir passa a ser uma atividade guiada por 

normas históricas e culturais; a escolha dos textos, as decisões interpretativas, a 

divulgação, a recepção e a avaliação das traduções são influenciadas pelo contexto 

sociocultural em que foram escritos.  

Existem, porém, alguns autores que criticam os estudos descritivos da Tradução, 

entre eles, Venuti (2002) e Vieira (1996). Venuti reconhece a importância dos Estudos 

Descritivos e admite a importância histórica do trabalho de Toury para a tradução, mas uma 

de suas críticas refere-se ao fato de esses estudos ignorarem as mudanças, que vários 

desenvolvimentos teóricos como a psicanálise e o pós-estruturalismo provocaram nos 

estudos culturais e literários. Apesar de não considerar teorias mais atuais, Toury não 

descarta a possibilidade de o pesquisador utilizá- las e/ou acrescentá- las aos seus estudos. 

Vieira acredita que a excessiva formalização da teoria de Toury a torne problemática: “a 

visão subjacente da tradução, como comportamento regulado por normas, e a busca de 

universais do comportamento” (VIEIRA, 1996, p. 135). 

Segundo Venuti, esses estudos constituem apenas observações, sem emissão de 

julgamentos do pesquisador, pois há a recusa em avaliar as traduções. Para ele: “ao estudar 

a tradução, não se pode evitar a comparação entre textos traduzidos e estrangeiros, buscando 

mudanças, inferindo normas, mesmo quando se sabe que essas operações não são mais do 

que interpretações limitadas pela cultura doméstica” (VENUTI, 2002, p. 57). Acrescenta 

ainda que, “a tradução livre de julgamento impede a disciplina de ser autocrítica, de 

reconhecer, de considerar o impacto cultural mais profundo que a pesquisa em tradução 

deve ter” (VENUTI, 2002, p. 60).  

Este é um dos problemas encontrados nos estudos descritivos. Por isso, apesar 

de esta análise ter como fundamentação teórica a Teoria dos Polissistemas e os Estudos 

Descritivos da Tradução, considera-se inevitável a apreciação das traduções. Far-se-á, 

portanto, uma avaliação das traduções de A Peste. Porém, esta não será baseada apenas em 



gosto pessoal, em declarar qual é a boa ou a má tradução, mas estará fundamentada a partir 

do estudo comparativo realizado estabelecendo um paralelo com o texto de partida.  

Vieira (1996) também critica os Estudos Descritivos, não só pela característica 

citada anteriormente, mas também pela postura radical em considerar as traduções apenas 

fatos do sistema receptor, pois, segundo a autora, essa postura acarretaria a eliminação da 

fonte e “impediria uma possível descrição das traduções como fenômenos bidirecionais em 

decorrência da reversibilidade do signo” (VIEIRA, 1996, p. 133). Acrescenta, ainda, que 

essa postura impede o uso de conceitos operacionais enriquecedores como o pastiche e a 

paródia, ou o conceito de signo de Pierce e a intertextualidade de Kristeva. Vale ressaltar 

que Toury já havia alertado que não exclui a importância do texto e da cultura de partida no 

processo tradutório, ele não elimina o texto de partida, uma vez que o toma como base para 

o estabelecimento das relações entre os textos. 

Apesar da importância que os Estudos Descritivos têm no desenvolvimento dos 

estudos de tradução e da tentativa de mudança de paradigma, ainda está atrelada ao conceito 

tradicional de língua e tradução. “Ele parte de uma suposta leitura do ‘correta’ do texto, 

usada como parâmetro para se verificar, na tradução, quais os deslocamentos e os desvios 

em relação a essa leitura.” (RODRIGUES 2000, p.161). Esses procedimentos detectariam as 

normas utilizadas pelos tradutores, o que, segundo Rodrigues (2000) remete à possibilidade 

de equivalência, enquanto construto a priori – a leitura correta do texto. 

 

 

2.2.3 O modelo metodológico de Lambert e van Gorp  

 

 

José Lambert e Hendrik van Gorp (1985) elaboraram um modelo metodológico 

prático e sintético para o estudo descritivo das traduções literárias com base em um 

esquema (Lambert e Lefevere, 1978) que contém parâmetros básicos dos fenômenos da 

tradução apresentado por Even-Zohar (1978) e Toury (1980). Este modelo tem como 

principal objetivo mostrar as normas que atuam durante o processo tradutório no 

polissistema de determinada cultura. Como esse artigo tornou-se uma referência freqüente 

nos estudos descritivos e a proposta desta dissertação é fazer uma análise de traduções 

literárias com base nestes estudos, este modelo será adotado como referencial metodológico. 

O esquema mostra as relações que podem ajudar na produção e modelagem da 

tradução atual e que são observáveis na descrição das traduções. A base para o modelo é 



uma visão ampla dos polissistemas do texto de partida e do texto de chegada. O principal 

objetivo do modelo é revelar as diversas normas envolvidas no processo tradutório, desde a 

escolha de determinada tradução até os aspectos estilísticos utilizados por determinado 

tradutor. 

O modelo envolve o contexto histórico, o processo tradutório, a recepção da 

tradução, e, até mesmo, aspectos sociológicos como distribuição e crítica de tradução. Ele 

ajuda a evitar inúmeras crenças concernentes à “fidelidade ao original” e à “qualidade” da 

tradução, questões meramente normativas. Lambert e van Gorp se propõem a guiar o 

pesquisador para que este não se baseie apenas em sua intuição e evite, a princípio, 

julgamentos e convicções e sejam capazes de situar aspectos e relações a serem observadas 

dentro de um esquema geral de equivalência. Eles deixam claro que cada esquema tem 

prioridades específicas e cabe ao pesquisador determiná- las antes de iniciar a análise. 

Concebendo a tradução como resultado de uma seleção de estratégias dentro de 

um sistema de comunicação, deverão ser estudadas as prioridades, sejam elas normas ou 

modelos dominantes, que determinam as estratégias tradutórias. Os quatro níveis do 

esquema proposto pelos autores para o estudo descritivo das traduções literárias, são: 

 

b. dados preliminares: título, para-textos (diagramação da capa, orelhas, nome 

do autor, nome do tradutor etc), meta-textos (prefácios, ensaios, críticas etc) e 

estrutura geral da tradução; 

c. nível macro-estrutural: divisões do texto (capítulos, atos, cenas), títulos de 

capítulos e seções, estrutura narrativa, estratégia global de tradução; 

d. nível micro-estrutural: seleção vocabular, estruturas gramaticais, formais e 

estilísticas, narrativa, modalização, linguagem etc. 

e. contexto sistêmico: oposição entre as relações macro e micro-estrutural do 

texto, relações intertextuais, relações intersistêmicas. 

 

Com base nas informações coletadas e nas relações observadas entre os textos, o 

pesquisador deve transitar entre os níveis macro-estrutural – apresentação e normas gerais 

que regem a tradução - e micro-estrutural – estratégias de tradução, escolhas estilísticas, 

lingüísticas. A partir das observações e hipóteses levantadas no nível macro, o pesquisador 

deve verificá- las através da análise micro a qual também levará à formulação de hipóteses 

que serão confirmadas no nível macro.  

 



 

2.2.4 A metodologia 

 

 

A realização desta pesquisa se deu através da análise descritivo-comparativa de 

duas traduções do romance La Peste de Albert Camus. As traduções para o português do 

Brasil foram feitas por Valérie Rumjanek (1980; 1988) e por Graciliano Ramos (1950; 

1973). Este, escritor de prestígio na Literatura Brasileira na época em que fez a tradução, e 

aquela, uma tradutora que, além desta, traduziu outras obras de Camus.  

Foram estudadas as estratégias de escolha feitas pelos dois tradutores no 

processo tradutório e, como a atividade tradutória ainda é discriminada por alguns autores, 

defende-se a hipótese de que, por ser Graciliano Ramos um autor já consagrado na língua 

portuguesa, sua tradução é tida como de melhor qualidade e suas estratégias de escolhas 

podem não ser tão “fiéis” ao “original”. 

Inicialmente, a partir da leitura das traduções envolvidas, foram discutidas 

algumas questões referentes ao cânone literário, ao papel do tradutor e às relações entre 

autor e tradutor, destacando que um dos tradutores envolvidos – Graciliano Ramos - é 

também um autor. Por se tratar de um estudo descritivo, foram observados, nesta pesquisa, 

o contexto em que foram feitas as traduções e a aceitação ou crítica que obtiveram na época 

em que foram traduzidas. A seguir, realizou-se uma análise sintático-semântica das 

traduções, pontuando as diferentes estratégias de escolha feitas pelos tradutores, que 

caracterizam o estilo de cada um, estabelecendo um paralelo com o texto de partida. 

Devido, primeiramente, à falta de tempo para analisar o romance por inteiro e à 

constatação de que os respectivos tradutores mantêm o mesmo estilo durante todo o 

processo tradutório, optou-se por delimitar o corpus. O romance está dividido em cinco 

capítulos e, a princípio, optou-se por analisar três capítulos: o primeiro, no qual o autor 

anuncia as causas da epidemia, os primeiros mortos aparecem, os ratos invadem a cidade e a 

população é colocada em quarentena; o terceiro, em que o número de mortos aumenta e os 

habitantes parecem perder as lembranças e a esperança, não têm mais ilusões e se contentam 

em esperar; e, o quinto, que marca o fim da peste, a abertura das portas da cidade e a 

comemoração dos habitantes. Porém, verificou-se que o corpus ainda era muito amplo e 

que, para a análise proposta, não causaria prejuízos reduzi- lo.  

Decidiu-se, então, analisar partes dos três capítulos citados anteriormente. 

Escolhendo-se estes trechos, pode-se perceber todo o processo tradutório do início ao fim 



do romance, se as escolhas e o estilo permaneceram os mesmos. No primeiro capítulo, 

foram analisadas as 27 primeiras páginas12; por se tratar de uma narrativa e de um capítulo 

curto optou-se pela análise de todo o terceiro capítulo (14 páginas); por fim, as últimas 

páginas do livro (7 páginas), por ser o desfecho do romance. 

 

3. OS DADOS PRELIMINARES E OS NÍVEIS MACRO E MICRO-

ESTRUTURAL 

 

 

3.1 DADOS PRELIMINARES 

 

 

Nesta parte, serão apresentados aspectos relacionados ao título, para-textos, 

meta-textos, a estrutura geral da tradução, com base no modelo metodológico desenvolvido 

por Lambert e van Gorp e, acrescentam-se, as divisões do texto. 

Como afirma Zohar (1979), as obras traduzidas não devem ser analisadas 

isoladas, mas dentro de um sistema em que existem fatores que regem a seleção dos textos a 

serem traduzidos. A escolha de traduzir Camus não é aleatória. As editoras tinham interesse 

nele não só pela sua grande importância na literatura mundial, mas também por ter sido o 

jornalista mais lido da França, nome de reputação internacional, traduzido para outras 

línguas, prêmio Nobel em 1957, considerado um grande romancista, moralista e filósofo. 

Além disto, A Peste é um clássico que traz um tema sempre atual: “a luta contra um mal” 

que pode estar presente em qualquer sociedade, seja em forma de epidemia ou guerra. A 

peste simboliza o mal, contra ela o homem pode provar que não precisa ficar totalmente 

impotente diante do destino que lhe é apresentado.  

As traduções utilizadas para esta pesquisa foram feitas, como já mencionado 

anteriormente, por Graciliano Ramos em 1950 (reeditada em 1973) para a José Olympio 

Editora e por Valerie Rumjanek em 1980 (atualmente na 15ª edição) para a Editora Record. 

O objetivo destas editoras é produzir livros de qualidade para o público brasileiro, não só os 

expoentes da literatura brasileira como também as obras traduzidas dos principais autores 

                                                 
12  numeração feita com base no texto de partida por haver oscilação entre o número de páginas deste e 
das traduções. 



internacionais. Se as editoras pretendem traduzir os clássicos, Camus não poderia estar fora 

desta lista.  

Estabelecida no mercado desde 1931, a editora José Olympio é uma das pedras 

fundamentais na construção da cultura brasileira e contabiliza 569 títulos em catálogo. 

Atravessou várias fases e participou de momentos históricos distintos. Foi pelas mãos de 

seus colaboradores que muitos originais saíram do prelo para a posteridade. Integrando o 

Grupo Record, desde 2001, a José Olympio restaura, com frescor e dinamismo, seu 

patrimônio editorial. 13  

Livros de valor para um público amplo. Assim, pode ser sintetizada a filosofia da 

Distribuidora Record de Serviços de Imprensa S.A., uma das maiores empresas do setor 

editorial na América Latina, e que tem na qualidade o principal critério de seleção das obras 

em que coloca seu logotipo. Consciente das peculiaridades de cada tipo de leitor, a editora 

oferece livros de qualidade para públicos diferenciados14. 

Por estarem esgotados os exemplares de A Peste da editora Record, foi utilizada, 

nesta pesquisa, a publicação do Círculo do Livro15 cedida pela Record para venda a seus 

sócios, com um custo menor, de mais um clássico da Literatura Universal. O Círculo do 

Livro surge no século XX na Inglaterra (com o título de “Clube do Livro”) e chega ao Brasil 

nas décadas de 30 e 40 com o intuito de levar à população de classe média baixa livros de 

qualidade. Com o crescimento da indústria do livro e da literatura traduzida no Brasil nesta 

época, surge a necessidade de popularizá- lo. As traduções do Clube do Livro eram, por 

vezes, “facilitadas” e, como afirma John Milton (2002, p.44), algumas obras tinham seus 

elementos escatológicos, estilísticos, políticos, religiosos e narrativos eliminados, sendo, 

por vezes, encurtadas para caber no formato padronizado de 160 páginas. Porém, na 

tradução de A Peste, segundo Valerie Rumjanek, não houve modificação no texto escrito 

por ela para a editora Record. 

Dentre as principais características de um texto traduzido está o fato de não fazer 

referência à figura do tradutor. Frequentemente, o nome do autor está em destaque na capa 

do livro e o nome do tradutor é citado apenas nos créditos ou na folha de rosto, mesmo se 

traduzirem com freqüência para suas respectivas editoras. Porém, essa falta de referência ao 

tradutor e à tradução não é novidade, afinal, raras são as vezes em que o nome do tradutor 

                                                 
13  Informação retirada da página do Grupo Editorial Record : http://www.record.com.br/ 
14  Informação retirada da página do Grupo Editorial Record : http://www.record.com.br/ 
15  Tradução publicada em 1988. 



figura na capa do livro e, quando isto acontece, é por já ter ele muito prestígio no mercado 

nacional. 

...embora a capa de um livro traduzido ostente o nome do autor e do editor, 
é preciso ir procurar na página do título interior, e ainda mais, em face desta 
página, bem lá em cima ou bem lá embaixo, impresso com os menores tipos 
possíveis, o mais dissimulado possível, o mísero nome do tradutor. Aury 
(1975, p. 7) 

 

A tradução de Graciliano Ramos traz na capa da 1ª edição apenas as iniciais 

G.R., talvez por timidez ou por desvalorização de uma atividade secundária, ele não quis 

inscrever seu nome por extenso. Com estas iniciais, poder-se- ia pensar tratar-se de 

Guimarães Rosa ou qualquer outro nome. Somente na 2ª edição16 este mistério é revelado: 

Graciliano Ramos tem seu nome impresso na capa do livro e na nota da editora consta que o 

livro foi traduzido e editado pela José Olympio Editora "associado ao nome prestigioso de 

Graciliano Ramos como tradutor". O seu nome já seria um indício de qualidade. Na 

tradução de Valerie Rumjanek, não há nenhuma menção à tradutora ou mesmo que se trata 

de uma tradução. Seu nome só aparece nos créditos da ficha catalográfica, o que não é 

novidade em se tratando de “apenas” um tradutor. Na edição utilizada para esta pesquisa, o 

nome de Valerie Rumjanek aparece na forma masculina: Valery, um erro tipográfico que 

pode ter sido cometido por tratar-se de um nome estrangeiro, ou por falta de atenção, mas 

que certamente não aconteceria se tivesse ela algum prestígio no mercado nacional na época 

em que traduziu A Peste. 

As duas traduções trazem uma breve nota da editora sobre a vida e a obra de 

Camus. Na tradução de Graciliano Ramos há ainda, na orelha do livro, um resumo/análise 

da obra e mais uma alusão à figura dele como tradutor: “as qualidades de estilo do 

romancista (Camus), admiravelmente transplantadas pelo seu grande tradutor brasileiro, 

mais acentuam a beleza e a sinceridade da sua mensagem de artista e de homem”. Vale 

ressaltar que, na época em que fez esta tradução, Graciliano Ramos havia traduzido 

formalmente apenas um outro romance – “Memórias de um negro” – e talvez não tivesse 

sido considerado um “grande tradutor” se não se tratasse de um autor já consagrado e 

sacralizado. Na tradução de Valerie Rumjanek, o resumo aparece no final do livro, na nota 

sobre o autor, sem nenhuma referência à pessoa da tradutora.  

Os dois tradutores mantêm a divisão dos capítulos do texto de partida - 5 

capítulos.  Das 280 páginas do texto de partida, temos 213 na tradução de Valerie 

                                                 
16  Edição de 1973, utilizada nesta pesquisa para o estudo comparativo. 



Rumjanek e 185 na tradução de Graciliano Ramos. Observa-se, contudo, que na tradução 

dela há um maior número de linhas por páginas e a fonte utilizada é menor que a do texto 

de partida e da tradução de Graciliano Ramos que, por sua vez, apresenta um texto com 

fonte maior e mesmo número de linhas por página que o texto de partida. Esta redução 

deve-se às supressões e condensações na sua tradução. 

Sabe-se que o poder exercido pelas instituições ou pessoas que ditam as regras a 

serem seguidas no polissistema de chegada, denominados por Lefevere de ‘patronagem’ - 

partidos políticos, editores, jornais ou televisão - influencia diretamente na seleção dos 

textos a serem traduzidos e contribuem para a aceitação ou depreciação de qualquer texto 

sejam eles traduções ou “originais”. Além disso, existem também os fatores internos, entre 

eles os críticos, que desenvolvem papel fundamental na manutenção e aceitação destes 

textos.  

A tradução de Graciliano Ramos teve críticas positivas. Em algumas notas 

publicadas nos jornais da época pode-se perceber o quanto a tradução foi bem aceita. 

Porém, vale ressaltar, que o número de críticas encontradas foi reduzido, o que nos permite 

supor a existência de outras, talvez negativas. A aceitação dos críticos e dos que exercem a 

patronagem pode ser um dos motivos pelos quais A Peste continua sendo reeditada no 

Brasil. O material impresso sobre a tradução de Graciliano Ramos foi encontrado no 

Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), no acervo do autor. Não foi encontrada nenhuma 

crítica a respeito da tradução de Valérie Rumjanek. Em uma entrevista concedida em julho 

de 2006 para a presente pesquisa, a tradutora afirmou ter obtido duas críticas positivas 

sobre sua tradução, que, no entanto, não foram encontradas, impossibilitando, a sua análise 

nesta pesquisa. 

