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RESUMO 
 

 
O presente trabalho está inserido em Estudos de Tradução, mais especificamente na linha literária de Estudos 

Culturais. Discute os efeitos das estratégias de tradução denominadas estrangeirização e domesticação na obra 

Things Fall Apart, escrita por Chinua Achebe e publicada em 1958 levando-se em consideração as teorias do 

Teórico americano Lawrence Venuti, objetiva-se analisar como os aspectos culturais foram traduzidos na obra O 

mundo se despedaça, tradução de Vera Queiroz da Costa e Silva, publicado em 1983 no Brasil, atentando ainda 

para os possíveis fatores que levaram a tradutora a optar por determinada estratégia tradutória. Esta análise se 

presta a verificar conceitos de estrangeirização e domesticação e a problemática da invisibilidade do tradutor e 

do poder que a tradução exerce nas comunidades. Informações biográficas e sócio históricas também são tratadas 

nesta pesquisa que culmina com a análise de dados, onde o leitor deste trabalho pode comprovar os efeitos 

sofridos por uma tradução. 
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Introdução 

 

 A literatura cumpre um papel primordial, no sentido de registrar desde os costumes a 

grandes acontecimentos de uma sociedade. Fazer a disseminação do registro dessas 

particularidades entre os diferentes povos é oficio do tradutor, para Lawrence Venuti, (1996, 

112) teórico renomado na área de tradução: a “tradução é uma produção ativa de um texto que 

se assemelha ao texto original, mas que mesmo assim o transforma”. Durante essa 

transformação o tradutor tem o poder de escolher os métodos que irá utilizar. Venuti (1196, 

113) ainda diz que: “A tradução é um processo de decisões: uma série de situações 

consecutivas – como jogadas em um jogo – que impõem ao tradutor a necessidade de escolher 

entre um número determinado (e muitas vezes definível com exatidão) de alternativas”. Essas 

decisões podem ser feitas de acordo com sua ideologia, cultura e crenças.  

O presente trabalho é uma reflexão sobre as alterações significativas que um texto ao 

ser traduzido sofre no que diz respeito aos aspectos culturais presentes nas traduções. Do 
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ponto de vista de Venuti, os valores culturais inclusos em uma obra traduzida muitas vezes 

são omitidos durante o processo de tradução, distanciando assim o leitor do objetivo que 

propunha o original e ainda fortalecendo a hegemonia que os Paises ricos exercem sobre os 

Paises pobres; provocando deste modo a domesticação dos textos e apagando o que não 

convém aos padrões da cultura alvo, e conseqüentemente privando o leitor estrangeiro do 

contato com outra realidade.  

As questões que aqui serão discutidas envolvem a reflexão sobre a intervenção do 

tradutor no texto original, embora este estudo não tenha a pretensão de julgar o certo/errado. 

O objetivo é analisar alguns aspectos culturais presentes na tradução da obra Things Fall 

Apart do autor nigeriano Chinua Achebe, publicado em 1958 através de um cotejamento entre 

original e tradução “O Mundo se Despedaça”, traduzido por Vera Queiroz da Costa e Silva, a 

fim de verificar se a obra Things Fall Apart sofreu interferências estrangeirizadoras ou 

domesticadoras durante o processo de tradução.  

  Para tanto utilizaremos como principal teórico o tradutor norte americano Lawrence 

Venuti por ser um autor que desenvolveu pesquisas e projetos de tradução minorizante. 

Verificaremos se a tradutora Vera Queiroz da Costa e Silva preservou aspectos culturais da 

língua fonte durante o seu trabalho, estrangeirizando assim a tradução, ou se optou pela 

domesticação, omitindo a cultura do texto fonte em detrimento da cultura alvo. A investigação 

deste trabalho se deu mediante a leitura das duas obras, comparando passagens que envolviam 

alguns aspectos da cultura tais como: provérbios e crenças/religiosidade, procurando sempre 

contextualizar as comparações e investigando a relevância dos aspectos analisados para as 

comunidades meta e fonte.      

