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RESUMO 

 

O presente Projecto de Mestrado de Estudos Anglísticos, na área de Estudos de 

Tradução, tem por objectivo apresentar uma proposta de tradução comentada para 

português europeu de uma selecção de capítulos da narrativa autobiográfica I Know Why 

The Caged Bird Sings [1970] (2007) da escritora afro-americana Maya Angelou, nascida 

no Missouri em 1928. 

Este trabalho divide-se em três capítulos. No primeiro capítulo far-se-á uma breve 

abordagem do percurso pessoal e literário de Angelou, seguindo-se um enquadramento 

histórico-cultural do corpus escolhido, bem como uma caracterização do sujeito narrado e 

do sujeito da narração. Abordar-se-á ainda a questão do uso do poder da palavra na 

narrativa como mecanismo de reconstituição da memória. 

  O segundo capítulo consiste na tradução comentada para português europeu do 

prólogo e dos capítulos 11, 12, 16 e 36 de I Know Why The Caged Bird Sings.  

Por último, o terceiro capítulo compreenderá, além de um relatório acerca dos 

problemas tradutórios encontrados no texto, uma breve análise comparativa entre a referida 

tradução e a tradução para português do Brasil (1996). 

 

 

Palavras-chave: Maya Angelou; Autobiografia; I Know Why The Caged Bird Sings; 

Tradução 
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ABSTRACT 

 

This MA Project in English and American Studies, specifically in the area of 

Translation Studies, consists in a commented translation into European Portuguese of 

selected chapters from I Know Why The Caged Bird Sings [1970] (2007), the first 

autobiographical volume by the African-American writer Maya Angelou, born in Missouri 

in 1928. 

The study is divided into three chapters. The first chapter provides an introduction 

into Maya Angelou’s life and work, as well as to the historical and cultural backdrop of the 

chosen corpus. It also points out how Angelou resorts to the power of narrative as a means 

to recover repressed or silenced memory. 

The second chapter consists in the commented translation into European Portuguese 

of the prologue and chapters 11, 12, 16 and 36 of I Know Why The Caged Bird Sings. 

 Finally, the third chapter presents a report concerning the translation strategies 

chosen to solve the problems encountered along the translation process, as well as a brief 

and comparative analysis between the Portuguese translation and the Brazilian one (1996).      

   

 

Keywords: Maya Angelou; Autobiography; I Know Why The Caged Bird Sings; 

Translation 
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INTRODUÇÃO 

 

 O corpus utilizado neste Projecto de Mestrado, inserido na área de Estudos de 

Tradução, consiste na tradução do prólogo e de alguns capítulos centrais (11, 12, 16 e 36) 

do primeiro volume autobiográfico da autora afro-americana Maya Angelou, intitulado I 

Know Why The Caged Bird Sings [1970] (2007). 

 Como forma de confrontar, através da escrita, o seu passado para construir a 

identidade de mulher e negra, Angelou produziu a referida obra que acompanha duas fases 

do seu crescimento – a infância e a adolescência –, passadas num ambiente de segregação 

racial.  

 A selecção dos capítulos pautou-se pelos seguintes critérios: dos 36 capítulos que 

integram a narrativa, optou-se por traduzir o prólogo (que introduz o texto ao leitor), os 

capítulos 11 e 12 (que constituem o clímax do texto, quando Maya é vítima de abuso 

sexual), o capítulo 16 (que representa um dos episódios mais ilustrativos de discriminação 

racial da obra) e, por fim, o capítulo 36 (que encerra um dos ciclos de crescimento da 

autora e funciona como epílogo). 

 A escolha do texto teve o intuito de dar a conhecer ao público português – jovem 

adulto e adulto – que se interesse por literatura, a escritora afro-americana Maya Angelou 

que faz uso da escrita para retratar, na obra em análise, certos momentos da sua infância e 

adolescência vividos numa época em que o domínio branco imperava nos EUA (décadas 

de 30 e 40 do século XX). 

 Para o leitor português familiarizado com a cultura americana, seja pela leitura de 

outras obras de autores afro-americanos, seja pela análise de textos históricos ligados a esta 

temática ou até pelo contacto directos com os EUA, as marcas culturais específicas deste 

tipo de literatura não lhe causarão estranheza.  

 A história pessoal de Maya Angelou chamou-nos a atenção por a autora utilizar o 

poder da palavra como acto político de protesto e resistência, conferindo visibilidade à 

mulher negra que, dada a sua identidade sexual e étnica, foi discriminada durante muito 

tempo. 

 O trabalho tradutório foi acompanhado de dois tipos de pesquisa: um relativo à 

bibliografia crítica sobre a autora e outro acerca de traduções para português europeu da 

obra escolhida. 
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No âmbito da bibliografia crítica, deparamo-nos com a existência de uma 

dissertação de Mestrado em português europeu da autoria de Elda Moreira Santos, 

intitulada A Representação da Mulher Africano-Americana na Obra Autobiográfica de 

Maya Angelou (Universidade Aberta – 2002). O restante material encontrado apresenta 

dissertações em português do Brasil, entre elas, Beauty Matters, Family Matters – The 

Experience of Growing up an African-American Girl, de Ana Carolina Campos de 

Carvalho (Abril de 2006); Ecos de Solidão: Uma Autobiografia de Maya Angelou por 

Cláudia Maria Fernandes Corrêa (Fevereiro de 2009) e, ainda, Mulher e Negra: as 

memórias de Carolina Maria e Maya Angelou de Marcela Ernesto dos Santos (Dezembro 

de 2009).1    

No que diz respeito à existência de possíveis traduções do texto escolhido, 

encontramos uma tradução para português do Brasil, intitulada Eu sei por que o Pássaro 

canta na Gaiola (1996), da autoria de Paula Rosas. Por outro lado, surge apenas a única 

tradução para português europeu da última obra publicada da autora, Letter to My 

Daughter (2008) – Carta à Minha Filha (2009), por Maria do Carmo Figueira.  