As críticas encontradas à tradução de Graciliano foram três: o doutor em 

comunicação social e jornalista Wilson Correia escreve um artigo, em 1973, para o jornal 

Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, em que considera que Graciliano Ramos havia 

conseguido como tradutor “recriar em português todas as nuances da arte de Camus”; o 

poeta, ensaísta e tradutor Sebastião Leite escreve, em 1963, para o Jornal do Comércio de 

Pernambuco, citando em artigo alguns tradutores que conseguiram fazer com que a 

tradução “representasse o perfeito ato de identificação que é desejável para que se torne 

clássica”, dentre essas “traduções sem traição” encontra-se a tradução de A Peste feita por 

Graciliano Ramos”; por fim,  o contista, novelista, teatrólogo e ensaísta polonês Samuel 



Rawet17, para a Mercado do Rio de Janeiro, que afirma ser esta “a melhor tradução de A 

Peste”. Apesar de serem além de críticos também escritores, a importância de Graciliano 

Ramos no cenário nacional e a admiração que tinham por ele podem ter influenciado as 

críticas. 

 

 

3.2 NÍVEIS MACRO E MICRO-ESTRUTURAL 

 

 

Nesta seção estudar-se-ão a estrutura narrativa e o contexto geral da tradução no 

item 3.2.1 e, as estruturas gramaticais, estilísticas e formais do texto de partida e das 

traduções, além da estratégia geral da tradução, no item 3.2.2. 

 

 

3.2.1 A reconstrução da dimensão histórica/humana do tradutor 

 

 

Um fator importante neste tipo de pesquisa é buscar informações através de 

relatos dos tradutores ou de pessoas que tenham tido contato com eles. Faz-se necessário 

analisar não apenas os textos traduzidos, como também tentar compreender o que não é 

considerado tão importante no processo tradutório, mas que caracteriza as escolhas e estilo 

de cada tradutor: a personalidade, a competência e a sua realidade extralingüística. Antes de 

tentar analisar o processo tradutório dos dois (re)criadores de A Peste, é necessário conhecer 

o período e as condições em que cada um traduziu, o porquê de traduzirem este romance e a 

importância que ele teve para o leitor brasileiro. 

Segundo Zohar (1979), existem três motivos para que uma obra entre numa 

determinada cultura através de uma tradução. 1. para satisfazer as necessidades que tem 

uma literatura mais jovem de colocar em funcionamento sua língua recente com todos os 

modelos possíveis; 2. se ocupar posição periférica dentro de um polissistemas mais amplo; 

3. se for uma literatura que tenha recursos limitados não conseguindo, segundo Zohar, 

produzir todos os gêneros e, portanto, deixa que alguns sejam preenchidos pela literatura 

traduzida.  

                                                 
17  Não havia referência à data em que foi escrita. 



Acredita-se que, por se tratar de uma Literatura jovem ou por ocupar uma 

posição geralmente periférica, o Polissistema literário brasileiro necessitava importar de 

outros polissistemas mais antigos alguns elementos que não figuravam no polissistema 

nacional, o contato com literaturas estrangeiras foi, e continua sendo, necessário para o 

desenvolvimento da Literatura Brasileira.  

No Brasil, nas décadas de 30 e 40, houve um crescimento da indústria do livro. 

Milton (2002, p.25) afirma que foi o período dourado do livro e da tradução no Brasil. A 

editora José Olympio se expandiu publicando uma seleção dos romances mais lidos do 

mundo, dentre eles, clássicos como “A mulher de trinta anos” de Balzac e “Humilhados e 

ofendidos” de Dostoievski. Segundo Milton (2002), a editora Globo de Porto Alegre era, 

provavelmente, a mais importante de 31 a 56 e publicou uma quantidade considerável de 

ficção traduzida, entre os principais autores, Poe, Queen, Mann, Joyce, Kafka, Proust, entre 

outros. As editoras Martins e Saraiva também publicavam ficção traduzida na época. 

Traduções do inglês, francês, italiano e russo formaram um sistema importante para a 

Literatura Brasileira. Elas também contribuíram para a formação da cultura brasileira 

ocupando em determinadas épocas a posição central no polissistema ditando as normas que 

seriam seguidas pelos outros membros do polissistema literário brasileiro. 

Albert Camus foi um dos autores mais traduzidos para o português. Dentre seus 

principais títulos pode-se citar L'Étranger (1942), o ensaio Le Mythe de Sisyphe (1942), 

L'Homme révolté (1951), La Chute (1956) e La Peste (1947), este último, objeto de estudo 

desta pesquisa, é considerado uma de suas principais obras. Trata-se do relato da história de 

uma cidade fechada sobre si mesma, em luta contra uma epidemia mortal. O cenário é Oran, 

num ano indefinido da década de 40. A cidade é infestada de ratos contaminados pela peste 

bubônica, e os habitantes assistem impotentes, à disseminação do mal. Eles se recusam a 

aceitar a verdade, afirmando que aquela era uma doença do século anterior e completamente 

erradicada no Ocidente. Enquanto até mesmo as autoridades tentavam se desvencilhar das 

evidências, a peste se infiltrava e iniciava sua matança. Oran é um pequeno mundo onde as 

pessoas diante da morte e dos horrores da peste esquecem ódio, amor e inveja.  

Camus se inspira em um mundo cercado pela invasão nazista e pela guerra, para 

exprimir, por meio da peste “a asfixia de que todos sofremos e a atmosfera de ameaça e de 

exílio na qual vivemos” (TODD, 1998, p. 329). Ele demora seis anos para escrever o 

romance e, em 1946, um ano antes de sua publicação, escreve a Patrícia Blake: “preciso 

terminar A peste [...] acho que esse livro não deu certo [...] não estou disposto a publicá- lo 

nesse momento” (apud TODD, 1998, p. 427). Considerava-o um livro bizarro e monstruoso 



na forma.  

O livro que não daria certo foi seu maior sucesso, obteve elevado número de 

críticas elogiosas (apud TODD, 1998, p. 450) e, também, um dos principais responsáve is 

pelo Prêmio Nobel que ele recebeu em 57. Na França, A Peste foi traduzido para mais de 30 

línguas e valeu a Camus o Prix des Critiques tornando-se seu primeiro grande sucesso: 

52.000 tiragens nos três primeiros meses, 161.000 exemplares vendidos nos dois primeiros 

anos e, atualmente, atinge a marca de mais de cinco milhões de exemplares, sem contar as 

traduções.  

Este romance, publicado em 1947, começou a ser escrito em 1941 durante a II 

Guerra Mundial. Além dela, havia, a depressão econômico-financeira de 1929, os expurgos 

dos processos de Moscou em 1936, a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), em 1946, o 

totalitarismo, o fascismo e o comunismo. Todos esses acontecimentos viriam alterar 

fundamentalmente a vida e a obra de toda uma geração. Esses males que assolavam a 

França e a Argélia na época em que Camus escrevia, e estão presentes em seu romance, não 

só pela preocupação em reconstruir e denunciar os problemas da sua cidade, mas também 

por sua preocupação filosófica, que pode ser evidenciada em um trecho  de uma carta escrita 

a Roland Barthes18:  
 

A Peste tem por conteúdo evidente a luta da resistência européia contra o 
nazismo [...] marca a passagem de uma atitude de revolta solitária ao 
reconhecimento de uma comunidade de cujas lutas é imperativo tomar 
parte. O tema da separação está também presente no romance: Rambert, 
que encarna o tema, renuncia justamente à vida privada para se juntar ao 
combate coletivo. A Peste termina com o anúncio e a aceitação das lutas 
vindouras. Ela é um testemunho “do que houve que fazer e que sem dúvida 
os homens deveriam ainda fazer contra o terror e sua arma incansável, a 
despeito de seus conflitos pessoais.... 
 

A Peste, segundo Camus, “pode servir a qualquer resistência contra qualquer 

tirania”19. Não importam quais são as feições do terror, o comportamento do homem diante 

dele será sempre o mesmo. A peste bubônica substitui todas as pragas de nossa época, há 50 

anos ou hoje, é a imagem da prisão simbólica do homem. Para Camus ela não tem limites: 

“é a ocupação, o terror, os sofrimentos, os mortos, o exílio, a prisão e, sobretudo, a 

separação”. (apud TODD, 1998, p. 343) Em carta escrita à Sra. Albert Rioux, em 1948, 

Camus diz que A Peste pode ser dividida em três formas diferentes: “a história de uma 

                                                 
18  Em carta escrita a Roland Barthes. Disponível em: 
<http://filosofocamus.sites.uol.com.br/cartacamus.htm> 
19  Id. Disponível em: <http://filosofocamus.sites.uol.com.br/cartacamus.htm> 



epidemia em Oran, o símbolo da ocupação nazista na França, e a ilustração concreta de um 

problema metafísico (o mal).” (apud TODD, 1998, p. 346). Mal que pode estar presente em 

qualquer sociedade sob diversas formas.  

A Peste foi traduzido para o português do Brasil pela primeira ve z em 1950 e 

ainda hoje é reeditada. Sabe-se que, para que o texto traduzido seja bem aceito pela 

sociedade da língua de chegada, o tradutor deve, na maioria das vezes, adequá- lo às normas 

estabelecidas pela instituição que rege as normas de aceitação dos textos traduzidos, ou, em 

se tratando de Graciliano Ramos, basta ter o seu nome vinculado à tradução. E mesmo a 

decisão de recorrer a um texto em outra língua é governada por normas com o intuito de 

satisfazer às necessidades e/ou às imposições da cultura receptora.  

A primeira tradução para o português do Brasil data de 1950. Neste ano, o Brasil 

não estava infestado pela peste bubônica, nem por nenhuma outra doença, mas encontrava-

se ainda abalado pelo fim da II grande Guerra e da ditadura Vargas. No período em que 

Graciliano Ramos traduziu, o mal ainda se alastrava pelo país em forma de guerras, 

autoritarismo, tenentismo. Graciliano Ramos também presenciou casos de peste bubônica na 

família, ele perdeu uma tia e alguns primos. Na reedição de A Peste, em 1973, e em sua 

nova tradução no início da década de 80, feita por Valerie Rumjanek, o Brasil encontrava-se 

em meio à ditadura militar e, além disso, Camus já havia recebido o prêmio Nobel de 57 e 

se consagrado como autor. Esse prêmio é sempre um grande indicador de vendas. 

O primeiro a traduzir A Peste para o português do Brasil foi Graciliano Ramos, o 

“Mestre Graça”, como era carinhosamente tratado. Ele tinha conhecimento da língua 

francesa e fez a tradução, primeiramente pela necessidade financeira20, apesar de hoje suas 

obras serem vendidas em todo o mundo, ele não teve o devido reconhecimento em vida. 

Vivia modestamente e morreu esperando que um dia seus livros fossem vendidos para que 

sua mulher e filhos tivessem uma vida melhor. Na época em que fez a tradução, Graciliano 

Ramos já havia escrito seus quatro romances: “Caetés”, "São Bernardo", “Angústia” e 

“Vidas Secas”, este considerado por muitos críticos como a sua obra prima. Sua única 

experiência como tradutor aconteceu em 1942 quando traduziu do inglês, “Memórias de um 

negro”, escrito pelo americano Booker T. Washington, publicado pela Editora Nacional de 

São Paulo. 

Graciliano Ramos aceitou o convite feito por José Olympio para traduzir um 

romance de Camus e é inevitável a percepção de algumas características comuns entre os 

                                                 
20  Informação fornecida pela profª. Drª. Elisabeth Ramos, neta do autor, para a presente pesquisa em 
setembro de 2006. 



dois autores: ambos são atemporais, suas literaturas são sempre atuais e falam de temas 

universais, ambos foram comunistas, tinham posições ideológicas semelhantes, 

preocupavam-se em relatar os problemas de suas respectivas cidades/países e inovaram o 

modo de escrita da época. 

Nos seus livros, percebe-se a grande preocupação que tem em relatar a injustiça 

e a violência. Seus personagens são muitas vezes confundidos com o seu criador, a luta pela 

sobrevivência e a solidão sempre presentes remetem à parte da vida de Graciliano Ramos 

descrita em seu livro de memórias Infância. Em sua tradução ele opta pela simplicidade e 

por uma certa concepção de escrita marcada pela eliminação. Traduz o romance de Camus 

como se estivesse escrevendo um romance seu, que se passa no sertão de Alagoas em meio 

à seca e aos conflitos do sertanejo. 

A outra tradução encontrada, foi feita por Valerie Rumjanek no início da década 

de 80. A convite do editor e presidente da Record, Alfredo Machado, em 1979, Valerie 

Rumjanek traduz A Queda de Albert Camus;  neste mesmo ano, traduz, O Estrangeiro e, em 

1980, A Peste. Alfredo Machado já conhecia o seu trabalho como tradutora de língua 

inglesa e a sua formação em Literatura Francesa pela Universidade de Paris. 

Posteriormente, traduziu outras obras de Camus, a saber, O avesso e o direito, O exílio e o 

reino, O homem revoltado, A morte feliz  e Diário de viagem  e outros autores francófonos, 

entre eles, Piaget. 

Sua afinidade com Camus também vem de muitos anos. Ainda adolescent e, além 

de ter lido suas obras, leu muito sobre ele e se encantou pelo escritor e pelo homem Albert 

Camus, estudou-o na Universidade e fez uma monografia sobre sua obra. Afirma ter 

afinidade com o que ele diz, acredita às vezes sentir com a mesma intensidade que o autor, 

identifica-se pela religião, gosto pela natureza e o mar. Segundo ela, quando há 

identificação “você sente como se deve traduzir” (informação verbal)21 e o domínio do 

português facilita o trabalho. Não teve um prazo rigoroso para a entrega da tradução. 

Traduziu a primeira parte, o final e só então o meio. Por considerar o final da obra de 

Camus primoroso, “não quis correr o risco de torná- lo medíocre por cansaço ou 

esgotamento do prazo” (informação verbal)22.  

Valerie Rumjanek não tinha conhecimento da teoria da tradução na época em 

que começou a traduzir, mas percebe-se na sua análise, algumas idéias desenvolvidas por 

                                                 
21  Informação fornecida por Valerie Rumjanek em entrevista concedida para a presente pesquisa em julho 
de 2006. 
 
22  Id 



teóricos da tradução, entre eles, Nida e Venuti. Ela estudou a prática da tradução na 

Universidade de Paris e fez o curso de tradutores de Genebra. Assim como Graciliano 

Ramos, ela traduziu sozinha, houve revisão, mas nenhuma alteração significativa. Sua 

tradução é marcada por uma necessidade de clareza e manutenção do estilo do autor. 

 

 

3.2.2 Camus e o texto de partida 

 

 

Camus era uma aventura singular de nossa cultura, um movimento cujas 
fases e cujo termo final tratávamos de compreender. Representava neste 
século e contra a história, o herdeiro atual dessa longa fila de moralistas 
cujas obras constituem talvez o que há de mais original nas letras 
francesas. Seu humanismo obstinado, estreito e puro, austero e sensual, 
travava um combate duvidoso contra os acontecimentos em massa e 
disformes deste tempo. (SARTRE, trecho da carta escrita um dia após a 
morte de Camus)23 

 

Nesta carta, Sartre tenta descrever quem foi Albert Camus e a importância de 

suas obras para as letras francesas. Para se compreender o pensamento e a vida de Camus, 

faz-se necessário inseri- lo em seu contexto histórico, pois, sua filosofia foi fruto da 

realidade do meio em que viveu. Camus começou a escrever cedo e foi obrigado a se exilar 

em Paris por denunciar a miséria dos mulçumanos na Argélia. Tornou-se importante 

ensaísta, novelista, dramaturgo, filósofo e escritor, tendo dedicado sua vida, ao lado de 

outras ilustres personagens de sua época, a repensar os valores apresentados e impostos por 

uma sociedade que pouco se importava com a dignidade humana. Foi um dos mais jovens 

ganhadores do prêmio Nobel de Literatura, um comunista que lutava contra o stalinismo e 

um dos líderes de sua geração de escritores. Lutou também contra a intelectualidade 

francesa por causa de suas posições políticas e contra a tuberculose. 

Nascido em 7 de novembro de 1913 em Mandovi, na Argélia, desde cedo se 

deparou com situações que lhe ofereceram consciência real do mundo em que vivia. Depois 

da II Grande Guerra, Camus adotou uma linha de pensamento ideológico mais contundente 

na defesa do socialismo e da liberdade do indivíduo. Acusado de individualista e retórico, 

rompeu com o líder marxista, Jean-Paul Sartre, e enfrentou um conflito entre suas idéias 
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progressistas e a explosão da revolução na Argélia, colocando-se do lado da França. Na 

historiografia filosófica e nos dicionários, é classificado usualmente como um filósofo 

existencialista, embora tenha ele próprio negado esse título ao afirmar: "Não, não sou 

existencialista... e o único livro de idéias que eu publiquei Le Mythe de Sisiph, foi contra os 

filósofos chamados existencialistas"24.  

  O que primeiramente caracteriza Camus como um gr ande escritor é o estilo. 

Contudo, vale ressaltar que estilo não se refere apenas à forma de organizar as palavras em 

uma frase ou frases em uma página. Caracteriza-se também por atitude, técnica, vocação, 

novidade e preocupação com temas sociais. Barthes (2004, p. 10) afirma que o estilo está 

além da Literatura, envolve “imagens, um fluir, um léxico que nascem do corpo e do 

passado do escritor e se tornam, pouco a pouco, os automatismos mesmo de sua arte”. Em 

Camus a leveza de estilo surpreende com um novo modo de escrita. Ele proporcionou 

mudanças decisivas de mentalidade e consciência, além de ter inovado com a utilização de 

parágrafos mais curtos, utilização do passé composé e linguagem simples - não relacionada 

à coloquial, é considerada simples em relação aos outros textos da época. Ele busca um 

novo modo de contar “porque a crise exige renovação” (HOLANDA 1992 p. 24). E, 

segundo Barthes, Camus é o criador de uma escrita branca, “libertada de toda servidão a 

uma ordem marcada da linguagem, caracterizada pela existência de um estilo feito quase da 

ausência de estilo” (BARTHES, 2004, p. 65).  

  Traços marcantes de suas obras são a atemporalidade e a abordagem filosófica 

em torno de questões relativas à natureza humana, presentes em qualquer época. Os 

personagens de Camus podem ser confundidos com o próprio autor. Cada um deles parece 

ter alguma característica sua. O que escreve nada mais é do que ele mesmo, suas ideologias 

e posicionamentos perante questões filosóficas e humanistas que caracterizam sua escrita. 

As estruturas gramaticais são inovadas, sua linguagem apesar de simples, comparada ao que 

se escrevia na época, era muito bem construída, as palavras são carregadas de posições 

ideológicas e referências, seja a outros autores, seja a acontecimentos. 