      Este artigo contemplará três momentos distintos de reflexão e considerações finais. No 

primeiro momento, intitulado “A influência cultural na tradução literária”, é feita uma 

abordagem sobre as influências culturais que as traduções sofrem, as concepções do teórico 

Lawrence Venuti, conceitos de estrangeirização e domesticação e ainda a problemática da 

invisibilidade do tradutor. O segundo momento, que traz como título “Informações 

biográficas”, traz dados do autor e um breve resumo da obra. O terceiro e último momento 

consiste na “Análise de dados”, onde se propõem mostrar se a obra foi estrangeirizada ou 

domesticada, sempre levando em consideração os aspectos culturais das duas obras com suas 

convergências e divergências, atentando para a postura da tradutora.  Por fim, conclui-se, 

refletindo sobre o resultado da pesquisa os aspectos a serem repensados sobre a prática 



 

 

 

tradutória observando a importância das traduções para a literatura. Ressaltando seu papel 

fundamental na disseminação das culturas.  

1. A influência cultural na tradução literária 

“Entre trair o autor e trair o leitor, 

escolhi trair os dois, único modo  

de não trair ninguém” . 

                                               Leminski 

 

A importância da influência dos aspectos culturais nos projetos de tradução de obras 

literárias é inquestionável, visto que o contexto cultural como categoria translatória é uma 

realidade nos nossos dias. É sabido que tradução não é apenas um processo automático de 

correspondências entre duas línguas. Para traduzir não basta apenas conhecer bem dois 

idiomas e devidas correspondências das palavras da gramática e dos idiomatismos.  

Traduzir vai muito além dessa idéia simplista de trocar um código por outro. De 

acordo com Venuti (1996, p. 111): “A prática da tradução está repleta de questões 

problemáticas com as quais o tradutor se confronta ao realizar sua tarefa”. 

Podemos inferir então que o processo de tradução literária não é apenas um ato 

puramente lingüístico de mudança de um código por outro, mas em sua essência um ato de 

comunicação onde a mudança de uma língua por outra, é apenas um, entre muitos aspectos 

que devem ser atentados cuidadosamente pelo tradutor. Na concepção de Venuti: 

 

A língua nunca é simplesmente um instrumento de comunicação, empregado por um 

indivíduo de acordo com um sistema de regras – mesmo que a comunicação esteja 

sem dúvida entre as funções realizáveis pela linguagem. Seguindo Deleuze e 

Gauttari (1987), vejo a língua como uma força coletiva, um conjunto de formas que 

constituem um regime semiótico. Ao circular entre diferentes comunidades culturais 

e instituições sociais, essas formas estão posicionadas hierarquicamente, com o 

dialeto padrão em posição de domínio, mas sujeito a constante variação devido aos 

dialetos regionais ou dialetos de grupos, jargões, clichês e slogans, inovações 

estilísticas, palavras ad hoc e a pura acumulação dos usos anteriores. Qualquer uso 

da língua é, dessa maneira, um lugar de relações de poder, uma vez que uma língua, 

em qualquer momento histórico, é uma conjuntura específica de uma forma maior 

dominando variáveis menores (VENUTI, 1998, p. 24). 

 

A língua não é apenas um meio onde se produz uma comunicação neutra. Ela envolve 

relações de poder, isto ocorre pela existência de uma forma padrão para cada idioma e essa 

forma é considerada culturalmente, econômica e social melhor do que os idiomas 

considerados periféricos.                     

Venuti (1996, 112) escreve que: “A tradução é uma produção ativa que se assemelha 

ao texto original, mas que mesmo assim o transforma”. O texto traduzido sofre 



 

 

 

inevitavelmente intervenções por parte do tradutor, e durante o processo de transformação 

cabe ao mesmo manter as marcas da origem do texto permitindo que o leitor perceba que o 

texto é estrangeiro. Esse método tradutório conhecido como estrangeirizaçao do texto 

traduzido, é defendido por teóricos como Venuti, em oposição à domesticação, conceitos que 

serão explorados na próxima seção.  