Em A Peste, Camus apresenta uma cidade em meio a uma epidemia mortal. São 

abordados temas como o comportamento humano, a separação, a liberdade (ou a perda dela) 

a morte e a felicidade. Em Oran, num dia de abril, o doutor Rieux descobre o cadáver de um 

rato. No primeiro capítulo, o autor anuncia as causas da epidemia. Alguns dias mais tarde, 

um jornal anuncia que mais de seis mil ratos foram apanhados em um só dia. A angústia 
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aumenta. Repentinamente, o número de cadáveres diminui e todos acreditam estar salvos. 

Em seguida, o zelador do imóvel sucumbe a um mal violento e misterioso. Os mortos se 

multiplicam. Os ratos invadem a cidade e a peste aparece. Algumas medidas de segurança 

são tomadas, entre elas, colocar a população em quarentena.  

No segundo capítulo, há o isolamento da cidade. O medo e a “prisão” modificam 

os comportamentos coletivos e individuais. Os habitantes têm dificuldades em se comunicar 

com os parentes e amigos que estão fora da cidade e tentam compensar as dificuldades se 

entregando aos prazeres materiais. 

No terceiro e quarto capítulos, a tensão aumenta e a epidemia se alastra. O 

número de mortos é tão grande que foi preciso jogá- los numa fossa, como animais. Os 

habitantes parecem perder as lembranças e a esperança. Eles não têm mais ilusões e se 

contentam em esperar. Rambert, Rieux e Tarrou decidem lutar contra a epidemia. O padre 

Paneloux morre e ratos reaparecem, vivos. 

No quinto e último capítulo, a peste desaparece. Dentre suas últimas vítimas 

estão a esposa de Rieux e Tarrou, estrangeiro que escrevia sua própria crônica da epidemia 

enquanto ajudava o Dr. Rieux na organização do serviço sanitário. Finalmente, numa manhã 

de fevereiro, as portas da cidade se abrem e os habitantes comemoram a liberdade. Um 

monumento é erguido em homenagem às vítimas. 

 

 

3.2.3 Os tradutores e os textos de chegada 

 

 

  A Peste “a imagem da condição do homem, da sua prisão simbólica” (TODD, 

1998, p. 450), simbolizava o mal que assolava o país e do qual nunca estaríamos 

completamente livres. Nunca desaparece, apenas repousa esperando o melhor momento para 

retornar, e sempre volta de outra forma, seja como totalitarismo, guerra, racismo ou fome; 

males que estão presentes vitimando e aprisionando seus habitantes ao mesmo tempo em 

que os tornam cúmplices visto que, a população de Oran, assiste incrédula à disseminação 

desses males. Talvez por esta razão, o romance seja considerado atemporal e tenha sido 

traduzido para várias línguas. No Brasil, as duas traduções têm características e estilos 

diferentes. 

 



 

3.2.3.1 Graciliano Ramos 

 

 

Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas 
fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a 
roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no 
novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas 
vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água 
com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma 
torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente 
depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou 
no varal, para secar. 
Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi 
feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para dizer." 
Graciliano Ramos, em entrevista concedida em 194825 

 

Esta citação demonstra a maneira como Graciliano Ramos escreve, extraindo 

apenas o que é essencial, acabando com os enfeites. Esse estilo econômico que o caracteriza 

faz lembrar o poeta francês Nicolas Boileau (1636-1711). que considerava que tudo que não 

fosse fundamental deveria ser retirado do texto. Talvez Graciliano Ramos tenha também se 

inspirado nas palavras de Boileau: 

Avance lentamente e, sem perder a coragem, 
Quantas vezes for necessário reescreva sua obra : 
Aprimore-a sem cessar e reaprimore; 
Acrescente às vezes e frequentemente apague26 

 

A genialidade deste poeta do classicismo reside nas suas obras de crítica. Sua 

arte tende a realizar um ideal de verdade que só pode ser alcançado através da razão e da 

imitação. Clareza e pureza da língua, naturalidade de expressão e economia são os 

principais valores estéticos do classicismo presentes em suas obras. Alguns destes valores 

estão também presentes nas obras de Graciliano Ramos, caracterizando o seu estilo e o 

tornando também um clássico na Literatura Brasileira.  

                                                 
25 
  Disponível em: <http://www.graciliano.com.br/entrada.html> 
26  (tradução minha)  
 Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage, 
 Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage : 
 Polissez-le sans cesse et le repolissez ; 
 Ajoutez quelquesfois, et souvent effacez (BOILEAU, 1933, p. 72) 
 



Este estilo pode remeter também ao apogeu das belles infidèles, quando os 

autores franceses, faziam acréscimos, alterações e omissões na tradução para atingir a 

clareza de expressão e harmonia do som, tornando-se “infiéis” aos seus respectivos 

“originais”. No caso de Graciliano Ramos, as mudanças não eram guiadas pela sociedade ou 

instituições que detinham o poder. As alterações, omissões e os poucos acréscimos 

presentes em todas as páginas da sua tradução demonstram o cuidado que teve em deixá- la 

mais próxima do seu estilo. 

Considerado pela crítica especializada, entre eles Carpeaux, o maior escritor 

brasileiro depois de Machado de Assis, Graciliano Ramos é um escritor que orgulha a 

cultura brasileira. Quanto ao estilo, destaca-se a capacidade de síntese, ou seja, a habilidade 

de dizer o essencial em poucas palavras. Ele reescrevia seus textos várias vezes com o 

intuito de retirar deles tudo o que era desnecessário. Desse cuidado resulta o seu estilo 

“enxuto”, que é considerado um exemplo de elegância e de elaboração.   

  Segundo Veiga (1976), os manuais de estilo da época tinham como principais 

recomendações: “evitar palavras inúteis, circunlóquios, subordinadas desenvolvidas etc” 

(OITICICA apud VEIGA, 1976, p. 90). Não há como afirmar que Graciliano Ramos tenha 

passado por estes manuais e mesmo que os tivesse lido não haveria como deixar de notar o 

estilo peculiar que caracteriza a sua obra e a si mesmo, a sua infância, relatada em seu livro 

de memórias, demonstra como o seu estilo foi se delineando desde cedo. Assim, acredita-se, 

nenhum manual de estilo poderia moldar a sua forma de escrita, a sua literatura. 

  Há, na tradução, uma demonstração de como ele lapida o texto, de como 

consegue fazer do texto de Camus um rascunho, ou mesmo a primeira versão, do seu 

próprio texto como bem salientou Veiga (1976, p. 90): “tem-se a impressão de que 

Graciliano Ramos manipula o romance de Camus como se fosse um rascunho pessoal, o 

texto primitivo de um de seus romances”, seguindo sempre o estilo direto que lhe é peculiar. 

Carpeaux (1978), ao ler Graciliano Ramos, define estilo como a “escolha de palavras, 

escolha de construções, escolha de ritmos dos fatos, escolha dos próprios fatos para 

conseguir uma composição perfeita, perfeitamente pessoal”. 

  Como disse Graciliano Ramos, talvez inspirado pelas palavras de Buffon27: “só 

conseguimos deitar no papel os nossos sentimentos, a nossa vida. Arte é sangue, é carne. 

Além disso, não há nada. As nossas personagens são pedaços de nós mesmos, só podemos 

expor o que somos”. (Carta à irmã Marilia Ramos, aprendiz de ficcionista, em 1949). Seus 

                                                 
27  Le style c’est l’homme même (O estilo é o próprio homem) 



escritos demonstram a veracidade desta afirmação. É impossível não notar a presença de 

Graciliano Ramos nos seus romances. O autor por vezes se confunde com os personagens. E 

o que escreve. Toda sua visão de mundo e ideais mesmo que pareçam, por vezes, 

pessimistas e fatalistas, são um retrato do que ele viveu e do que acredita ou analisa. Ele 

procurou transcrever artisticamente aspectos da realidade do homem brasileiro e nordestino, 

suas angústias e solidões. Não se dissociava, em seus romances, do contexto histórico 

brasileiro. 

Assim como Camus, ele também inovou a escrita do seu tempo. Porém, a sua 

ruptura pode ser considerada mais enérgica. Graciliano Ramos luta com e através das 

palavras, na escolha, organização e construção de um estilo surpreendente, seco. Dominava 

os recursos da língua portuguesa, demonstrando, na tradução, o cuidado com o vernáculo 

além de ter, segundo Holanda (1992, p. 22) “consciência de uma renovação formal que se 

traduz na forma de redução, reelaboração do patrimônio (incômodo) da linguagem”. Essa 

brevidade da frase torna seu texto seco e sem muitos adornos. Camus, por sua vez, prefere 

as imagens e o estilo figurado. 

  É impossível não perceber, na tradução, a forma particular como ele escreve. O 

produto final nada mais é que o estilo de Graciliano Ramos, ele próprio. Além da 

objetividade, ele traz, na tradução, características peculiares que permeiam os seus 

romances, entre elas, o privilégio dos substantivos e frases nominais, a não utilização de 

conectivos e a supressão de tudo o que considera desnecessário. 

  

 

3.2.2.2   Valerie Rumjanek 

 

 

Ao conseguir os direitos autorais do romance, Alfredo Machado quis retraduzi-

lo, primeiramente, porque considerava um clássico que certamente venderia: “um prêmio 

Nobel sempre vende” (informação verbal)28. Em segundo lugar, porque queria uma tradução 

mais moderna e que fosse mais fiel ao texto de Camus. Valerie Rumjanek havia lido a 

tradução portuguesa de A Peste. Antes de fazer sua tradução, porém, optou por não ler a de 

Graciliano Ramos: não queria se deixar influenciar pelo estilo e as escolhas do mesmo. 

                                                 
28 
  Informação fornecida por Valerie Rumjanek em entrevista concedida para a presente pesquisa em 
julho de 2006. 



Aceitou o desafio com receio, pois teria de traduzir um livro já traduzido pelo “grande 

Graciliano Ramos, um autor de primeira” (informação verbal)29.  

Propositalmente, Valerie Rumjanek tenta seguir o estilo de Camus, pois 

considera que o tradutor não deve criar, demais nem facilitar o texto de partida. Segundo 

ela, “é preferível que algumas pessoas deixem de ler Camus que o leiam mutilado numa 

versão facilitada” (informação verbal)30. Apesar de utilizar-se de uma expressão um tanto 

depreciativa, ela acredita numa possibilidade parcial de (re)criação. Ao ser questionada 

sobre o seu processo de (re)criação, ela afirma que seu estilo como tradutora está presente 

na tradução porque seu texto é diferente de qualquer outro, mas quis ser o mais fiel possível 

ao texto de Camus: “O tradutor está presente no texto, mas o estilo deve ser o do autor” 

(informação verbal)31. Para ela, a tradução tem de ser o texto do autor, mas sem que o texto 

pareça estranho ao leitor brasileiro. Percebe-se, nesta afirmação, uma alusão ao conceito de 

domesticação desenvolvido por Venuti (2002), e já mencionado anteriormente, que consiste 

em traduzir um texto estrangeiro domesticando-o, adaptando-o à língua/cultura de chegada, 

o que produziria o apagamento da cultura-fonte e, conseqüentemente, do tradutor.  

Valerie Rumjanek alerta que o tradutor tem de ter cuidado para não (re)criar 

demais. Não se considera autora por achar que, no trabalho tradutório, não há a mesma 

liberdade de criação que um autor tem: “você está condicionado a outro texto” (informação 

verbal)32; e, acrescenta, que leitura é interpretação e é importante ler outras coisas do autor 

antes de traduzir para saber "reproduzir em outra língua a emoção” (informação verbal)33. 

Ela acredita saber ou identificar, em determinados momentos, por ter vivenciado coisas 

semelhantes, o que Camus queria dizer. Essa afirmação remete a Nida (1964) quando ele 

afirma que se houvesse identificação com o autor e convicção quanto à mensagem, o 

tradutor poderia ver claramente as intenções do autor e traduzi- las adequadamente para a 

outra língua. Além de tentar manter-se sempre próxima ao estilo de Camus, percebe-se que 

Valerie Rumjanek opta por fazer acréscimos para facilitar o texto francês.  

 

 

 

 
                                                 
29  Id 
30  Id 
31   Informação fornecida por Valerie Rumjanek em entrevista concedida para a presente pesquisa em 
julho de 2006.  
32  Id 
33  Id 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A ANÁLISE DAS TRADUÇÕES 
 

 

A partir da seleção do corpus para a análise, como já mencionado anteriormente, 

trechos do início, do meio e do final do romance, passou-se à análise dos segmentos do 

texto que caracterizam as principais opções tradutórias dos tradutores envolvidos. 

Pretende-se ainda, chamar a atenção para as ressonâncias ideológicas percebidas nas 

escolhas feitas pelos tradutores ou por quem encomendou a tradução. As duas obras 

analisadas cumprem com o objetivo de dar ao público-alvo a oportunidade de conhecer o 

romance A Peste, cada qual com sua importância e razão de ser. Por este motivo, não se 

procurará, nesta pesquisa, validar ou invalidar as traduções.   

Seguindo a vertente dos Estudos Descritivos, não será feita uma listagem dos 

“erros” dos tradutores, ou será emitido juízo de valor baseado apenas em gosto pessoal. 

Haverá apreciação fundamentada no estudo comparativo das referidas traduções. Não cabe a 

esta análise dizer qual é a melhor ou a pior tradução; se assim o fizesse, estar-se- ia 

retrocedendo ao tempo em que os tradutores eram vistos como traidores, plagiadores e/ou 

“escravos do autor” e que a tradução deveria ter o mesmo estilo, fluência e naturalidade do 

“original”. O que se propõe é um relato das passagens consideradas mais significativas, seja 



pela diferença ou semelhança entre as traduções, uma análise sintático-semântica 

destacando as estratégias de escolhas dos tradut ores e sua relação com o texto de partida, 

além de levantar hipóteses a partir de algumas nuanças percebidas durante a análise. 

É comum encontrar, nos estudos comparativos, o texto de partida em primeiro 

lugar e as traduções em segundo plano. Nesta análise, optou-se por privilegiar os textos de 

chegada, pois a presente pesquisa consiste no estudo comparativo das duas traduções do 

romance A Peste. Nas tabelas, o texto de partida encontra-se ao final, como suporte para a 

análise. Por se tratar de estilos diferentes, para melhor visualizar as opções tradutórias de 

cada um, far-se-á, primeiramente, uma listagem das principais características estilísticas, 

sintáticas e semânticas dos dois textos traduzidos e, em seguida, analisar-se-á um trecho da 

obra que traz uma síntese dos principais pontos abordados. 

 

 

 

 

4.1 O ESTUDO COMPARATIVO 

 

 

A análise das traduções demonstra a distância entre elas. Partindo de um mesmo 

“original”, Graciliano Ramos e Valerie Rumjanek conseguem, de formas distintas, 

apresentar ao leitor brasileiro a tradução de A Peste de Albert Camus. Graciliano Ramos 

opta pela permanência, na tradução, de um estilo direto que o caracteriza como um dos 

grandes escritores brasileiros. Para tanto, faz modificações, supressões e adaptações no 

texto de partida. Valerie Rumjanek opta pela proximidade ao “original”, faz acréscimos de 

palavras ou mesmo orações para “facilitar” o texto para o leitor brasileiro. Em razão das 

diversas modificações feitas por Graciliano Ramos em sua tradução, ele terá maior 

visibilidade nesta análise; contudo, isso não diminuirá a importância de Valerie Rumjanek e 

de sua tradução. Como houve um grande número de exemplos encontrados, optou-se por  

selecionar os mais significativos de acordo com as diferenças encontradas nas duas 

traduções.  

Inicialmente, uma das características mais importantes de A Peste, também 

percebida em outras obras de Camus, é a superposição entre autor e narrador. O autor 

confunde-se com o narrador e sente-se que participa da história. É como se, através da 



figura do narrador, vivenciasse aquelas histórias, fizesse parte daquele mundo criado por ele 

próprio. Há também uma aproximação do narrador com a cidade e seus habitantes. No texto 

de partida, a utilização dos pronomes possessivos notre, nos, do pronome pessoal nous e de 

alguns verbos em primeira pessoa do plural marcam esta proximidade. Isso ocorre também 

na tradução de Valerie Rumjanek. A tradução de Graciliano Ramos é marcada por uma 

oscilação: há um distanciamento do texto, um afastamento do narrador da cidade e de seus 

habitantes, marcado, por vezes, pela não utilização dos pronomes possessivos e do pronome 

pessoal “nós”; porém, outras vezes, encontram-se verbos em primeira pessoa do plural e, 

alguns possessivos na sua tradução. Essa hesitação talvez esteja condicionada pelo vaivém 

entre o uso das formas on e nous presente no texto de Camus.  

A utilização indistinta dessas formas dificulta a atividade tradutória e faz com 

que Graciliano Ramos também oscile entre o impessoal e a primeira pessoa do plural. Sabe-

se que o on em francês além de ser impessoal é também menos formal, o que evidencia a 

tentativa de Camus em revolucionar a escrita do seu tempo. Acredita-se, todavia, que faça 

parte da cultura de Graciliano Ramos, do seu estilo, o afastamento do texto, o 

distanciamento do homem do campo da vida na cidade, o isolamento e a luta pela 

sobrevivência individual em detrimento do coletivo. Porém, nos exemplos 5, 7 e 11, apesar 

de não utilizar o pronome possessivo, Graciliano Ramos emprega a primeira pessoa do 

plural, o que faz com que o narrador não só se aproxime, mas também se integre àquele 

contexto. 

 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“Na cidadezinha...” (p.3, l. 
19) 

“Na nossa pequena cidade...” (p.7, 
l.23) 

“Dans notre petite ville...” (p.11, l.25) 

“Trabalham demais, sempre 
com o fim de enriquecer...” 
(p.3, l. 21) 

“Nossos concidadãos trabalham 
demais, mas apenas para 
enriquecer...” (p.7, l.26) 

« Nos concitoyens travaillent beaucoup, 
mais toujours pour s’enrichir.  » (p. 12, 
l.2/3) 

“Dirão sem dúvida que isso 
não é peculiar à 
cidadezinha.” (p.4, l.7) 

 “Dirão sem dúvida que nada disso é 
característico de nossa cidade...” 
(p.8, l. 6) 

« On dira sans doute que cela n’est pas 
particulier à notre ville... » (p.12, l. 18) 

“Essas indicações dão talvez 
uma idéia suficiente da 
cidade.” (p. 4, l.33) 

“Essas poucas indicações dão talvez 
idéia suficiente da nossa cidade.” (p. 
9, l.1) 

“Ces quelques indications donnent peut-
être une idée suffisante de notre cité.  »  
(p. 13, l. 15) 

“Como a cidade favorece 
precisamente os hábitos, 
podemos dizer que tudo vai 
bem.” (p.4, l.36/37) 

“A partir do momento em que nossa 
cidade favorece justamente os 
hábitos, pode-se dizer que tudo vai 
bem.” (p.9, l.5-7) 

« Du moment que notre ville favorise 
justement les habitudes, on peut dire que 
tout est pour lê mieux. » (p.13, l.19-21) 
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“Nessa altura o público 
entrou a inquietar-se.” (p.10, 
l.15) 

“Foi mais ou menos nessa época que 
nossos concidadãos começaram a 
inquietar-se.” (p. 15, l. 7/8) 

« C’est à peu près à cette époque en tout 
cas que nos concitoyens commencèrent à 
s’inquiéter. » (p.21, l.13/14) 

“Estupefatos, íamos 
encontrá-los nos pontos mais 
freqüentados.” (p.10, 
l.37/38) 

“Nossos concidadãos, estupefatos, 
encontravam-nos nos locais mais 
freqüentados da cidade.” (p.15, 
l.41/42) 

« Nos concitoyens stupéfaits les 
découvraient aux endroits les plus 
fréquentés de la ville. » (p.22, l.9-11) 

“Imaginem o espanto da 
cidade...” (p.11, l.4) 

“Imaginem só o espanto da nossa 
pequena cidade...” (p.16, l.7/8) 

« Qu’on envisage seulement la 
stupéfaction de notre petite ville...  »  
(p.22, l.21/22) 

“...enterros todo êsse tempo, 
foi de certa maneira 
obrigado, como os outros, a 
ocupar-se dos enterros.” 
(p.104, l.21-23) 

“...enterros durante toda essa época 
e que, de certo modo, o obrigaram, 
como obrigaram a todos os nossos 
concidadãos, a preocupar-se com 
enterros.” (p.121, l.1-3) 

« ...des enterrements pendant toute cette 
époque et que d’une certaine manière, on 
l’a obligé. Comme on a obligé tous ses 
concitoyens, à se préoccuper des 
enterrements. » (p.159, l.33-36) 

“Era essa evidência ou 
apreensão que mantinha nos 
habitantes o sentimento do 
exílio.” (p.108, l.30/31) 

“De qualquer forma era esse tipo de 
evidência ou de apreensão que 
mantinha, em nossos concidadãos, o 
sentimento do exílio e da 
separação.” (p.126, l.1-3) 

« C’était ce genre d’évidence ou 
d’appréhensions, en tout cas, qui 
entretenait chez nos concitoyens lê 
sentiment de leur exile et de leur 
séparation. » (p.165, l.32-34) 

“...as verdades ou lendas que 
nos expunham sobre os 
enterros não eram feitas para 
tranqüilizar-nos.” (p.104, 
l.18/19) 

“...as verdades, como as lendas que 
se contavam sobre os enterros não 
eram feitas para tranqüilizar nossos 
concidadãos.” (p.120, l.39-41) 

« ...les verités comme les légendes qu’on 
rapportait au sujet des enterrements 
n’étaient pas faites pour rassurer nos 
concitoyens. » (p.159, l.28-30) 

“Mas sobre um indivíduo o 
Doutor Rieux não pôde falar.” 
(p.181, l.29) 
 

“Mas há um de nossos  concidadãos, 
pelo menos, pelo qual o Dr. Rieux 
não podia falar.” (p.209, l.5/ 6) 

“Mais il est un de nos concitoyens au 
moins pour lequel le docteur Rieux ne 
pouvait parler. » (p.274, l.13/14) 

 

Ainda no exemplo 7, Graciliano Ramos suprime o adjunto adnominal “da 

cidade” e nos exemplos 4 e 8, há também a supressão do adjetivo “poucas” e “pequena”, 

respectivamente. Nos exemplos 1, 3, 9 e 12, ele utiliza palavras como, “cidadezinha”, 

“indivíduo” ou “outros” referindo-se à cidade ou aos seus habitantes. Estes termos além de 

afastarem o narrador também trazem um tom pejorativo ao seu discurso e o distancia do 

texto e do estilo de Camus, da sua mensagem filosófica e moral, talvez numa tentativa de 

dizer: “não sou francês”.  

 Apesar de ser escrita por um narrador anônimo, sabe-se, logo no início, que sua 

identidade será revelada no momento oportuno. Ao final do romance descobre-se que, o 

narrador é, na verdade, o Dr. Rieux, o médico, quem mais esteve em contato com as pessoas 

e com as tragédias e mazelas trazidas pela peste bubônica. O romance se desenrola em torno 

do anúncio e da revelação do nome do narrador e isso reforça a importância dessa 

informação que é mantida na tradução de Valerie Rumjanek, e apagada na tradução de 
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Graciliano Ramos, o que poderia caracterizar e/ou reforçar a não participação ou 

distanciamento do narrador da história :  

 

A tradução de Graciliano Ramos se distancia da de Valerie Rumjanek, não 

apenas no tempo, ou por se tratar de estilos distintos, mas também por preocupar-se em 

agregar ao texto elementos da cultura nacional/regional brasileira  caracterizada pela 

aproximação/adaptação para a sua realidade e a de seus leitores. Esta preocupação é 

revelada através das opções semânticas feitas por Graciliano enquanto traduz: uso de 

palavras e expressões próximas ao seu contexto, fazendo referência ao sertão e/ou aos 

hábitos do sertanejo. Esses são alguns dos exemplos que marcam a presença do sertão na 

tradução de Graciliano Ramos, deixando transparecer alguns dos traços culturais de sua 

tradução:   

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“Aliás o narrador não teria 
meio de lançar-se numa  
emprêsa....(p.5, l.15/16) 

“Aliás, o narrador, que se revelará no 
momento oportuno, não disporia de 
meios para lançar-se num 
empreendimento...(p.9, l.30/31) 

“...Du reste, le narrateur, qu’on 
connaîtra toujours à temps n’aurait 
guère de titre à faire valoir dans une 
entreprise...”. (p.14, l.7/8) 
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Nestes exemplos, Graciliano Ramos emprega palavras muito mais próximas de 

seu contexto. Nos exemplos 1, 9 e 11, ele utiliza a palavra “criaturas” em lugar de 

“homens”, por se tratar de uma forma mais regional designar os mesmos, ou talvez, para 

ampliar o sentido da frase: não se refere apenas aos homens, há uma inclusão de outros 

seres, uma personificação dos animais percebida também em seu romance “Vidas secas”. 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“é natural hoje vermos 
criaturas mourejarem de sol a 
sol, perderem depois no jogo 
ou em tagarelices o tempo que 
lhes resta.” (p.4, l.8-10) 

“nada há de mais natural, hoje em 
dia, do que ver as pessoas 
trabalharem de manhã à noite e 
optarem, em seguida, por perder nas 
cartas o tempo que lhes resta para 
viver” (p. 8, l.8-11)  

« rien n’est plus naturel, aujourd’hui, 
que de voir des gens travailler du matin 
au soir et choisir ensuite de perdre aux 
cartes, au café, et en bavardages, le 
temps qui leur reste pour vivre ». (p.12, 
l.21-24) 

“....à mingua de tempo e 
reflexão somos obrigados a 
amar sem saber” (p. 4, l. 
18/19), 

“...por falta de tempo e de reflexão, 
somos obrigados a amar sem saber.” 
(p.8, l.21/22) 

« faute de temps et de réflexion, on est 
obligé de s’aimer sans le savoir. »  
(p.12, l.35/36) 

“Interessante nessa terra é a 
dificuldade que temos em 
achar onde morrer”. (p.4, 
l.20/21) 

“O que é mais original na nossa 
cidade é a dificuldade que se pode ter 
para morrer”. (p.8, l.23/24) 

« Ce qui est plus original dans notre 
ville est la difficulté qu’on peut y 
trouver à mourir ». (p.12, l.36/37) 

“Imaginem agora o sujeito que 
vai morrer...” (p.4, l.31) 

“O que dizer então daquele que vai 
morrer...” (p.8, l.33) 

« Qu’on pense alors à celui qui va 
mourrir...  » (p.13, l.8) 

“O que precisamos acentuar é 
o aspecto vulgar da terra e da 
vida.  (p.4, l.34/35) 

“O importante é ressaltar o aspecto 
banal da cidade e da vida. (p.9, l.2/3) 

« Ce qu’il fallait souligner c’est 
l’aspect banal de la ville et de la vie. 
P.13, l.17/18 

“...levado a catar confidências 
de todas as personagens desta 
crônica.” (p.5, l.21/22) 

“...foi levado a recolher as 
confidências de todas as personagens 
desta crônica.” (p. 9, l.40/4) 

« ...il fut amené à recueillir les 
confidences de tous les personnages de 
cette chronique.  » (p.14, l.16/17) 

“...Rieux encontrou na escada 
um sujeito ainda môço pesado, 
a cara maciça, sobrancelhas 
espessas.” (p.9, l.9-11) 

“...o médico encontrou na escada um 
homem ainda novo, de silhueta 
pesada, de rosto maciço e cansado, 
riscado por sobrancelhas espessas.”  
(p.13, l.39-41) 

« ...le docteur croisa dans l’escalier un 
homme encore jeune, à la silhouette 
lourde, au visage massif et creusé, 
barre d’épais sourcils. » (p.19, l.29-32) 

“Ao cabo de longo tempo de 
separação....” (p.109, l.28) 

“Ao fim desse longo tempo de 
separação...” (p.127, l.4) 

« Tout au bout de ce long temps de 
séparation... » (p.167, l.4) 

“Para termos justa idéia do 
estado de espírito das criaturas 
separadas.” (p.112, l.1/2) 

“Em todo caso, supondo que se 
queira ter uma idéia justa do estado 
de espírito em que se encontravam os 
separados de nossa cidade...”(p.129, 
l.40-42) 

« Dans tous les cas, à supposer qu’on 
veuille avoir une idée juste de l’état 
d’esprit où se trouvaient les séparés de 
notre ville...  » (p.170, l.19-21) 

“Vou durar muito ainda, os 
outros morrem antes.” (p.184, 
l.26/27) 

“Ainda vou viver muito tempo e vê-
los morrer todos.” (p.212, l.17/18) 

« J’en ai encore pour longtemps et je 
les verrai tous mourir. »  (p.278, l.4/5) 

“As criaturas merecem mais 
admiração que desprezo.” 
(p.185, l.24/25) 

“Há nos homens mais coisas a 
admirar que a desprezar.” (p.213, l. 
16/17) 

« Il y a dans les hommes plus de choses 
à admirer qu’à mépris er. » (p.279, 
l.10/11) 
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Esta opção rompe, em parte, com a visão ética da realidade, com a mensagem filosófica e 

moral presente nos textos de Camus e Valérie Rumjanek.  

O emprego da palavra “terra” em lugar de “cidade”, no exemplo 3, marca a 

vivência do homem do sertão, a terra que é dele, da qual ele cuida e retira o seu sustento. 

Valerie Rumjanek julga que o uso dessas expressões modifica o texto de partida e caem 

rapidamente em desuso. Na sua tradução, optou por evitar palavras características de 

determinada região ou grupo social por acreditar que não se deve facilitar Camus, que, se 

houver essa facilitação para determinada região ou classe social, não é mais Camus 

(informação verbal)34. A domesticação do texto é considerada inevitável, mas não se deve 

exagerar, não se pode, segundo ela, recriar demais. 

Outro exemplo encontrado é a tradução de boulomanes, jogadores de um jogo 

bastante popular na França, por “futebol”. Mesmo havendo um equívoco (a substituição de 

jogadores pelo jogo), se o seu objetivo é introduzir traços de sua cultura, não há jogo mais 

popular no Brasil que o futebol. Valerie Rumjanek opta pela permanência da palavra 

francesa acompanhada de uma nota de rodapé com a explicação, o que é normalmente feito 

pelos tradutores. 

Mais um indício de que Graciliano Ramos optou por facilitar o seu texto é a 

tradução de nomes próprios, nomes de pessoas e lugares são traduzidos para o português e 

cada vez mais o leitor se sente próximo daquela realidade. Sabe-se que a opção comumente 

usada pelos tradutores e sugerida por algumas “normas tradutórias” é a permanência dos 

nomes próprios da língua de partida, escolha feita por Valerie Rumjanek. Tem-se, portanto, 

duas realidades distintas: de um lado a tradutora que opta pela permanência do estilo do 

autor e, por outro, o autor-tradutor que se mantém fiel ao seu próprio estilo.  

Pela preocupação em não (re)criar demais, a tradução de Valerie Rumjanek 

mantém um estilo muito próximo do texto de partida. Na tradução de Graciliano Ramos, 

como dito anteriormente, há eliminação de vários elementos do texto, dada às características 

do estilo deste autor: 

 

...é muito meticuloso. Quer eliminar tudo o que não é essencial: as 
descrições pitorescas, o lugar-comum das frases feitas, a eloqüência 
tendenciosa. Seria capaz de eliminar ainda páginas inteiras, eliminar os seus 
romances inteiros, eliminar o próprio mundo. Para guardar apenas o que é 
essencial. (CARPEAUX, 1978, p. 1) 

                                                 
34  Informação fornecida por Valerie Rumjanek em entrevista concedida para a presente pesquisa em julho 
de 2006. 
 



 

Esta citação de Carpeaux descreve o estilo de Graciliano Ramos ao redigir seus 

romances e, a partir da análise de sua tradução, percebe-se que ele se utiliza desta mesma 

“técnica” para traduzir. Ele destruiria o próprio mundo, eliminaria tanto que, ao final, 

restaria apenas o que ele considera essencial, o nada; esta visão filosófica típica de um ateu, 

de alguém que tem uma percepção de mundo niilista caracteriza-se por ser o processo 

inverso ao de Camus. 

As diferenças entre os textos não estão, como já observado, apenas nas 

mudanças ou translações sofridas, no tempo e no espaço, não se restringem apenas ao 

campo semântico. Pelo contrário, apesar de Graciliano utilizar-se de um vocabulário próprio 

de sua região, as diferenças mais significativas entre a sua tradução e a de Valérie 

Rumjanek encontram-se no campo sintático. As estruturas são distintas: Graciliano Ramos 

prefere as estruturas diretas, as orações substantivas e os períodos simples; enquanto Valerie 

Rumjanek, assim como Camus, privilegia as orações complexas e períodos compostos, 

próprios do discurso filosófico. 

Algumas destas opções sintáticas também podem ser encontradas nos romances 

de Graciliano Ramos, como por exemplo, neste trecho de Vidas Secas: “Num cotovelo do 

caminho avistou um canto de cerca, encheu-o a esperança de achar comida, sentiu desejo de 

cantar. A voz saiu- lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar força.” (p.12). As 

orações simples, sem conectivos ou relativos, estão presentes também, como será visto 

posteriormente, em sua tradução. 

Uma das primeiras características encontradas nas traduções é a preferência 

pelos substantivos e orações substantivas presentes no texto de Graciliano Ramos. Talvez 

porque a frase nominal apresenta um fato atemporal, sem modo ou aspecto, não ligado 

necessariamente a um sujeito ou objeto, como mostram os exemplos a seguir. O texto de 

Valerie Rumjanek não traz essa característica. 

 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus 

“Cidade feia.” (p.3, l. 6) “A própria cidade, vamos admiti-lo, é 
feia” (p.7, l.3) 

“La cité, elle même, on doit l’avouer, 
est laide. » (p. 11, l. 7) 

“Natural.” (p. 4, l. 25) “É bastante natural.” (p.8, l.28) « ...c’est bien naturel » (p. 13, l.3/4) 

“Nenhum rato na casa.” (p. 6, 
l. 2)  

“Não havia ratos na casa”.  (p. 10, l. 15) « Il n’y avait pas de rats dans la 
maison » (p.15, l.11/12) 

“Testemunha fiel...” (p.181, 
l.19) 

“Para ser uma testemunha fiel...” (p.208, 
l.33) 

« Pour être un témoin fidèle... »  
(p.273, l.25) 
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“Silêncio na rua.” (p.182, 
l.16) 

“O silêncio era completo na rua.” (p.209, 
l.36) 

« Le silence était complet dans la 
rue. » (p.275, l.4/5) 

“Novo silêncio.” (p.182, l.19) 
 

“Depois, tudo ficou de novo em silêncio.” 
(p.209, l.41) 

« Puis, se fut de nouveau le silence »  
(p.275, l.9) 

“Um louco.” (p.182, l.31) “É um louco, só pode ser.” (p.210, 
l.11/12) 

« Un fou, quoi ! » (p.275, l.23) 
 

“Expectativa.” (p.183, l.9/10) « Depois esperou-se » (p.210, l.35) « Puis on attendit  » (p.276, l.9) 

 

Há, também, na tradução de Graciliano Ramos, no exemplo 1, a supressão do 

adjetivo própria e, no exemplo 4, desaparece a subordinada final dando lugar a uma oração 

substantiva. Graciliano Ramos não hesita em suprimir, opondo seu estilo ao de Camus. A 

riqueza dos detalhes dá lugar à economia. Essa preferência pelas orações substantivas está 

presente nos seus romances, o que reforça a idéia de que a sua tradução é ele próprio, seu 

estilo, que ele faz do texto de Camus o que faria com um texto seu, apenas dizer, sem 

rodeios ou enfeites. Uma escolha pessoal que marca o seu estilo como autor: 

 

“Uma ressurreição”. (Vidas secas, p.16, l.20) 

“Nova solução de continuidade.” (Infância, p.14, l.17) 

“Nova pausa”. (Infância, p.17, l.24) 

“Outra emenda”. (Infância, p.18, l.9) 

 

Aparentemente, Graciliano Ramos quer chocar o seu leitor. A forma como as 

orações são apresentadas causa mais impacto, pois é mais direta. Ainda no exemplo 1, 

quando Camus diz: “La cité, elle même, on doit l’avouer, est laide”, percebe-se o cuidado 

que ele tem em transmitir esta informação ao seu leitor. Valérie Rumjanek respeita esta 

preocupação demonstrada por Camus. Graciliano Ramos não, ele não quer poupar o leitor, 

não pretende amenizar os fatos ou descrições, apenas dizer. 

Mais um exemplo da eliminação proposta por ele é a supressão dos artigos 

definidos também encontrada na tradução de Valerie Rumjanek. Nos exemplos 1 e 6, ela 

opta por não traduzir os artigos talvez por considerar que não afetariam a clareza do seu 

texto; e, no exemplo 4, ela suprime os artigos, mas insere a preposição “com”. Nos outros 

exemplos, Graciliano Ramos suprime-os provavelmente por considerá- los desnecessários: 
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Contudo, nesses outros quatro exemplos encontrados, percebe-se o acréscimo 

dos artigos na tradução de Valerie Rumjanek, três deles talvez condicionados pelo uso dos 

articles partitifs no texto de Camus, que não são traduzidos para o português. Graciliano 

Ramos respeita esta regra. No exemplo 2, ambos optam pelo acréscimo do artigo, uma das 

vezes em que eles se reencontram, em que suas traduções têm um ponto em comum.  
 