 

1.1 Domesticação X Estrangeirização 

 

 De acordo com Lawrence Venuti, domesticar um texto é deixá-lo o mais parecido 

possível com os padrões culturais locais, um texto domesticado apaga todos os traços 

culturais da língua de partida que venham causar algum tipo de estranhamento ao leitor, 

inserindo no mesmo aspectos culturais próprios da comunidade a qual se destina a obra, nesse 

caso, eles são adaptados de acordo a língua alvo. Ou seja, a adequação da tradução às formas 

literárias existentes na língua alvo como condição primordial de traduzibilidade. Ao assumir 

essa postura o tradutor levanta muros que impedem o seu leitor de conhecer a cultura do autor 

da obra, sendo que ele poderia abrir janelas onde o leitor pudesse vislumbrar toda a riqueza 

cultural de outros povos. 

 No modelo de tradução domesticada, ocorre a valorização da cultura de chegada, 

excluindo totalmente a cultura da língua de partida. Essa atitude denota um forte 

etnocentrismo. Assim entendemos que o tradutor age conscientemente em favor da cultura da 

língua para quem se escreve, desvalorizando e tornando menor a cultura fonte. 

 Venuti  acredita que o trabalho do tradutor é aproximar o leitor do texto e da cultura 

fonte, independente se esse texto vai ficar com a leitura mais densa ou não. 

 A estrangeirização proporciona que a diferença seja transmitida, o que de certa forma 

causa estranheza e permite que o público alvo identifique que o texto que tem em mãos é de 

origem diferente da sua própria cultura.  

É certo que todo texto acaba sendo domesticado, mas o que Venuti propõe é que essa 

domesticação não seja completa, que a tradução mantenha traços que faça reconhecível a sua 

origem. Em alguns casos quando aspectos da cultura do texto fonte se tornam incômodos, a 

tradução é moldada e manipulada de maneira que o texto na língua alvo assuma um modelo 

que satisfaça os padrões locais, não interferindo nas diferenças lingüísticas e culturais, quando 

na verdade a tradução deveria encaminhar o leitor até o autor. 



 

 

 

Em seu artigo intitulado A invisibilidade do tradutor, publicado anteriormente ao 

lançamento do livro com esse mesmo titulo, Venuti denuncia a tradução domesticadora como 

responsável pelo apagamento do tradutor, assunto que será discutido na próxima seção.  

 

1.2  A Invisibilidade do tradutor 

 

O ato de traduzir está envolto em muitos problemas com o qual o tradutor a todo o 

momento se depara. Um desses problemas é apontado por Venuti como “A invisibilidade do 

tradutor”. Uma boa tradução de acordo com alguns tradutores seria aquela legível, 

transparente que não oferecesse obstáculos ao leitor no momento da leitura, ou seja, a 

domesticadora. A recepção do leitor não é apenas um dos motivos para que a tradução seja 

fluente, existe ainda a pressão dos redatores e revisores sobre o tradutor para que a tradução 

soe o mais natural possível, a tradução fluente leva o leitor a ter uma falsa sensação de estar 

diante do texto original fazendo com que este perca o seu caráter estrangeiro e passe a ser 

visto como um texto “natural”, a presença do tradutor torna-se imperceptível; ou seja, a 

visibilidade do tradutor é sacrificada em nome da fluência, apagando traços culturais que 

causariam estranheza na cultura receptora, Como Venuti aponta: 

 
Na prática o fato da tradução é apagando pela supressão das diferenças culturais e 

lingüísticas do texto estrangeiro, assimilando-as a valores dominantes na cultura de 

língua alvo, tornando-a reconhecível e, portanto, aparentemente não traduzida 

(VENUTI, 1998, p 66). 

 

 Ainda de acordo com Venuti, quanto mais fluente a tradução mais invisível se torna o 

tradutor. Sendo que é o próprio tradutor que apaga cuidadosamente a sua co-autoria, agindo 

sempre com o intuito de satisfazer a fluência e consequentemente o seu público. Como ele 

mesmo ressaltou em seu artigo, a invisibilidade do tradutor, “é em parte um efeito estranho de 

sua manipulação da língua, um auto-aniquilamento que resulta do próprio ato da tradução 

como ele é concebido e praticado hoje”.  