 

Uma outra diferença percebida é o desaparecimento de conectivos, pronomes ou 

orações relativas na tradução de Graciliano Ramos. A economia destas categorias é uma 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus 

“Naturalmente, apreciam 
também os prazeres simples...” 
(p.3, l.23/24) 

“Naturalmente, apreciam prazeres 
simples...” (p.7, l.29/30) 

« Naturelement ils ont du goût aussi 
pour les joies s imples... » (p.12, l.6) 

“homens e mulheres devoram-
se no ato do amor...” (p.4, 
l.15/16) 

“os homens e as mulheres ou se 
devoram rapidamente...” (p.8, l.18) 

“les hommes et les femmes, ou bien se 
dévorent rapidement... » (p.12, l.30)  

“Mas talvez seja tempo de 
abandonar comentários e 
precauções de linguagem, 
passar à história.” (p.5, 
l.24/25) 
 

“Mas é talvez tempo de abandonar os 
comentários e as precauções de 
linguagem para passar ao assunto em 
si.” (p.9, l.4, p.10, l.1)   

« Mais il est peut-être temps de laisser 
les commentaires et les précautions de 
langage pour en venir au récit lui-
même. » (p.14, l.20-22) 

 “Esverdeado, os lábios cor de 
cêra, as pálpebras cerradas, o 
fôlego curto...” (p.15, l.5/6) 

“Esverdeado, com lábios decorados, 
pálpebras pesadas, respiração 
entrecortada e breve...” (p.20, 
l.33/34) 

« Verdâtre, les lèvres cireuses, les 
paupières plombées, le soufle saccadé 
et court... » (p.27, l.24/25) 

“Testemunha fiel, devia exibir 
sobretudo atos, documentos e 
rumôres.” (p. 181, l.19/20) 

“Para ser uma testemunha fiel, devia 
relatar sobretudo os atos, os 
documentos e os boatos.” (p.208, 
l.33/34) 

“Pour être un témoin fidèle, il devait 
rapporter surtout les actes, les 
documents et les rumeurs.” (p.273, 
l.25/26) 

“É a peste. Tivemos a peste.” 
(p.184, l.22/23) 

“É a peste, tivemos peste.” (p.212, 
l.13/14) 

« C’est la peste, on a eu la peste. » 
(p.277, l.39) 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus 

“...pelas cestas de flôres que 
pequenos vendilhões trazem do 
subúrbio.” (p.3, l.11/12)  

“...pelas cestas de flores que os 
pequenos vendilhões trazem dos 
subúrbios.” (p.7, l.13/14) 

« ... par les corbeilles de fleurs que 
des petits vendeurs ramènent des 
banlieues; » (p.11, l.5/16) 

“a pedra e a noite haviam 
calado enfim todas as vozes.” 
(p.104, l.15) 

“...a pedra e a noite teriam feito calar, 
enfim, todas as vozes.” (p.120, 
l.37/38) 

« ...la pierre et la nuit auraient fait 
taire enfim toute voix.  » (p.159, 
l.26/27) 

“...o que levou à morte crianças 
e homens.” (p. 181, l.31/32) 

“...o que fazia morrer as crianças e os 
homens.” (p.209, l.8/9) 

“...ce qui faisait mourir des enfants e 
des hommes.” (p.274, l.15/16) 

"Ouviam-se apenas restos de 
música...”(p.182, l.17) 

“Ouviam-se apenas os restos de 
música...(p.209, l.36/37) 

« on entendait seulement des 
bribes... »(p.275, l.5) 
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forma de facilitar a compreensão, de tornar o texto menos complexo. Na tradução de Valerie 

Rumjanek foi encontrada uma única sup ressão da oração relativa.  

 

Apesar de não haver modificação de sentido na tradução de Graciliano Ramos, 

há uma ruptura com a estrutura existente nos textos de Valerie Rumjanek e Camus. Ele 

deixa de dar ao seu leitor algumas informações. No exemplo 8, observa-se ainda, que optou 

pela tradução do nome próprio e pela supressão de “Dr.”, provavelmente por considerar 

desnecessário visto que todos já conheciam  a profissão de Rieux (esta omissão já foi 

observada em outras partes do romance). No exemplo 7, Valerie Rumjanek suprime a 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus 

“...o valor dos negócios” 
(p. 4,l.26) 

“...a importância dos negócios que se 
tratam” (p.8, l.29) 

 « ...l’importance des affaires qu’on y 
traite... » (p.13,l.4/5) 

“Rieux telefonou ao 
serviço comunal de 
desratização.” (p.10, l.4) 

“Entretanto, Rieux telefonou ao serviço 
comunal de desratização, cujo diretor 
conhecia.” (p.14, l. 37/38) 

« Rieux Téléphona cependant au service 
communal de dératisation, dont il 
connaissait le directeur. » (p.20, l.37/38) 

“Era como se a terra se 
purgasse de uma carga de 
humores a rebentar em 
furúnculos.” (p.11, l.3/4) 

“Dir-se-ia que a própria terra onde 
estavam plantadas nossas casas se 
purgava dos seus humores, pois 
deixava subir à superfície furúnculos 
que, até então, a minavam 
interiormente.” (p.16, l.4-7) 

« On eût dit que la terre même où étaient 
plantées nos maisons se purgeait de son 
chargement d’humeurs, qu’elle laissait 
monter à la surface des furoncles et des 
sanies qui, jusqu’ici, la travaillaient 
intérieurement. » (p.22, l.17-21) 

“A boca fuliginosa 
mastigava as palavras; os 
olhos cheios de lágrima se 
voltavam para Rieux.” 
(p.14, l.5/6) 

“A boca fuliginosa obrigava-o a 
mastigar as palavras e voltava para o 
médico uns olhos protuberantes, dos 
quais a dor de cabeça fazia correr 
lágrimas.” (p.19, l.22-24) 

« Sa bouche fuligineuse lui faisait mâcher 
les mots et il tournait vers le docteur des 
yeux globuleux où le mal de tête mettait 
des larmes. » (p.26, l.12-14) 

“Absorvidos nas filas, nas 
diligências e formalidades 
indispensáveis para 
conseguir alimento.” 
(p.105, l.34/35) 

“Absorvidas pelas filas que era preciso 
fazer, pelas providências a tomar e 
pelas formalidades a cumprir caso 
quisessem comer.” (p.122, l.16-18) 

« Absorbés par les queues à faire, les 
démarches à accomplir et les formalités à 
remplir s’ils voulaient manger.  » (p.161, 
l.22/23) 

“...não acha obstáculo 
natural na planície...” 
(p.101, l.14) 

“...não encontra nenhum obstáculo 
natural no planalto em que ela está 
construída...” (p.117, l.16/17) 

« ...ne rencontre aucun obstacle naturel 
sur le plateau où elle est construite... »  
(p.155, l.19/20) 

“...mais simples conceder 
aos guardas mortos a 
medalha da epidemia.” 
(p.103, l.5/6) 

“...o mais simples era atribuir aos 
guardas a medalha da epidemia.” 
(p.119, l.16/17) 

« ...le plus simple était d’attribuer aux 
gardiens qui mourraient la médaille de 
l’épidémie. »  (p.157, l.37/38) 

“E é tempo de Bernardo 
Rieux confessar-se autor 
dela.” (p.181, l. 2) 

“É tempo de o Dr. Bernard Rieux 
confessar que é o seu autor.” (p.208, 
l.15) 

“Il est temps que le docteur Bernard Rieux 
avoue qu’il en est l’auteur” (p.273, l. 2) 

“É razoável que esta 
crônica termine com esse 
coração ignorante, isto é, 
solitário.” (p.181, l.32-34) 

 “É justo que esta crônica termine com 
aquele que tinha um coração ignorante, 
quer dizer, solitário.” (p.209, l.10-12) 

« Il est juste que cette chronique se 
termine sur lui qui avait un coeur ignorant, 
c’est-à-dire solitaire.  » (p.274, l.17-19) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



oração relativa e Graciliano Ramos a transforma em adjetivo. Ele também suprime o 

advérbio ou adjunto adverbial, o que faz com que desapareçam circunstâncias de tempo, 

modo, lugar, entre outras: 

 

 Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“Êsses parecerão naturais a 
uns, inverossímeis a outros.” 
(p.5, l.10/11) 

“Esses fatos parecerão a alguns 
perfeitamente naturais e a outros, pelo 
contrário, inverossímeis.” (p.9, l.23-25) 

« Ces faits paraîtront bien naturels à 
certains et, à d’autres, invraisemblables 
au contraire.  » (p.13, l.38/39) 

“Bernardo Rieux procurava as 
chaves antes de subir.” (p. 6, 
l. 4/5) 

“Bernard Rieux, de pé no corredor do 
prédio, procurava as chaves antes de 
subir para sua casa.” (p. 10, l.18/19) 

« Bernard Rieux, debout dans le couloir 
de l’immeuble, cherchait ses clefs avant 
de monter chez lui... » (p.15, l.17/18) 

“A mulher doente, ia partir no 
dia seguinte para uma estação 
na montanha”. (p.6, l.11/12) 

“Sua mulher doente há um ano, devia 
partir no dia seguinte para uma 
temporada na montanha.” (p. 10, l. 
27/28) 

« Sa femme, malade depuis un an, devait 
partir le lendemain pour une station de 
montagne. » (p.16, l.1/2) 

“No dia seguinte, às 8h...” 
(p.6, l.23) 

“No dia seguinte, 17 de abril, às 8h...” 
(p.11, l.8) 

« Le lendemain 17 avril, à huit heures... »  
(p.16, l.16) 

“O recolhimento do lixo se 
fazia tarde, e o auto, a rolar 
nas ruas direitas e poeirentas, 
roçava caixas de detritos 
deixados à beira da calçada.” 
(p.6, l.32-35) 

“A coleta do lixo era feita muito tarde 
no local, e o automóvel, que corria ao 
longo das ruas retas e poeirentas do 
bairro, roçava os caixotes de detritos 
deixados à beira da calçada.” (p.11, l. 8-
11) 

La collecte des ordures s’y faisait 
beaucoup plus tard et l’auto qui roulait le 
long des voies droites et poussiéreuses de 
ce quartier frôlait les boîtes de détritus, 
laissées au bord du trottoir. » (p.16, l.27-
30) 

“Achou o primeiro doente 
recolhido numa peça que dava 
para o exterior...” (p.6, 
l.37/38) 

Encontrou o primeiro doente na cama , 
num quarto que dava para o exterior...” 
(p.11, l.14/15) 

« Il trouva son premier malade au lit, 
dans une pièce donnant sur la rue... »  
(p.16, l.33/34) 

“No dia 28...” (p.11, l. 18) “Entretanto, a 28 de abril...” (p.16, l.25) « le 28 avril cependant... » (p.22, l.39) 

“No mesmo dia, porém, o 
Doutor Rieux, parando o 
carro em frente à 
casa...”(p.11, l.25/26) 

“Contudo, foi na mesma data, ao meio -
dia, que o Dr. Rieux, ao parar o carro 
diante da casa...” (p.16, l.33/34) 

« C’est pourtant le même jour, à midi, 
que le docteur Rieux, arrêtant sa voiture 
devant son immeuble...  » (p.23, l.9/10) 

“o sol ia baixando, a sombra 
ganhava a janela de Cottard.” 
(p.183, l.2/3) 

« O sol baixava um pouco e a sombra 
começava a aproximar-se da janela de 
Cottard. » (p.210, l.25/27) 

“Le soleil avait tourné un peu et l’ombre 
commençait à approcher de la fenêtre de 
Cottard. » (p.275, l.38/39) 

“Ouvia -se o rumor longínquo 
da liberdade. E o velho, 
imperturbavelmente, 
manejava as ervilhas.” (p.184, 
l.7/8) 

“Do quarto, podia -se ouvir o rumor 
longínquo da liberdade, enquanto o 
velho continuava, imperturbavelmente, 
a despejar seus grãos-de-bico”. (p.211, 
l.39/41) 

« De la chambre, on pouvait entendre la 
rumeur lointaine de la liberté, et le vieux 
continuait, d’une humeur égale, à 
transvaser ses pois. » (p.277, l. 20/22) 

 

Algumas destas informações suprimidas têm importância significativa no 

desenrolar da história mesmo que para ele não fossem relevantes. A mulher que estava há 

“um ano” doente, o médico que parou o carro ao “meio-dia" ou a data (17 de abril) que 

marca a cronologia do romance foram suprimidas. Esta atitude demonstra a não 
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preocupação de Graciliano Ramos com a referência temporal. Um tradutor experiente não 

poderia fazer este tipo de supressão, porém, por tratar-se de um cânone estes “lapsos” não 

foram questionados pelos editores ou críticos. No exemplo 1, ele suprime também o 

substantivo “fatos” e a expressão “pelo contrário” provavelmente por considerá- los 

dispensáveis. No exemplo 10, Valerie Rumjanek substitui a conjunção aditiva “e” presente 

no texto de Graciliano Ramos e de Camus pela conjunção proporcional “enquanto”, 

possivelmente, para reforçar a simultaneidade entre os fatos. Por vezes, Graciliano Ramos 

modifica a estrutura da frase transformando orações subordinadas em coordenadas ou 

coordenadas sindéticas em coordenadas assindéticas, ou ainda, transformando um período 

composto em um ou mais períodos simples, o que ratifica a hipótese de que ele (re)cria à 

sua maneira o texto de Camus. Esta opção pode ser também percebida em outros exemplos 

já citados: 

 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“Rieux encontrou o S. Othon, 
juiz de instrução, que 
segurava o braço de um 
garoto. Cumprimentou-o. 
Viagem?” (p.8, l.5-7) 

“Rieux encontrou o Sr. Othon, o juiz 
de instrução, que trazia pela mão o 
filho pequeno. O médico perguntou-
lhe se ia viajar.” (p.12, l.26-28) 
 

« Rieux heurta M. Othon, le juge 
d’instruction, qui tenait son petit garçon 
par la main. Le docteur lui demanda s’il 
partait en voyage. » (p.18, l.11-13) 
 

“Ia sair, ouvi baru lho.” (p.12, 
l.26) 

“Ia justamente sair, quando ouvi 
ruído.” (p.17, l.41) 

« je sortais, justement, et j’ai entendu du 
bruit. » (p.24, l.21) 

“Detonações a distância, 
agora pacíficas.” (p. 184, l. 
11) 

“Chegavam até eles detonações, mas 
eram pacíficas.” (p. 212, l. 14) 

« Des détonations arrivaient jusqu’à eux, 
mais elles étaient pacifiques. » (p.277, 
l.26/27) 

 

No exemplo 3, Graciliano Ramos suprime a conjunção adversativa; contudo, o 

“agora”, que foi acrescido na oração substantiva, supõe também uma adversidade. No 

exemplo 1, ele modifica a estrutura da última frase e, em lugar de um período composto 

tem-se dois períodos simples, sendo um deles, constituído de uma oração substantiva; e, 

quando traduz “son petit fils” por “um garoto” rompe com o grau de parentesco existente, 

não é mais o filho do S. Othon, passa a ser um garoto qualquer. 

Devido à grande quantidade de exemplos encontrados, acredita-se que a opção 

preferida de Graciliano Ramos, na sua tradução, é a supressão das redundâncias que marca 

seu estilo direto, sem rodeios e a sua falta de preocupação em ser “fiel” ao texto de Camus, 

em transmitir sua mensagem filosófica. Nesses exemplos, percebe-se como Graciliano 

Ramos reescreve seu texto de forma mais simples e menos retórica:  
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Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“...quando sabe que isto 
realmente se deu, inquietou 
um povo e milhares de 
testemunhas desejam a 
narração da verdade.” (p.5, 
l.12-14) 

“...quando sabe que isso, na verdade, 
aconteceu; que isso interessou à vida 
de todo um povo e que, portanto, há 
milhares de testemunhas que irão 
avaliar nos seus corações a verdade do 
que ele conta.” (p.9, l.27-30) 

« lorsqu’il sait que Ceci est, en effet, 
arrivé, que ceci a intéressé la vie de tout 
le peuple, et qu’il y a donc des milliers 
de témoins qui estimeront dans leur 
coeur la verité de ce qu’il dit. » (p.14, 
l.3-6) 

“Nunca mais vimos coisa 
parecida. Mas acho 
interessante.” (p.9, l.18/19) 

“Nunca vimos nada de semelhante, eis 
tudo, mas eu acho isso interessante, 
sim, positivamente interessante.” 
(p.14, l.6-8) 

« Nous n’avons jamais vu rien de 
semblable, voilà tout. Mais je trouve cela 
intéressant, oui, positivement 
intéressant. » (p.20, l.2-4) 

“...em toda parte o doutor 
Rieux via ratos, em filas, em 
montes, nas latas de lixo, 
nas sarjetas.” (p.10, l.18-20) 

“...por toda parte onde o Dr. Rieux 
passava, por toda parte onde nossos 
concidadãos se reuniam, os ratos 
esperavam em montes, nas lixeiras ou 
junto às sarjetas, em longas filas.” 
(p.15, l.12-15) 

« partout où le docteur Rieux venait à 
passer, partout où nos concitoyens se 
rassemblaient, les rats attendaient en tas, 
dans les poubelles, ou en longues files, 
dans les ruisseaux.  » (p.21, l.19-22) 

“...subiam em compridas 
filas titubeantes, caíam, 
morriam.” (p.10, l.30/31) 
 

“...subiam em longas filas titubeantes, 
para virem vacilar à luz, girar sobre si 
mesmos e morrer perto dos seres 
humanos.” (p.15, l.30-32) 

« ...ils montaient en longues files 
titubantes pour venir vaciller à la 
lumière, tourner sur eux-mêmes et 
mourir près des humains. » (p.21, 
l.38/39 ; p.22, l.1) 

“Limpa de manhã, a cidade 
pouco a pouco se manchava 
durante o dia.” (p.10, l.39; 
p.11, l.1) 

“Limpa dos animais mortos ao 
amanhecer, a cidade voltava a 
encontrá-los pouco a pouco, cada vez 
mais numeroso durante o dia.” (p.15, 
l.43; p.16, l.1/2) 

« Nettoyée à l’aube de ses bêtes mortes, 
la ville les retrouvait peu à peu, de plus 
en plus nombreuses, pendant la 
journée. » (p.22, l.13-15) 

“Estão saindo.” (p.11, l.17) “Eles estão saindo, estão saindo.” 
(p.16, l.24) 

« Ils sortent, ils sortent. » (p.22, l.37) 

“...as pessoas tentavam 
prolongar os dias, talvez os 
derradeiros...” (p.101, 
l.20/21) 

“À noite, em lugar das reuniões em 
que se tentava prolongar o mais 
possível esses dias em que cada um 
podia ser o último.” (p.117, l.25-27) 

« Le soir, au lieu des rassemblements où 
l’on tentait de prolonger le plus possible 
ces jours dont chacun pouvait être le 
dernier...  » (p.156, l.1-3) 

“O hospital de Rieux 
dispunha de cinco ataúdes.” 
(p.106, l.2/3) 

“Assim, no que diz respeito ao serviço 
de Rieux, o hospital dispunha nesse 
momento de cinco caixões.” (p.122, 
l.29/30) 

« Ainsi en ce qui concerne le service de 
Rieux, l’hôpital disposait à ce moment 
de cinq cercueils. » (p.161, l.34/35) 

“E buscou aproximar-se de 
seus concidadãos....” (p.181, 
l.15/16) 

“E quis juntar-se aos homens, seus 
concidadãos...” (p.208, l.27/28) 

« Et il a voulu rejoindre les hommes, ses 
concitoyens.. » (p.273, l.20) 

“Assim, experimentou as 
angústias alheias e conheceu 
todos os perigos.” (p.181, 
l.17/18) 

“Assim é que não há uma só das 
angústias de seus concidadãos de que 
não tenha compartilhado, uma só 
situação que não tenha também sido a 
sua.” (p.208, l.30-32) 
 

« C’est ainsi qu’il n’est pas une des 
angoises de ses concitoyens qu’il n’ait 
partagée, aucune situation qui n’ait été 
aussi la sienne. » (p.273, l.22-24) 

“Se os utilizou foi apenas 
para entender e explicar os 
seus concidadãos, dar forma 
tão precisa quanto possível 
ao que em geral eles sentiam 
confusamente.” (p.181, l.20-
22) 

“Se se valeu delas, foi apenas para 
compreender ou fazer compreender 
seus concidadãos, ou para dar forma 
tão precisa quanto possível, ao que, na 
maior parte do tempo, eles sentiam de 
modo confuso.” (p.208,l.36-39) 

« S’il s’en est servi, c’est seulement pour 
comprendre ou faire comprendre ses 
concitoyens et pour donner une forme, 
aussi précise que possible, à ce que, la 
plupart du temps, ils ressentaient 
confusément...  » (p.274, l.1-4) 
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Um espaço vago ia até a 
calçada oposta... (p.182, 
l.9/10) 

À sua volta, recortava-se um grande 
espaço vazio que ia até a calçada em 
frente... (p.209, l.26/27) 

Autour d’elle se découpait un grand 
espace vide qui allait jusqu’au trottoir 
d’en face. (p.274, l.32/33) 

“O cão estava imóvel numa 
poça escura. (p.183, l.10) 

“O cão já não se mexia, mas estava 
agora caído numa poça escura.” 
(p.210, l.35/36) 

« Le chien ne bougeait plus, mais il 
baignait à présent dans une flaque 
sombre. (p.276, l.10/11) 

“Segunda metralhadora 
estalejou numa esquina mais 
longe.” (p.183, l.14/15) 

“Quando a rajada parou, uma segunda 
metralhadora crepitou, de outra 
esquina, de uma casa mais adiante.” 
(p.210, l.41/42)  

« Quand le tir s’arrêta, une deuxième 
mitraillette crépita d’un autre angle, une 
maison plus loin. » (p.276, 16-18)  

 

Ele modifica o estilo e, ao mesmo tempo, suprime complementos, palavras ou 

expressões, reduz o texto, o que faz com que o leitor não tenha acesso a todas as 

informações presentes nos outros dois textos e que poderiam ter importância no desenrolar 

da história. No exemplo 9, Graciliano Ramos optou por eliminar a redundância, mas, ao 

mesmo tempo, eliminou um certo tipo de discurso, o que a princípio seria uma repetição de 

palavras, trata-se, na verdade, de uma restrição que não é percebida em sua tradução. No 

exemplo 11, numa característica da sua elegância de escrita, evita a repetição da palavra 

“compreender” e a substitui por um sinônimo sem que haja alteração de sentido. No 

exemplo 4, há também a supressão de uma oração e, no exemplo 12, suprime o adjetivo 

“grande” e transforma o período composto em período simples. Nos exemplos 2 e 6, ele 

elimina a repetição presente nos textos de Valérie Rumjanek e Camus. Nos outros 

exemplos, há supressões de vários elementos, sejam eles integrantes ou acessórios.  

Nas obras de Graciliano Ramos o substantivo é muito privilegiado, o que não 

ocorre com o adjetivo. Essa aversão à adjetivação “besta”, como ele denomina, talvez seja 

uma tentativa de reduzir a redundância. Valerie Rumjanek opta pela manutenção dos 

adjetivos: 

 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“Guardou desse momento a 
passagem de um empregado 
que levava debaixo do braço 
uma caixa de ratos mortos.” 
(p.8, l.15/16) 

“Tudo o que guardou desse momento 
foi a passagem de um empregado que 
levava debaixo do braço um caixote 
cheio de ratos mortos.” (p.12, l.39-
41) 

« Tout ce qu’il retint de ce moment fut le 
passage d’un homme d’équipe qui portait 
sous le bras une caisse pleine de rats 
morts. (p.18, l.24-26) 

“O médico apertou-lhe a mão, 
sugeriu-lhe uma reportagem 
sobre ratos mortos em grande 
quantidade.” (p.9, l.6/7) 

“O médico apertou-lhe a mão e 
informou-o de que haveria uma 
curiosa reportagem a fazer sobre a 
quantidade de ratos mortos que se 
encontravam na cidade nesse 
momento.” (p.13, l.32-36) 

« Le docteur lui serra la main et lui dit 
qu’il y aurait un curieux reportage à faire 
sur la quantité de rats morts qu’on 
trouvait dans la ville en ce moment. » 
(p.19, l.25-27) 
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“Êsse número, que dava 
sentido claro ao espetáculo de 
todos os dias, aumentou a 
desordem.” (p.11, l.11-13) 

"Este número, que dava um sentido 
claro ao espetáculo cotidiano que a 
cidade tinha diante dos olhos, 
aumentou a agitação.” (p.16, l.15-17) 

« Ce chiffre, qui donnait un sens clair au 
spetacle quotidien que la ville avait sous 
les yeux, accrut le désarroi. » (p.22, 
l.30/31) 

“...o serviço de desratização 
apanhara uma quantidade 
insignificante de ratos.” (p. 11, 
l. 22/23) 

“...o serviço de desratização apanhara 
uma quantidade insignificante de 
ratos mortos.” (p.16, l. 30-32) 

«...le service de dératisation n’avait 
collecté qu’une quantité négligeable de 
rats morts. » (p.23, l.6/7) 

“A cidade silenciosa era apenas 
um conjunto de cubos 
maciços.” (p.104, l.7/8) 

“A grande cidade silenciosa não 
passa então de um aglomerado de 
cubos maciços.” (p.120, l.27/28) 

« La grande cité silencieuse n’était plus 
alors qu’un assemblage de cubes 
massifs. » (p.159, l.17/18) 

“...grandes homens antigos 
sufocados para sempre no 
mineral, tentavam, com seus 
rostos falsos de bronze ou 
pedra,...” (p.104, l.9/10) 

“...grandes homens antigos, 
sufocados para sempre no bronze, 
tentavam sozinhos, com seus falsos 
rostos de pedra ou de bronze,...” 
(p.120, l.30-32) 
 

« ...d’anciens grands hommes étouffés à 
jamais dans le bronze s’essayaient seuls, 
avec leurs faux visages de pierre ou de 
fer,...  » (p.59, l.19-21) 
 

“Não, a peste nada tinha ver 
com as imagens pomposas que 
haviam perseguido no começo 
o Doutor Rieux.” (p.109, l.5/6) 

“Não, a peste nada tinha a ver com as 
grandes imagens exaltadas que 
tinham perseguido o Dr. Rieux no 
princípio da epidemia.” (p.126, l.13-
15) 

« Non, la peste n’avait rien à voir avec 
les grandes images exaltantes qui avaient 
poursuivi lê docteur Rieux au début de 
l’épidemie. » (p.166, l.7-9) 

“...e buscou aproximar-se de 
seus concidadãos nas certezas 
comuns a todos...” (p. 181, 
l.15/16) 
 

“...e quis juntar-se aos homens, seus 
concidadãos, nas únicas certezas que 
eles têm em comum...” (p.208, l.30-
32) 

“...et a voulu rejoindre les hommes, ses 
concitoyens, dans les seules certitudes 
qu’ils aiment en commun... » (p.273, 
l.20/21) 

 

 

Há, nos trechos analisados, em ambas as traduções, algumas supressões de frases 

inteiras. Valerie Rumjanek afirma que suas supressões não foram propositais, devendo-se a 

um lapso ou a edições diferentes. Na tradução de Graciliano Ramos, as duas supressões 

encontradas, podem estar associadas à redução das redundâncias.  

 

 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“Os desejos dos mais 
novos são violentos e 
rápidos;” (p.4, l.2/3) 

(p.8, l.2) « Les désirs des plus jeunes sont violents 
et brefs » (p.12, l.13/14) 

“Entre êsses extremos – 
nada.” (p.4, l.17) 

(p.8, l .20) « Entre ces extrêmes, il n’y a pas 
souvent de milieu. » (p.12, l.32/33) 

(p.12, l.34) “O médico deteve-se.” (p.18, l. 7/8) « Le docteur s’arrêta. (p.24, l.31/32) 

 
(p.111, l.13) 

“Pediam as aparências do senso crítico ao 
mesmo tempo em que ganhavam as 
aparências do sangue-frio.” (p.129, l.2-4) 

« Ils perdaient les apparences du sens 
critique, tout en gagnant les apparences 
du sang-froid. » (p.169, l.17/18) 
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Nota-se, na tradução de Valerie Rumjanek, o uso de expressões não 

características do português do Brasil; isso ocorre talvez pelo fato de ter o inglês como 

língua materna ou por uma tentativa de tentar reproduzir o mesmo efeito em português do 

produzido em francês, buscando fidelidade ao texto de Camus. As três expressões, porém, 

são comumente utilizadas na língua francesa. 

 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“...vermos criaturas trabalharem 
de sol a sol...” (p.4, l.9) 

“...do que ver pessoas trabalharem de 
manhã à noite...” (p.8, l.9) 

« ...que de voir les gens travailler du 
matin au soir... » (p.12, l.20/21) 

“...e tinham inveja dos habitantes 
dos outros quarteirões...” (p.102, 
l.13/14) 

“...pensavam, por contraste, nos 
habitantes dos outros bairros...” 
(p.118, l.17/18) 

« ...ils pensaient par contraste aux 
habitants des autres quartiers... » 
(p.156, l.32/33) 

“...prova disto é que na prisão 
municipal guardas e prisioneiros 
foram vítimas.” (p.102, l.34/35) 

“...prova disto é que na nossa prisão 
municipal os guardas, tanto quanto os 
presos pagavam seu tributo à doença.” 
(p.118, l.44; p.119, l.1) 

« ...et ce qui le prouve bien, c’est que 
dans notre prision municipale les 
gardiens, autant que les prisionniers, 
payaient leur tribut à la maladie.  » 
(p.157, l.19-22) 

 

Uma outra característica presente na tradução de Valerie Rumjanek, e talvez a 

mais evidente, é o acréscimo de palavras ou orações com o objetivo de favorecer a clareza 

do texto na língua de chegada. Através deste movimento, oposto ao da tradução de 

Graciliano Ramos, marca o seu estilo, a sua inevitável presença na tradução, mesmo 

optando pela proximidade ao texto de partida. 

 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“...perguntou examinando o 
compartimento...” (p.7, l.22/23) 

“Ela percorreu com o olhar o 
compartimento.” (p.11, l.44) 

« Elle regardait le compartiment. » 
(p.17, l.7) 

“Levantou para o médico os 
olhos cinzentos, desejou-lhe 
bom dia e acrescentou que o 
aparecimento dos ratos era 
curioso.” (p.9, l.14/16) 

“Levantou para o médico um olhar 
calmo e um pouco fixo nos olhos 
cinzentos e acrescentou que aquela 
aparição de ratos era uma coisa 
bastante curiosa.” (p. 14, l. 1-3) 

« Il leva sur le docteur le regard calme 
et un peu appuyé de ses yeux gris, lui 
dit bonjour et ajouta que cette 
apparition des rats était une curieuse 
chose. (p.19, l.36-39) 

“Na escada fria e malcheirosa 
encontrou José Grand, o 
funcionário...” (p.12, l.13/14) 

“No meio da escada, fria e malcheirosa, 
encontrou Joseph Grand, o empregado 
da Câmara que vinha ao seu 
encontro...” (p.17, l.26-28) 

« Du milieu de l’escalier frais et puant 
il rencontra Joseph Grand, l’employé, 
qui descendait à sa rencontre. » (p.24, 
l.6-8) 

“O prefeito hesitou longo 
tempo em utilizar os 
condenados nesse gênero de 
trabalho...” (p.107, l.11-13) 

“Foi assim que o prefeito que hesitara 
muito tempo em utilizar os condenados 
temporários ou condenados à prisão 
perpétua para esse gênero de 
trabalho...” (p.124, l.7-10) 
 

« C’est ainsi que le préfet qui avait 
longtemps hésité à utiliser les 
condamnés, à temps ou à vie, pour ce 
genre de travail...  » (p.163, l.26-28) 
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“...e chega talvez o dia em que, 
para desgraça e ensinamento 
dos homens...” (p.185, l.37/38) 

“E sabia, também, que viria talvez o dia 
em que, para desgraça e ensinamento 
dos homens...” (p.213, l.31-33)  

«...e que, peut-être, le jour viendrait 
où, pour le malheur et l’enseignement 
des hommes...  » (p.279, l.27-29) 

 

O autor-tradutor modernista opta também pela supressão dos complementos 

verbais e nominais ou do adjunto adnominal, provavelmente por considerar que sua 

ausência não interferiria no entendimento do texto.  

 
Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“ O narrador tem os seus...” 
(p. 5, l. 19/20) 

“O narrador desta história tem, 
portanto, os seus...” (p.9, l. 37/38) 

“Le narrateur de cette histoire a donc les 
siens...” (p.14, l.14) 

“Limpa de manhã...” (p.10, 
l.39) 

“Limpa dos animais mortos ao 
amanhecer...” (p.15, l.43) 

« Nettoyée à l’aube de ses bêtes 
mortes... » (p.22, l.13) 

“No corredor o médico olhou 
maquinalmente os cantos.” 
(p.13, l.29) 

“Nos corredores da casa, Rieux olhou 
maquinalmente para os cantos.” (p.19, 
l.3/ 4) 

« Dans les couloirs de la maison, Rieux 
regarda machinalement vers les 
recoins... » (p.25, l.32/33) 

“Um decreto anulou 
concessões perpétuas.” 
(p.107, l.35) 
 

“Um decreto da prefeitura expropriou 
os jazigos perpétuos.” (p.124, l.39/40) 

« Un arrêté  préfectoral expropria les 
occupants des concessions à 
perpetuité...  » (p.164, l.20/21) 

“Recuou-se o piquete da 
guarda e um funcionário 
simplificou a tarefa das 
autoridades...” (p.107, l.39-
40) 

“Afastou-se para mais longe o piquete 
da guarda e um empregado da 
prefeitura facilitou muito a tarefa das 
autoridades...” (p.125, l.1-3) 
 

« On reporta plus loin le Piquet de garde 
et um employé de la mairie facilita 
beaucoup la tâche des autorités...  » 
(p.164, l.26-29) 
 

“... sem atribuir aos seus 
companheiros pensamentos 
que afinal não eram obrigados 
a ter...” (p.181, l.10/11) 

“... de não atribuir aos companheiros 
de peste pensamentos que, afinal, eles 
não eram obrigados a formular...” 
(p.208, l.23/24) 

« ... à ne pas prêter à ses compagnons de 
peste des pensées qu’en somme ils 
n’étaient pas forcés de former... » (p.273, 
l. 13/14) 

“Para falar com franqueza, 
não lhe custou êsse esfôrço.” 
(p.181, l.24) 

« Para dizer a verdade, esse esforço da 
razão não lhe custou nada.” (p. 208, 
l.39) 

« A vrai dire, cet effort de raison ne lui a 
guère coûté. » p.274, l.4/5) 

 
Desaparecem também, na tradução de Graciliano Ramos, expressões como: “em 

resumo”, “com efeito”, “na verdade”, “quer dizer”, consideradas expletivas que 

sobrecarregam o seu texto e, consequentemente, são desnecessárias à compreensão da 

mensagem. 

Talvez por algum equívoco durante a leitura, encontram-se alguns deslizes na 

tradução de Graciliano Ramos. A tentativa de se manter muito próximo também pode gerar 

alguns dos equívocos presentes na tradução de Valerie Rumjanek. Essas diferenças geram 

algumas mudanças de sentido ou idéias distintas entre as traduções. Vale ressaltar que, em 

alguns desses exemplos, a dificuldade encontra-se na tradução de expressões da língua 

francesa. 
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Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“Modo fácil de conhecer uma 
cidade é procurar saber como os 
indivíduos se comportam no 
trabalho, no amor e na morte.” 
(p.3, l.17/18) 

“Uma forma cômoda de travar 
conhecimento com uma cidade é 
procurar saber como se trabalha, como 
se ama e como se morre.” (p.7, l.20-22) 

“Une manière commode de faire la 
connaissance d’une ville est de 
chercher comment on y travaille, 
comment on y aime et comment on 
y meurt.” (p.11, l.23-25) 

“Tem lá suas idéias, mas não 
desperdiçam tempo.” (p. 4 l.6/7) 
 

“Simplesmente, houve a suspeita, o que 
já significa algo.” (p. 8, l. 14/15)  

“Seulement il y a eu le soupçon et 
c’est toujours cela de gagné.  » (p. 
12, l. 25/26) 

“A enfermeira chega às onze. 
Viajam no trem do meio-dia.” (p.6 
l.19/20) 

“A enfermeira vem às onze horas, e eu 
vou levá-las até o trem do meio -dia.” 
(p.10, l.36/37) 

« La garde viendra à onze heures et 
je vous mènerai au train de midi.  » 
(p.16, l.12/13) 

“Em seguida ordenou que o 
serviço de desratização apanhasse 
de madrugada os ratos mortos e os 
queimasse nos fornos de 
incineração de lixo.” (p.10, l.24-
26) 

“Em seguida, dois carros do serviço de 
desratização deveriam transportar os 
animais até o forno de incineração de 
lixo a fim de serem queimados.” (p.15, 
l. 23-25) 

« La collecte finie, deux voitures du 
service devaient porter les bêtes à 
l’usine d’incinération des ordures, 
afin de les brûler. (p.21, l.30-32) 

“São tumores. Isso dói muito.” 
(p.11, l.35) 

“São uns inchaços – disse – Devo ter 
feito algum esforço.” (p.17, l.3/4) 

« Ce sont des grosseurs, dit -il. J’ai 
dû faire un effort. » (p.23, l.23) 

“Ainda não se pode saber.” (p.14, 
l.9) 

“Pode ser uma série de coisas.” (p.19, 
l.27) 

« Ça peut être n’importe quoi.  » 
(p.26, l.17) 

 “Êle semeia a desgraça.” (p.102, 
l.5) 

“Ele baralha as cartas.” (p.118, l.6) « Il brouille les cartes. » (p.156, 
l.18) 

“É preciso falar nos enterros, 
embora o assunto desagrade.” 
(p.104, l.19/20) 

“Porque é efetivamente necessário falar 
dos enterros, e o narrador pede 
desculpas.” (p.120, l.41-43) 

« Car il faut bien parler des 
enterrements et le narrateur s’en 
excuse. » (p.159, l.31/32) 

“Rieux e Grand podiam ver no 
outro lado um cordão de agentes, 
paralelo ao que os detinha, e, por 
detrás do cordão, pessoas a andar 
rápidas.” (p.182, l.11/13) 

"Rieux e Grand podiam ver muito 
longe, do outro lado da rua, um cordão 
de policiais, paralelo ao que os impedia 
de avançar e por trás do qual alguns 
habitantes do bairro passavam e 
tornavam a passar rapidamente.” (p. 
209, l.28-32) 

"Rieux et Grand pouvaient voir très 
loin, de l’autre côté de la rue, un 
cordon d’agents, parallèle à celui qui 
les empêchait d’avancer, et derrière 
lequel quelques habitants du quartier 
passaient et repassaient 
rapidement. » (p.274, l.35-39) 

“Um polícia avizinhou-se, deu-lhe 
dois murros, com fôrça, vagaroso 
e aplicado.” (p.183, l.27/28) 
 

“Um policial aproximou-se dele e deu-
lhe dois murros, com toda a força dos 
seus punhos, lentamente, com uma 
espécie de calma aplicação.” (p.211, 
l.13-15) 

“Un agent s’approcha de lui et le 
frappa deux fois, de toute la force de 
ses poings, posément, avec une sorte 
d’application. » (p.276, l.32-34) 

 
Nos exemplos 1 e 2 Graciliano Ramos modifica a estrutura das frases o que faz com 

que o sentido também seja alterado. No exemplo 3, ele suprime a informação de que elas 

seriam levadas à estação, provavelmente por achar que já estivesse subentendida. No 

exemplo 4 ambos substituem “la collete finie” por “em seguida” o que pressupõe a opção de 

não repetir informações. No exemplo 4, ele substitui “inchaços” por “tumores” o que agrava 

a situação do paciente e reflete uma visão pessimista a respeito da doença.  