No próximo capítulo analisaremos informações biográficas e sócio históricas do autor 

Chinua Achebe, e da Nigéria, mais especificamente da cultura tribal a qual o livro se refere, 

onde pode-se constatar algumas diferenças entre a cultura fonte e a meta, como também, 

algumas semelhanças entre cultura nigeriana e a cultura brasileira. 

 

 

 



 

 

 

2. Informações biográficas  

 

A interseção central dos estudos da tradução e da teoria pós-colonial são as relações 

de poder (Munday 2001, p 134). 

 

 

2.1 Sobre o autor 

 

Chinua Achebe, escritor nigeriano, da cidade de Ogidi, foi aclamado mundialmente, e 

muitas vezes indicado como prêmio Nobel da literatura, tendo sido vencedor em várias 

oportunidades, o mais recente prêmio foi o: Man Booker International Prize em 2007 pela sua 

brilhante carreira literária. Escreveu o romance contemporâneo Things Fall Apart, publicado 

em 1958 quando tinha apenas 28 anos e foi e traduzido para mais de 50 idiomas, considerado 

como um dos melhores livros já escritos. Na África e em países anglo-saxônicos o livro faz 

parte do currículo escolar por ser visto como um retrato fiel da cultura local e um marco da 

literatura moderna africana, vale ressaltar ainda que foi um dos primeiros romances africanos 

escrito em língua inglesa reconhecido mundialmente. Achebe foi educado na Universidade de 

Ibadan College. Posteriormente ele ensinou em diversas universidades na Nigéria e nos 

Estados Unidos. 

Achebe era antes de tudo um fascinado pelo mundo das religiões e culturas 

tradicionais africanas, buscando retratar tais valores em sua obra. Seu estilo depende muito da 

tradição oral dos Ibo, tribo à qual pertencia, e faz uma forte combinação em sua obra de 

tradições orais com a sabedoria expressa através de provérbios. Também publicou uma série 

de histórias curtas, livros infantis, coleções e ensaios. 

Ele diz que iniciou a carreira literária para tentar concertar a imagem negativa que a 

literatura européia e americana passava da África para o resto do mundo. “Eu não queria 

descrever meus conterrâneos nem melhor nem pior do que eles são”... “Me pareceu 

simplesmente uma questão de justiça”. Trata da depreciação que o ocidente faz sobre a cultura 

e a civilização da África e ainda dos efeitos da colonização do continente africano pelos 

europeus; como vemos a seguir. 

2.2  Resumo da obra 

O romance conta com precisão o início das mudanças da cultura Ibo, cultura na qual o 

protagonista Okonkwo estava inserido, guerreiro de grande fama entre as nove aldeias da 

Nigéria, vivia na aldeia com suas três mulheres e filhos ansiando por alcançar o título mais 



 

 

 

alto entre o seu povo, sentia um medo incomum de ser um fracassado, reflexo do que foi o 

próprio pai. Teve a vida pautada pelo orgulho que tinha das tradições locais, as quais 

respeitava sem questionar, sendo sempre fiel aos mitos e costumes pré-estabelecidos pelos 

ancestrais.   

Eles viviam em um mundo fechado e protegido pelo isolamento que servia de escudo 

contra o homem branco. A história ocorre entre o final do século XIX e o inicio do século 

XX. O livro é dividido em três partes.  

Na primeira parte, traz para o leitor o cotidiano do povo Ibo com todas as suas 

peculiaridades, bem como o herói Okonkwo e sua família, os seus hábitos, leis, o dia-a-dia da 

aldeia, finaliza-se com o desterro de Okonkwo após uma tragédia que o assolou. 

 A segunda parte do livro inicia-se com a chegada de Okonkwo à aldeia materna e sua 

estadia durante os sete anos que tinha que permanecer fora da sua terra. Relata ainda a 

chegada dos primeiros missionários britânicos que lá estavam a fim de trazer a “paz e 

civilização” na concepção do colonizador (o homem branco). 

 Na terceira e ultima parte ocorre o fim do exílio de Okonkwo e seu retorno a sua terra, 

os conflitos entre o homem branco e o povo Ibo, as primeiras conversões religiosas da tribo 

Ibo para o protestantismo, e os massacres do povo em nome da civilização retratando o 

momento decisivo no drama colonial. O livro é narrado em terceira pessoa por um narrador 

onisciente que mostra simpatia pelo povo de Umuofia.  

 A fim de tentar entender melhor a cultura Ibo, tratada na obra de Achebe, veremos a 

seguir aspectos da historia e da cultura nigeriana. 

 

3. Análise de dados: alvos e estratégias da estrangeirização  

“[A tradução] tem por objetivo direcionar-se a um público diferente ao atender as 

exigências de uma cultura e língua diferentes”  

(Venuti, 2002). 

 Antes de iniciarmos a análise de dados, convém deixar nota explicativa sobre as 

abreviações e os seus devidos significados, que serão adotadas com o fim de facilitar o 

entendimento do leitor: 

 

a) TO (texto original) – Things Fall Apart, de Chinua Achebe. 

b) TT (texto traduzido) – O mundo se despedaça, tradução de Vera Queiroz da Costa e Silva. 



 

 

 

 A leitura da tradução de Things Fall Apart, no primeiro momento denota uma obra 

com marcas de estrangeização, (tópico 1.1) onde a todo instante o leitor se vê de frente com a 

cultura do povo Ibo, seus costumes e peculiaridades. A tradutora também fez uso de notas de 

rodapé, o que torna a leitura pouco fluente, mas que deixa o tradutor em posição de 

visibilidade, tornando inquestionável a sua passagem/contribuição para a obra literária, e 

levando o leitor a conhecê-lo como co-autor daquele titulo. 

 A tradutora mantém-se fiel à idéia do autor, e passa para o leitor a essência da obra de 

Achebe, desmistificando o retrato da África pintado por muitos anos pelo colonizador. 

Achebe dá voz ao seu povo, e esse grito do povo africano chega até a cultura brasileira através 

da tradutora. A tradutora também passa para o leitor com precisão e fidelidade, hábitos 

alimentares, religiosos, a cultura do povo, como toda a estrutura da sociedade com suas 

tradições. Entre os muitos temas que a tradução da obra Things fall apart proporciona, foram 

selecionados quatro para a análise, a saber: Provérbios, Crenças/religiosidade que serão 

analisados respectivamente. 

 

3.1 Provérbios 

 

Na cultura Ibo, uma única palavra pode ter muitos significados, em função disso os 

provérbios desempenham um fator importante na linguagem do povo. Se alguém não faz uso 

deles no discurso é considerado estrangeiro. 

A leitura do livro mostra a presença forte de provérbios, os quais são traduzidos 

literalmente, sem a adequação com provérbios da cultura receptora, como podemos ver nos 

exemplos a seguir: 

Ex 1 

 

TO: A toad does not run in the daytime for nothing (p. 15).  

 

TT: Um sapo não costuma correr durante o dia sem motivo (p. 27). 

 

 

Observa-se que a tradutora evita a domesticação, com a adequação do ditado à cultura 

meta, trabalhando assim com a estrangeirização traduzindo palavra por palavra do provérbio e 

mantendo a sua carga cultural, ponto de vista defendido por Lawrence Venuti. Se a mesma 

optasse por domesticar o provérbio, procurando com isso um melhor entendimento do seu 

público alvo, ela encontraria muitos provérbios similares na língua portuguesa, como por 



 

 

 

exemplo: Neste mato tem coelho. Diante do contexto da conversa que estava sendo travada 

pelos personagens do livro, a tradução poderia se ater apenas em uma das frases ditas: “Deve 

haver alguma coisa por trás disso” esse comentário se deu diante da notícia que uma pessoa 

da comunidade tinha parado repentinamente de trabalhar como sangrador de vinho, e a partir 

daí levados pela curiosidade começaram a formular hipóteses que justificasse tal atitude 

inesperada. 