No exemplo 7 ambos se equivocam ao traduzirem a expressão. Ele provavelmente 

porque tenta substituí- la por uma expressão mais próxima de seu contexto como se fossem 
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sinônimas e, Valérie Rumjanek, por tentar traduzir literalmente a expressão. Graciliano 

Ramos modifica as frases de acordo com sua interpretação do texto de partida (vide 

exemplos 6 e 8). Nos exemplos 9 e 10 Graciliano Ramos opta por resumir as frases e 

substituir os advérbios por adjetivos fazendo com que haja modificação no sentido. 

Percebe-se, também, nas traduções, que as estruturas gramaticais são, por vezes, 

diferentes, há oscilação entre o uso da voz passiva e da voz ativa, ou mesmo a alteração da 

ordem SVO, opção que pode ser percebida também em alguns dos exemplos citados 

anteriormente. 

 

Graciliano Ramos Valerie Rumjanek Albert Camus  

“Os habitantes de Oran temem 
o vento.” (p.101, l.13) 

“O vento é particularmente temido 
pelos habitantes de Oran.” (p.117, 
l.15/16) 

« Le vent est particulierment redouté 
des habitants d’Oran... » (p.155, 
l.17/18) 

“...de só deixar sair deles os 
homens indispensáveis ao 
serviço.” (p.102, l.11/12) 

“...de só autorizar a saída dos homens 
cujos serviços eram indispensáveis.” 
(p.118, l.13-15) 

« de n’autoriser à en sortir que les 
hommes dont les services étaient 
insdispensables. » (p.156, l.26-28) 

“As pesquisas revelaram isto: 
pessoas vindas da quarentena, 
meio loucas na desgraça e no 
luto, queimavam as próprias 
casas, na ilusão de que 
matariam a peste.” (p.102, l.19-
22) 

“As informações revelaram que se 
tratava de pessoas egressas da 
quarentena e que, enlouquecidas pelo 
luto e pela desgraça, ateavam fogo às 
suas casas na ilusão de dizimar a 
peste.” (p.118, l.25-28) 

« Renseignements pris, il s’agissait de 
personnes revenues de quarantaine et 
qui, affolées par le deuil et le malheur, 
mettaient le feu à leur maison dans 
l’illusion qu’elles y faisaient mourir la 
peste. » (p.156, l.39 ; p.157, l.1-3) 

 

Para melhor verificar as diferenças pontuadas nesta pesquisa, foi escolhido para 

análise um parágrafo que constitui uma síntese dos principais temas abordados durante todo 

o romance; nele estão presentes as principais idéias de Camus e sua visão filosófica a 

respeito do homem e da sociedade, além das principais opções tradutórias de Graciliano 

Ramos e Valerie Rumjanek.  

 

Dirão sem dúvida que isso não é peculiar à cidadezinha; afinal todos os 
nossos contemporâneos são assim. De fato, é natural hoje vermos criaturas 
mourejarem de sol a sol, perderem depois no jogo, no café e em tagarelices 
o tempo que lhes resta. Mas há cidades e países onde as pessoas às vezes 
pensam noutra coisa. Em geral isso não lhes transforma a vida. Têm lá suas 
idéias mas não desperdiçam tempo. Oran, na aparência, é uma cidade que 
não pensa, isto é, é uma cidade perfeitamente moderna. É desnecessário, 
portanto, expor o jeito de amar ali. Homens e mulheres devoram-se num 
ato de amor, rápidos, ou se embrenham num hábito longo. Entre esse 
extremos – nada. Isso realmente não é original. Em Oran, como noutras 
partes, à mingua de tempo e reflexão, somos obrigados a amar sem saber. 
(GRACILIANO RAMOS, 1973, p. 4, l.7-19) 
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Dirão sem dúvida que nada disso é característico de nossa cidade e que, em 
suma, todos os nossos contemporâneos são assim. Sem dúvida, nada há de 
mais natural, hoje em dia, do que ver as pessoas trabalharem de manhã à 
noite e optarem, em seguida, por perder nas cartas o tempo que lhes resta 
para viver. Mas há cidades e países em que as pessoas, de vez em quando, 
suspeitam que exista mais alguma coisa. Isso, em geral, não lhes modifica 
a vida. Simplesmente, houve a suspeita, o que já significa algo. Oran, pelo 
contrário, é uma cidade aparentemente sem suspeitas, quer dizer, uma 
cidade inteiramente moderna. Não é necessário, portanto, definir a maneira 
como se ama entre nós. Os homens e as mulheres ou se devoram 
rapidamente, no que se convencionou chamar ato de amor, ou se entregam 
a um longo hábito a dois. Isso tampouco é original. Em Oran, como no 
resto do mundo, por falta de tempo e de reflexão, somos obrigados a amar 
sem saber. (VALERIE RUMJANEK,  1988, p.8, l. 6-22)  

 

 

On dirait sans doute que cela n’est pas particulier à notre ville et qu’en 
somme tous nos contemporains sont ainsi. Sans doute, rien n’est plus 
naturel, aujourd’hui, que de voir des gens travailler du matin au soir et 
choisir ensuite de perdre aux cartes, au café, et en bavardages, le temps qui 
leur reste pour vivre. Mais il est des villes et des pays où les gens ont, de 
temps en temps, le soupçon d’autre chose. En général, cela ne change pas 
leur vie. Seulement, il y a eu le soupçon et c’est toujours cela de gagné. 
Oran, au contraire, est apparemment une ville sans soupçons, c’est-à-dire 
une ville tout à fait moderne. Il n’est pas nécessaire, en conséquence, de 
préciser la façon dont on s’aime chez nous. Les hommes et les femmes, ou 
bien se dévorent rapidement dans ce qu’on appelle l’acte d’amour, ou bien 
s’engagent dans une longue habitude à deux. Entre ces extrêmes, il n’y a 
pas souvent de milieu. Cela non plus n’est pas original. A Oran comme 
ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s’aimer sans 
le savoir. (CAMUS, 1998,  p.12, l.18-34) 

 

Primeiramente é preciso destacar que a vida dos habitantes de Oran é a imagem 

da nossa própria vida, caracterizada pela banalidade, a ausência de mudança condicionada 

pela passividade, por ter criado hábitos que tornam a nossa cidade também moderna. A 

peste aparece e desaparece de forma inesperada e a única certeza de que se tem é que ela 

voltará de outra forma, quando menos se esperar, como afirma Camus no final do romance. 

Neste trecho, Camus fala sobre o que há de peculiar na cidade (que poderia ser 

uma alusão a todas as cidades “modernas”). Os habitantes têm idéias, mas isso não muda 

suas vidas, pois é uma cidade onde ninguém se questiona a respeito dos problemas, das 

mazelas ou mesmo da epidemia. No texto há uma estrutura mental, uma linguagem 

simplificada e uma mensagem filosófica que caracterizam o estilo de Camus. Ele é guiado 

por um estado de espírito, e uma filosofia que evidenciam sua vida e suas obras.  



O discurso filosófico está claramente presente nos seus romances e inclusive em 

A Peste. As suas idéias são expostas, neste trecho, através de um silogismo que lhe é 

peculiar: a dedução de que Oran é uma cidade como todas as outras cidades modernas; a 

inferência; e, ao final, a conclusão de que, devido à falta de tempo, em Oran, se é obrigado a 

amar sem saber. Quando se criam hábitos não há tomada de consciência, vive-se num eterno 

metro-boulot-dodo. As críticas feitas por Camus à cidade e aos seus habitantes demonstram 

a sua preocupação filosófica; Oran, representante de qualquer cidade moderna, não pode se 

acomodar, deixar com que os outros ditem as normas e comportamentos.   

Sabe-se que este romance é uma alusão ao nazismo que dominava na época em 

que A Peste foi escrita. Percebe-se, portanto, que a expressão da fatalidade é considerada 

um fato imposto pela natureza, um estado de espírito que faz com que as pessoas não se 

revoltem mesmo estando na miséria, tendo a morte diante delas, a catástrofe e a fatalidade 

exterior. Camus aponta para a necessidade de se rebelar diante desta realidade.  

Todas estas idéias estão também expressas nas duas traduções, mesmo que de 

maneiras distintas. No campo semântico, há, na tradução de Graciliano Ramos, o emprego 

de palavras utilizadas em seu contexto, em sua cultura, a saber, “mourejarem de sol a sol”, 

“tagarelices” ou a utilização de “terra” em lugar de “cidade”.  Valérie Rumjanek opta por 

não adaptar o texto à sua realidade, uma tarefa quase impossível visto que suas escolhas e 

convicções estão presentes no seu texto. 

Graciliano Ramos diz que Oran “na aparência, é uma cidade que não pensa, uma 

cidade perfeitamente moderna” porque não desperdiçam tempo com as idéias que têm. Na 

tradução de Valerie Rumjanek, Oran “é uma cidade aparentemente sem suspeitas, quer 

dizer, uma cidade inteiramente moderna”. Ela opta pela permanência e repetição da palavra 

“suspeita” utilizada também por Camus, mas que não causa o mesmo impacto em português 

que o proposto por Camus. Graciliano Ramos é mais direto, afirma, sem rodeios, que a 

cidade não pensa. 

Quanto à estrutura, percebe-se o vaivém, já mencionado anteriormente, entre o 

uso da forma on e nous que tornam mais árduo o trabalho do tradutor. Por vezes Graciliano 

Ramos alterna o uso da primeira pessoa do plural com o impessoal, o que faz com que, ao 

tempo em que se afasta da cidade também se insira naquela realidade. Na primeira frase 

percebe-se o afastamento de Graciliano Ramos da cidade, a utilização do termo 

“cidadezinha” (que poderia ser considerado pejorativo) em lugar de “nossa cidade” 



(utilizado na tradução de Valerie Rumjanek). Porém esse afastamento é, em seguida, 

desfeito pela utilização do possessivo “nossos” e de outros verbos em primeira pessoa do 

plural. Quando diz: “É desnecessário, portanto, expor o jeito de amar ali”, Graciliano  

Ramos mais uma vez se afasta da cidade e dos seus habitantes, marcando o trecho pela 

redução característica do seu estilo. “Não é necessário, portanto, definir a maneira como se 

ama entre nós” na tradução de Valerie Rumjanek e “Il n’est pas nécessaire, en conséquence, 

de préciser la façon dont on s’aime chez nous”, no texto de partida.  

Esta redução está presente em todo trecho, assim como em toda sua tradução, e é 

marcada pela supressão de diversos elementos, entre eles, os artigos – “homens e mulheres 

devoram-se...” – em oposição a “os homens e as mulheres devoram-se...” na tradução de 

Valerie Rumjanek. Além dos artigos, há supressão de alguns complementos, o que mais 

uma vez caracteriza um estilo direto, marcado por supressões de tudo o que ele considera 

desnecessário, por exemplo, no trecho “ou se embrenham num hábito longo” há a supressão 

do complemento “a dois” e em “...o tempo que lhe resta.” Houve a supressão do 

complemento “para viver”. Talvez por ele considerar que já esteja subentendido quando se 

refere a homens e mulheres e ao estado em que eles se encontram em virtude da peste. 

Com base nas definições de norma descritas por Toury (1995), existem algumas 

normas matriciais e lingüístico-textuais que caracterizam as opções tradutórias de 

Graciliano Ramos e Valérie Rumjanek. Na tradução de Graciliano Ramos, elas são 

caracterizadas pelas omissões feitas e na manutenção do seu estilo como autor. Ele fica 

dentro de um conjunto que é o seu mundo, a sua linguagem, o seu estilo e, para tanto, faz 

supressões e modificações no texto. A sua tradução rompe, em parte, com o silogismo 

proposto por Camus neste trecho. Percebem-se também alguns equívocos provenientes de 

uma opção feita por Graciliano Ramos, propositalmente, no intuito de tornar o romance 

ainda mais próximo das suas idéias e convicções. 

Na tradução de Valerie Rumjanek, percebe-se um excesso de cuidado, de 

formalismo, devido à tentativa de se aproximar do texto de Camus. Esta opção é por vezes 

marcada pelo acréscimo de palavras ou mesmo orações para facilitar a compreensão ou 

explicar algo que não tem a mesma clareza que no texto francês. O que caracteriza, as 

normas seguidas durante seu processo tradutório. Pode-se citar o acréscimo da oração 

substantiva “que exista mais alguma coisa”. Sua tradução torna-se mais longa e, 

consequentemente, mais densa e, apesar de ter estado mais próxima do estilo de Camus, a 

tradução também reduz um pouco o silogismo e o movimento presente no texto francês 



talvez devido a estes acréscimos. Há também a supressão de uma frase que, segundo a 

tradutora, não foi proposital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A tradição logocêntrica, pautada na existência de significados estáveis prontos 

para serem transportados de uma língua para outra, dominou os estudos da tradução durante 

muito tempo. Neste prisma, se comparada a um “original” idealizado por uma cultura, a 

tradução seria, para a maioria das pessoas, inferior e insuficiente para dar ao público da 

língua de chegada a “intenção do autor”. O tradutor que não conseguisse atingir a fluência, a 

naturalidade e o estilo do “original” era considerado um mero copista, alguém que transpõe 

informações de uma língua para outra sem interferir no texto. O bom tradutor deveria ser, 

nesta concepção, invisível. Durante muito tempo não se considerou que trata-se de 

diferentes visões de mundo, de cultura, diferentes contextos e realidades fazem com que um 

texto, por mais simples que pareça, nunca seja traduzido da mesma forma; que o tradutor 

nunca conseguiria (re)criar exatamente o estilo do autor, pois não pode impedir que o seu 

estilo como tradutor esteja presente.  

Do outro lado, encontram-se as teorias mais recentes sobre a tradução que 

admitem a interferência do tradutor, considerando-a necessária e inevitável. Ao invés de 

tentar comparar as traduções aos originais e apontar o quanto elas se aproximam deles ou se 

os tradutores conseguiram (re)criar exatamente o estilo do autor; considera-se mais 

importante, aceitar a existência inevitável do estilo do tradutor. Isto pôde ser percebido 

através desta análise em que, de um mesmo “original”, têm-se dois textos distintos nos 

quais se percebe a presença inevitável dos tradutores. Se se admite que um texto sem estilo 

não existe, pode-se afirmar que se lê o “traço” do tradutor em uma tradução, que não é, 

necessariamente, o mesmo do autor.  

Esta análise, desenvolveu-se entre dois limites de tradução: de um lado, a 

tradução acadêmica caracterizada pela preservação ou “fidelidade” ao texto de partida e, de 

outro lado, a criação de um texto com características do tradutor que é, antes, um autor. A 

hipótese levantada durante esta pesquisa pôde ser comprovada através das críticas e da 

aceitação que a tradução de Graciliano Ramos teve no Brasil. A pesquisa demonstrou que o 

prestígio do autor alagoano no mercado nacional, “autorizou” o distanciamento de sua 

tradução em relação ao texto de partida, permitindo maior liberdade para fazer do texto de 

Camus, um texto seu, marcado por suas convicções e visão de mundo. Esta autonomia pôde 

ser percebida durante todo o romance, tanto no campo semântico quanto no campo sintático. 



Sua tradução tem um pouco mais da metade do número de páginas que tem o texto de 

partida, e, durante o seu processo tradutório, encontram-se marcas do sertão e do próprio 

autor, presentes também em seus romances. Valerie Rumjanek que é tradutora, não teve esta 

mesma autonomia. Primeiramente, porque não se sentia à vontade, não consid erava correto 

reduzir ou adaptar o texto de Camus (informação verbal)35 e, também, porque, se assim o 

fizesse, provavelmente sua tradução não teria sido publicada visto não ser “fiel” ao 

“original”. 

 Como dito anteriormente, esta pesquisa não teve por objetivo apontar os “erros”, 

ou pontuar as “perdas” sofridas durante a tradução. Em primeiro lugar, por considerar que a 

tradução também traz ganhos. Em segundo, por não poder ser analisada fora do contexto e 

das condições em que foi traduzido, exigindo, assim, uma análise descritiva e não 

prescritiva. As duas traduções cumprem o papel que lhes foi dado: traduzir o romance de 

Camus para o português do Brasil. Os tradutores são diferentes, escreveram em épocas 

diferentes, são de gêneros diferentes36 e tinham, provavelmente, diferentes visões de mundo, 

cultura e contexto, logo, os dois textos produzidos são distintos embora partam de um 

mesmo “original”.  

 O estudo comparativo e contrastivo das duas traduções resultou em um 

levantamento de exemplos significativos que caracterizam os diferentes estilos e opções 

feitas pelos dois tradutores durante o seu processo criativo. A abordagem desses diferentes 

aspectos encontrados durante o desenvolvimento da pesquisa, permitiu que se chegasse a 

algumas conclusões: 

• Graciliano Ramos (re)cria o texto francês: traduz nomes próprios, utiliza-se 

de um vocabulário característico de sua região, adapta algumas palavras, prefere 

as orações e períodos simples, e, ainda privilegia as orações substantivas em 

detrimento dos verbos e adjetivos. Todas estas opções fazem com que ele altere 

ou reduza a estrutura de grande parte das frases presentes no texto de partida; 

• Sua tradução é marcada por supressões de tudo que considera supérfluo, a 

saber: adjetivos ou orações adjetivas, artigos e possessivos, pronomes e 

advérbios ou adjuntos adverbiais, complementos nominais, verbais e adjuntos 

adnominais; 

                                                 
35  Fornecida em entrevista concedida para a presente pesquisa em julho de 2006. 
36  Talvez, diante de certas questões específicas, o gênero pode ter influenciado na diferença entre as 
traduções as quais não foram levantadas nesta pesquisa. 