 

 Observa-se que os provérbios eram uma constante na comunicação do povo Ibo, e 

uma maneira dos mais velhos passarem para a nova geração valores que pudessem nortear as 

condutas do povo, sabendo-se que ditado é uma verdade de valor geral, que unido à palavra 

popular, tem-se como a verdade do povo, a voz do povo. 

 

Em todos os diálogos que se travam no desenrolar da história a recorrência de 

provérbios é muito grande, mostrando a importância que o povo Ibo dava às máximas 

populares. Os provérbios que Achebe cita no decorrer da história não têm na língua inglesa, 

sendo possível entende-los apenas pelo contexto. Em uma entrevista, O escritor explica a 

maneira que gostaria de ser visto pelas demais culturas: “Em primeiro lugar, nós somos 

pessoas. Não somos seres estranhos. Eu diria simplesmente: olhe para a África como um 

continente de pessoas. Eles não são demônios, eles não são anjos, são apenas pessoas. E os 

escute. Nós já ouvimos muito”. Através desse depoimento fica claro que embora Achebe 

tenha escrito seus romances na língua do colonizador, um dos seus objetivos era que a cultura 

africana fosse notada, e os provérbios possivelmente foi uma estratégia para alcançar esse 

objetivo e ainda reforçar a africanidade para o ocidente.  

 Pela natureza do trabalho não é possível mostrar a quantidade de provérbios que estão 

inseridos no livro. 

 

3.3 Crenças/Religiosidade 

 

 

A Nigéria é um país muito místico, as crenças do povo são levadas muito a sério, e a 

religiosidade é muito forte, eles adoram a diversos deuses, na crença do povo Ibo existem três 

níveis de divindades, o nível mais elevado é o Deus supremo, ou Chukwu, em seguida vem 

deuses menores denominado Umuagbara para em seguida vir os Ichie, que são os Espíritos 

das pessoas falecidas. Eles também acreditam na reencarnação. Enxergam a morte como uma 



 

 

 

transição. Toda aldeia tem sacerdotes e sacerdotisas que auxilia o povo com questões 

espirituais. 

 As religiões do povo ibo se assemelha em muitos aspectos ao candomblé no Brasil, 

principalmente no quesito cultuar antigos deuses. Sabe-se também que os orixás são 

originários da África, mais especificamente da Nigéria que vieram para o Brasil com os 

escravos. 

 Toda deidade na Nigéria geralmente está ligada a um efeito da natureza. Pesquisadores 

explicam ainda que os orixás sejam representantes das forças que regem a natureza e dos 

fenômenos que a ela se relacionam, existe ainda a crença de que os deuses foram seres 

humanos que teriam praticados incríveis feitos na terra, por esta razão foram deificados pelo 

seu clã, família ou povo. Um dos motivos da religião ser inserida na análise de dados é 

exatamente a importância para o povo local e a grande quantidade de recorrências que foram 

encontradas, no primeiro exemplo tem-se: 

 

EX.1  

 

TO: Umuofia was feared by all its neighbors. It was powerful in war and in magic, 

and its priests an medicine-men were feared in all the surrounding country. Its most 

potent war-medicine was as old as the clan itself. Nobody knew how old. But on one 

point there was general agreement – the active principle in that medicine had been 

an old woman with one leg. In fact, the medicine itself was called agadinwayi, or old 

woman (p. 08/09). 

TT: Umuófia era temida por todas as aldeias vizinhas. Era poderosa na guerra e na 

magia, e seus sacerdotes e curandeiros infundiam terror em derredor. Seu mais 

potente feitiço de guerra era tão antigo quanto o próprio clã. Ninguém sabia ao certo 

quão antigo. Mas num ponto todos concordavam: o princípio ativo desse feitiço fora 

uma velha de uma perna só. De fato, o feitiço chamava-se agadi nwayi, ou seja, 

mulher velha (p. 19/20). 

 

Nos trechos acima citados, percebe-se que a tradução domesticou o maior número de 

palavras referentes às crenças, com exceção do nome do feitiço, agadi nwayi o que configura 

uma estrangeirização, e corrobora para levar o leitor a perceber a estrangeiridade do texto. No 

próximo exemplo encontra-se um ritual praticado pelos nativos, envolvendo a questão 

religiosa, fé e as crenças. 

Considerações finais 

A tradução está se tornando cada vez mais uma das ferramentas centrais à nossa 

disposição para melhor compreender como as culturas estão interligadas e também 

fragmentadas. 

 



 

 

 

 (Gentzler, 2002, 218) 

 Considerando que a realidade cultural dos diferentes países sofrem grande influência 

na hora de transportar um código lingüístico, onde geralmente está embutido valores, normas 

para conduta, hábitos e toda uma organização social e levando em consideração também a 

teoria venutiana de estrangeirização e domesticação, buscou-se neste trabalho analisar a obra 

Things Fall Apart, juntamente com a sua tradução para a língua portuguesa.  

A leitura do original mostrou que o próprio autor estrangeirizou a cultura Ibo, para a 

língua inglesa, a partir do momento que ele leva o leitor a ter contato com as diferenças 

culturais e os valores que formam o perfil identítario nigeriano. 

A análise revelou que a tradutora priorizou em seu trabalho a estrangeirização em 

todos os aspectos que foram analisados no livro,  crenças, e nos provérbios que são carregados 

de significados próprios a cada cultura, havendo ganho cultural ao ampliar os horizontes do 

leitor, buscando desta forma trazer o leitor para perto do texto original, mantendo desta forma 

a identidade do texto-fonte. Apesar da grande recorrência de estrangeirização, também foi 

constatado a presença de domesticação, o que é natural, pois de acordo Venuti, todo texto é 

domesticado, o que ele critica é a completa domesticação. 

Durante a análise de dados observamos que a tradutora no que concerne aos aspectos 

da religiosidade, optou por utilizar a estratégia de domesticação, eliminando diferenças 

culturais e lingüísticas entre língua-fonte e língua-meta e tornando desta forma a leitura 

acessível e fluente a compreensão do leitor. 

Mas no geral a tradução manteve as marcas de origem do texto, mantendo a estranheza 

do mesmo, ou seja, preservando diferenças lingüísticas e culturais, e permitindo ao tradutor 

visibilidade, o que leva o leitor da tradução a perceber a participação do tradutor como sujeito 

ativo no processo de transposição de códigos e consequentemente sua co-autoria na obra. Nos 

dois elementos analisados ocorreu a estrangeirização, os provérbios, aspectos religiosos, 

sendo que nos provérbios esta se deu com mais freqüência. Estratégia que conseqüentemente 

tornou a leitura pausada, opaca, levando o leitor a ler notas de roda pé, mas que de acordo a 

visão venutiana, ocorreu o reconhecimento e a valorização do outro, um elo que une o original 

e a tradução sem descaracterizar a identidade cultural da língua de origem.  

Pode-se inferir pela postura da tradutora, um grande respeito pelo autor nigeriano 

Chinua Achebe e sua respectiva cultura, não se sabe se esse respeito se dá por ideologia ou 

pela intencionalidade dos redatores e editores, pois a obra de Achebe já tinha simpatizantes 

em todo mundo, e provavelmente o seu leitor ansiava por conhecer exatamente o outro lado 

que foi omitido pelos colonizadores. Mas ficou claro a fidelidade da tradutora, que conseguiu 



 

 

 

transpor para cultura brasileira a voz de Achebe, contribuindo para a propagação de uma 

cultura considerada marginal, mas que é singular e digna de respeito não devendo ser vista 

como melhor nem pior que as outras culturas existentes. 

 Acredita-mos que este trabalho tenha proporcionado uma pequena reflexão sobre o 

tema, oportunizando melhores conhecimentos sobre a relevância da tradução. 
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