• Um exemplo de elegância presente na tradução de Graciliano Ramos é a não 

repetição de palavras ou expressões presentes no texto de partida. Ele substitui 

por um sinônimo sem que modifique o sentido. Em alguns casos, porém, há essa 

modificação, talvez proposital, para que o texto esteja mais próximo de suas 

convicções; 

• Valérie Rumjanek tenta estar próxima do texto de Camus, mas opta também 

por recursos explicativos, acrescentando palavras ou expressões para 

esclarecer/facilitar o texto francês; 

• Por vezes, utiliza-se de expressões que não são típicas do português do 

Brasil. Encontram-se também, em sua tradução, algumas supressões e 

acréscimos de artigos;  

• Em ambas as traduções encontram-se supressões de frases inteiras: Valérie 

Rumjanek afirma que não foram propositais e, em se tratando da tradução de 

Graciliano Ramos, supõe-se que isso ocorreu para evitar a repetição ou por 

deslize; 

• Tanto a tentativa de modificar quanto a de permanecer próximo ao texto de 

partida, impõem alguns equívocos às duas traduções. Em ambas, encontram-se 

algumas idéias diferentes quando comparadas ao texto de partida. Percebe-se que 

houve equívoco ou lapso por parte de um dos tradutores. 

 

A pesquisa revelou também uma limitação do modelo Teórico-metodológico 

adotado. Os Estudos Descritivos não dão conta da intervenção do sujeito na língua e não 

possibilitam a discussão de um conceito de língua que rompa com a tradição. Isso se 

confirma pela impossibilidade em articular o estudo comparativo das traduções ao modelo 

referencial adotado. Tal constatação comprometeu a discussão sobre o processo de 

(re)criação proposto nesta pesquisa e o diálogo entre teoria e prática. 

A pesquisa também oferece uma reflexão acerca do conceito de domesticação 

apresentado por Venuti e já mencionado anteriormente. Segundo Venuti, ao traduzir o 

tradutor opta por domesticar ou estrangeirizar o texto de partida. Ao domesticá- lo, a 

tradução é mais fluente, ou seja, ela gera o apagamento da cultura de partida e, 

conseqüentemente, do próprio tradutor, visto que ele se tornaria invisível. A 

estrangeirização, por sua vez, é o procedimento contrário, logo, expõe a figura do tradutor. 



A tradução de Graciliano Ramos demonstra que esta oposição binária não é intransponível. 

Ao domesticar o seu texto, Graciliano Ramos tornou-se visível.  

Cabe, então, uma reflexão sobre o conceito de domesticação: se o tradutor for 

um autor consagrado na literatura para a qual traduz, a domesticação o torna ainda mais 

visível e além de favorecer o apagamento da cultura de partida, contribui para o 

desaparecimento do autor “original”. Se o leitor não soubesse da existência do texto de 

Camus ao ler a tradução de Graciliano Ramos, ele diria, por todas as semelhanças entre a 

tradução e suas obras, que o livro foi escrito pelo próprio Graciliano Ramos. 

Durante todo o romance percebe-se a presença do escritor alagoano que fala 

sobre desigualdades e os problemas vividos pelo brasileiro, em especial o nordestino. O 

autor do “enxugamento” fez do texto de Camus um rascunho de seu próprio texto. Sua 

tradução afasta-se bastante do texto de partida e sofre várias supressões e modificações que 

a tornariam “infiel”, chegando mesmo a ser considerada, por alguns estudiosos, uma 

adaptação de A Peste. Porém, acredita-se que ela está no limite da tradução, no limite da 

criação. Sua (re)criação faz da tradução um romance seu, repleto de suas características e 

posições ideológicas. 

A tradução de Valérie Rumjanek é, como dito anteriormente, mais próxima do 

texto de Camus, mas traz também a domesticação; apesar de afirmar que não tenta facilitar 

o texto de Camus, a tradutora opta pela clareza, não quer que seu texto torne-se estranho ao 

leitor brasileiro. Durante todo seu processo de escrita, há linearidade e coerência. Ela se diz 

fiel ao estilo do autor por acreditar que o tradutor está condicionado a outro texto, não 

devendo ser considerado autor pelo fato de não ter a mesma liberdade que este, mas se pode 

perceber a sua presença na tradução. O seu texto, assim como o de Camus ou o de 

Graciliano Ramos é único e diferente e isso o torna também “original”.  

Graciliano Ramos pode ser considerado mais autor que tradutor, visto que, 

devido à domesticação presente durante toda a sua tradução, não parece ter tido um 

“original” anterior. Parece um romance escrito por ele no sertão de Alagoas devido à 

semelhança que tem com seus quatro romances: deixa apenas o que considera essencial. 

Como tradutor, não teve preocupação em se manter mais próximo do original, em não “criar 

demais”. Modifica estruturas e frases que não poderiam ser alteradas por um tradutor que 

não tivesse prestígio no mercado nacional. Valérie Rumjanek apresenta uma tradução mais 

neutra, ou seja, mais presa ao “original” de Camus. Apesar do excesso de cuidado em 

esclarecer o texto de partida percebido durante sua tradução, tenta manter-se imparcial. 

Provavelmente, se tentasse criar tanto quanto Graciliano Ramos, sua tradução, como já 



mencionado anteriormente, não teria sido publicada, ou teria passado por inúmeras revisões 

até estar “pronta” para a publicação. 

Esta pesquisa não procurou trazer uma análise exaustiva dos textos. Buscou-se 

examinar as duas traduções do romance de Camus, apontando as principais diferenças entre 

elas e o percurso de cada tradutor durante o processo tradutório. Por ter Graciliano Ramos 

mais prestígio e ter sua tradução se distanciado do texto de Camus, houve uma tentativa de 

chegar ao máximo de conclusões a respeito de sua tradução. Isso levo u a conclusões não 

somente a respeito do seu estilo, mas também da sua forma de pensar a literatura.  

Não foram abordados todos os pontos, pois se pretende, em pesquisa futura, ir 

além destes resultados, analisando, inclusive, as traduções francesas de seus romances São 

Bernardo, Angústia e Vidas secas. O que permitirá fechar um ciclo, no âmbito da estilística, 

pois se supõe que os tradutores franceses deverão ter como ponto de partida a análise e 

apreciação deste mesmo estilo. O que proporcionará um estudo mais aprofundado do estilo 

de Camus, comparado ao estilo de Graciliano Ramos, de sua técnica e estética, tanto em seu 

texto traduzido, como em seu romance ou a tradução do seu texto para o francês. Esta 

análise poderá servir de aporte para os estudos estilísticos em geral ou que dizem respeito 

unicamente a Graciliano Ramos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

 

 

ARROJO, Rosemary. Oficina de tradução: a teoria na prática. São Paulo: Ática, 1986.  
 
ARROJO, Rosemary. Os “estudos da tradução” como área de pesquisa independente: 
dilemas e ilusões de uma disciplina em (des)construção. DELTA, 1998, vol.14, no.2, 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
44501998000200007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 01  Dez  2006.  
 
ARROJO, Rosemary. Tradução, desconstrução e psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1993. 
 
AUBERT, Francis Henrik.Tradução e Universidade:a formação de tradutores profissionais.  
In: COSTA, Luiz Angélico da (org.). Limites da traduzibilidade. Salvador: EDUFBA, 1996. 
 
AURY, Dominique. Prefácio aos problemas teóricos da tradução. In: MOUNIN, Georges. 
Os problemas teóricos da tradução.Tradução de Heloysa de Lima Dantas. São Paulo : 
Cultrix, 1975. 
 
BARTHES, Roland. A morte do autor, In:________. O rumor da língua. Tradução de: 
Mário Laranjeira. São Paulo: Brasiliense, 1988.  
 
BELL, Roger T. Translation and translating: theory and practice. New York: LONGMAN, 
1991. 
 
BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor. Trad. Karlheinz Barck et. al. Rio de Janeiro: 
Gráfica da UERJ, 1992. 
 
BOHUNOVSKY, Ruth. A (im)possibilidade da "invisibilidade" do tradutor e da sua 
"fidelidade": por um diálogo entre a teoria e a prática de tradução. In: Cadernos de 
Tradução. Florianópolis: NUT, 2001v. 2, n. 8. 
 
BOILEAU, Nicolas. Le Lutrin et L’art Poétique. Paris : Larousse,1933.  
 
BRAYNER, Sônia (org.) Graciliano Ramos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1978. 
 
CAMUS, Albert. A Peste. Disponível em <http://www.etudes- litteraires.com/camus- la-
peste.php>. Acesso em: 22 fev. 2006. 
 
CAMUS, Albert. A polêmica de A Peste. Disponível em : 
<http://filosofocamus.sites.uol.com.br>. Acesso em: 20 fev. 2006. 
 
CAMUS, Albert. A queda. Tradução de Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 1979. 
 
CAMUS, Albert. Disponível em : 
<http://mael.monnier.free.fr/bac_francais/etranger/viecamus.htm> . Acesso em: 25 jan. 
2006. 



CAMUS, Albert. França em 1947. Disponível em : <http://www.alalettre.com/camus-
intro.htm> biblio. Acesso em: 11 ago. 2005. 
 
CAMUS, Albert. L’ étranger. Paris : Gallimard, 1999.  
 
CAMUS, Albert. La chute. Paris : Gallimard, 1998.  
 
CAMUS, Albert. O estrangeiro. Tradução de Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 
1979.  
 
CÂNDIDO, Antônio. Ficção e confissão: ensaios sobre Graciliano Ramos. Rio de Janeiro: 
1992. 
 
CARPEAUX, Otto Maria. Visão de Graciliano Ramos. Rio de Janeiro, 1943. Disponível 
em: <www.olavodecarvalho.org/textos/carp4.htm>. Acesso em: 08 jul. 2006. 
 
CATFORD, J. C. Uma teoria lingüística da tradução: um ensaio de lingüística aplicada.. 
Trad. Centro de Especialização de Tradutores de Inglês do Instituto de Letras da PUC de 
Campinas. Campinas: Cultrix, 1980. 
 
CORREIA, Wilson. A personalidade neurótica de nosso tempo e a peste. Tribuna da 
Imprensa, Rio de Janeiro, 6 fev. 1973. 
 
COSTA, Luiz Angélico da (org.). Limites da traduzibilidade. Salvador: EDUFBA, 1996. 
 
DERRIDA, Jacques. Carta a um amigo Japonês.  Tradução de Érica Lima. In: OTTONI, 
Paulo (Org.). Tradução: a prática da diferença. Campinas: Editora da UNICAMP; 
FAPESP, 1998.  
 
DERRIDA, Jacques. Lo Ilegible. In: No escribo sin luz artificial. Cuatro, Ediciones – 
Valladolid, Espanha, 1999b. Entrevista publicada pela primeira vez na Revista de Occidente 
número 62/63, 1986. 
 
DERRIDA, Jacques. Torre de Babel. Tradução de Junia Barreto. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2002. 
 
DUARTE, Leneide. Jornal do Brasil, idéias. 25 nov. 2000, Disponível em: 
<http://www.secrel.com.br/jpoesia/lduarte.html>. Acesso em: 02 nov. 2006. 
 
EVEN-ZOHAR, Itamar. Polysystem studies.  Poetics today, Tel Aviv, v. 11, n. 1, nov, 
1990.  
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Eletrônico.  Versão 5.0: 
Positivo.  1 CD ROM, 2002. 
 
FOUCAULT, Michel. O que é um autor.  Tradução de: António Fernando Cascais e 
Edmundo Cordeiro. Lisboa: Veja, 1992. 
 

GAMA, Gustavo Ribeiro da. Arthur de Salles: tradutor de Shakespeare?. Salvador, 1995. 
76 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da Bahia. Instituto de Letras, 1995. 



HOLANDA, Lourival. Sob o signo do Silêncio : Vidas Secas e O Estrangeiro. São Paulo: 
Edusp, 1992. 
 
LAFETÁ, João Luiz. Posfácio. O mundo à revelia. In: RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 
68ed. Rio de Janeiro: Record, 1999. 
 
LAMBERT, José; VAN GORP, Hendrik.  On Describing translations.  In: HERMANS, Theo 
(Ed.)  The manipulation of literature.  Studies in literary translation.  London / Sydney:  
Croom Helm, 1985.   
 
LARANJEIRA, Mário. Poética da tradução: do sentido à significância. São Paulo: EDUSP, 
1993. 
 
LARANJEIRA, Mário. Prefácio.  In: COSTA,  Luiz Angélico da (org.). Limites da 
traduzibilidade. Salvador: EDUFBA, 1996. 
 
LEFEVERE, André. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. 
London: Routledge, 1992. 
 
LEITE, Sebastião. Traduções sem traição. Jornal do Comércio, Pernambuco, 1963. 
 
MARTINS, M. A. P. A instrumentalidade do modelo descritivo para a análise das 
traduções: o caso dos hamlets brasileiros. Tese de doutorado, comunicação e semiótica, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1999. 
 
MARTINS, Nilce Sant’anna. Introdução à estilística: a expressividade na língua 
portuguesa. 3ª ed. Ver. e aum. São Paulo: T. A. Queiroz, 2000. 
 
MESCHONNIC, Henri. Poétique du traduire. France: Verdier, 1999. 
 
MILTON, John. O clube do livro e a tradução. São Paulo: EDUSC, 2002. 
 
MILTON, John. Tradução: teoria e prática. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
MIRANDA, Wander Melo. Graciliano Ramos.São Paulo: Publifolha, 2004. 
 
MOUNIN, Georges. Les belles infidèles. Presse Universitaires de Lille. Paris, 1994. 
 
MOUNIN, Georges. Os problemas teóricos da tradução.Tradução de Heloysa de Lima 
Dantas. São Paulo : Cultrix, 1975. 
 
NIDA, Eugene A. Toward a Science of Translating with Special Reference to Principles 
and Procedures Involved in Bible Translation, Leiden: Brill, 1964. 
 
OTTONI, Paulo. A responsabilidade de traduzir o in-traduzível: Jacques Derrida e o 
desejo de [la] tradução.DELTA, 2003, vol.19, no.spe, p.163-174. ISSN 0102-4450.  
 
PAES, José Paulo. Tradução: a ponte  necessária:  aspectos  e  problemas  da arte de  
traduzir. São Paulo: Ática, 1990. 
 



RAJAGOPALAN, Kanavillil. Traduze-me ou te devoro: a atividade tradutória como prática 
de desconstrução. In: FERREIRA, Elida; OTTONI, Paulo (orgs.). Traduzir Derrida: 
políticas e desconstruções. Campinas: Mercado de Letras, 2006. 
 
RAMOS, Graciliano. Disponível em: <http://www.graciliano.com.br/entrada.html>. Acesso 
em: 12 fev. 2006. 
 
RAMOS, Graciliano. Disponível em: <http://www.releituras.com/graciramos_bio.asp>. 
Acesso em: 12 fev. 2006. 
 
RAMOS, Graciliano. Infância. 35 ed. Rio, São Paulo: Record, 2002. 
 
RAMOS, Graciliano. São Bernardo.68 ed. Rio de Janeiro: Record, 1999. 
 
RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 99ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2006. 
 
RAWET, Samuel. Graciliano, a melhor tradução de “A Peste”. Mercado, Rio de Janeiro. 
RECORD. Grupo Editorial Record. Disponível em: <http://www.record.com.br>. Acesso 
em: 25 jul. 2006. 
 
RODRIGUES, C. C. Tradução e Diferença: Uma Proposta de Desconstrução da Noção de 
Equivalência em Catford, Nida, Lefevere e Toury. São Paulo: Unesp, 1998. 
 
ROMAN, Jakobson. Lingüística e comunicação. Tradução de Izidoro Blikstein e José Paulo 
Paes. São Paulo: Cultrix, 1969. 
 
SALAH, Jacques. Prefácio. In: VEIGA, Cláudio. Antologia da poesia francesa: (do século 
IX ao século XX). Rio de Janeiro: Record; Salvador, BA: Secretaria da cultura e do turismo, 
1999. 
 
SANTOS, Vasco dos. Graciliano Ramos: Vida e Obra. São Paulo: Nova Aldeia, 2003. 
 
STEINER, George. Después de Babel; aspectos del lenguaje y la traducción.  Trad. de  
Adolfo Castañón. México: Fondo de Cultura Económica, 1980. 
 
TAVARES, Ildásio. A Arte de traduzir.  Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 1994. 
 
THEODOR, Erwin. Tradução: ofício e arte. São Paulo: Cultrix, 1976. 
 
TODD, Olivier. Albert Camus: Uma Vida. Tradução de:  Mônica Stahel. Rio de Janeiro: 
Record, 1998. 
 
TOURY, Gideon. Descriptive translations studies and beyond. Amsterdam / Philadelphia: 
John Benjamins, 1995. 
 
VARELA, Luís Maia. A tradução traduz o tradutor. In: COSTA, Luiz Angélico da (org.). 
Limites da traduzibilidade. Salvador: EDUFBA, 1996.  
 
VEIGA, Cláudio. Antologia da poesia francesa: (do século IX ao século XX). Rio de 
Janeiro: Record; Salvador, BA: Secretaria da cultura e do turismo, 1999. 



 
VEIGA, Cláudio. Aproximações: estudos de Literatura Comparada. Salvador: EDUFBA, 
1976. 
 
VENUTI, Lawerence. Invisibility. In: ______. Translator’s invisibility: a history of 
translation. New York: Routledge, 1995. 
 
VENUTI, Lawrence. A tradução e a formação de identidades culturais. In: SIGNORINI, 
Inês. (Org.) Língua(gem) e identidade: elementos para uma discussão no campo aplicado. 
Campinas: Mercado de Letras, 1998. 
 
VENUTI, Lawrence. Escândalos da Tradução: por uma ética da diferença. Tradução de 
Laureano Pelegrin, Lucinéia Marcelino Villela, Marileide Dias Esqueda e Valéria Biondo. 
São Paulo: EDUCS, 2002. 
 
VIEIRA, E.R.P. (org.) Teorizando e contextualizando a tradução. Belo Horizonte: 
FALE/UFMG, 1996. Número de Chamada:    418.02   T314   1996 
 
VINAY J. P. e DARBELNET, J. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris: 
Didier, 1977.  
 
 
FONTES 
 

 

CAMUS, Albert. La Peste. Paris: Gallimard, 1998.  
 
CAMUS, Albert. A peste. 2ª ed. Tradução de: Graciliano Ramos. Rio de Janeiro: José 
Olímpio, 1973.  
 
CAMUS, Albert. A peste. Tradução de: Valérie Rumjanek. São Paulo: Círculo do Livro, 
1988.  