 A metodologia empregue neste estudo reflectirá os passos inerentes ao processo 

tradutório, identificando as respectivas opções narrativas e os contextos linguístico, 

histórico e cultural. Relativamente às competências tradutórias, o elemento cultural bem 

como o elemento estilístico surgem como dois dos aspectos mais relevantes pois, se não 

houver um bom entendimento entre as culturas em causa – a de partida e a de chegada – 

(CP e CC) e os respectivos textos (TP e TC), estamos perante uma tradução pouco 

coerente.  

 A análise do corpus e da tradução terá como linhas de apoio textos ligados à teoria 

do polissistema de Itamar Even-Zohar, questões relativas às Normas de Tradução – 

defendidas por Gideon Toury –, além das estratégias tradutórias de Andrew Chesterman e 

tendo ainda em conta os princípios básicos da Skopostheorie de Hans J. Vermeer e o 

modelo circular proposto por Christiane Nord.2 O referido material teórico utilizado será 

considerado como uma das ferramentas essenciais na justificação das decisões tradutórias 

tomadas. 

           Dado que já existe uma tradução para português do Brasil da obra seleccionada, será 

ainda feita uma breve análise comparativa entre esta tradução e a tradução parcial que 

constitui o corpus do projecto. 
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 Este trabalho compreende três partes. No primeiro capítulo faremos uma breve 

abordagem ao percurso de vida de Maya Angelou, passando pelo enquadramento histórico-

cultural da narrativa em análise, tanto ao momento narrado (época retratada no texto) como 

ao momento da narração (período da sua publicação). Ainda neste capítulo, faz-se uma 

breve caracterização de I Know Why The Caged Bird Sings enquanto texto autobiográfico, 

encarando-o do ponto de vista de uma narrativa em que uma narradora procura reconstituir 

a sua memória de infância. 

 O segundo capítulo consta da proposta de tradução parcial da obra citada. 

 O terceiro capítulo apresenta um comentário sobre os problemas e dificuldades 

colocados pelo texto durante o processo tradutório, bem como a análise comparativa entre 

as duas traduções: a tradução parcial e a tradução para português do Brasil. 

 As questões suscitadas pela narrativa incidiram ao nível linguístico e cultural (por 

exemplo, como traduzir linguagem não-padrão) e no facto de coexistirem na narrativa 

autobiográfica duas vozes distintas, a do eu narrado (sujeito) e a do eu narrador.  

 Os anexos incluem os capítulos seleccionados para a tradução (Anexo I), além dos 

capítulos já traduzidos para português do Brasil (Anexo II).  

 Nas considerações finais, esperamos ter conseguido avaliar o processo tradutório 

através da obra a que nos propusemos traduzir, com a aplicação da metodologia 

seleccionada para o efeito. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
1 Informações baseadas no site ˂www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses e www.teses.usp.br/˃ (acedido 
em 14.07.2011). 
 

2  Chesterman, Andrew. “Chapter 4. Translation Strategies.” in: Memes of Translation – The Spread of Ideas 
in Translation Theory. 1997. pp. 87-116. 
Even-Zohar, Itamar. “Polysystem theory.” Poetics Today. 1979.   
Nord, Christiane. Text Analysis in Translation, Theory, Methodology and Didactic Applications of a Model 
for Translation-Oriented Text Analysis. 1991. pp.36-163. 
Toury, Gideon. “Translation. A Cultural-Semiotic Perspective.” 1986. pp.1111-1124. 
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CAPÍTULO I 

 Um Pequeno Olhar sobre Maya Angelou e  

I Know Why The Caged Bird Sings 

 
 
 
 
 
 

Pretty women wonder where my secret lies. 

 I'm not cute or built to suit a fashion model's size 

 But when I start to tell them, 

They think I'm telling lies.  

 I say, 

 It's in the reach of my arms 

The span of my hips, 

The stride of my step, 

The curl of my lips. 

 I'm a woman 

Phenomenally. 

Phenomenal woman, 

That's me 

 
 

in: «Phenomenal Woman» (Angelou, And Still I Rise, 2003: 8) 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Nota: De forma a facilitar a leitura deste trabalho, as referências de autores são incluídas ao longo do texto e 
a bibliografia citada completa é apresentada no final do mesmo. As fontes das citações textuais foram 
incorporadas no próprio texto. 
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1.1 Maya Angelou: vida e obra  

 

       The caged bird sings  

                                          with a fearful trill 

                                          of things unknown 

but longed for still 

and his tune is heard 

on the distant hill 

for the caged bird 

sings of freedom 

  

 in: «Caged Bird» (Angelou, And Still I Rise, 2003: 73) 

 

 

Por diversas vezes a história pessoal de Maya Angelou, verbalizada na(s) sua(s) 

obra(s), confunde-se com a história colectiva de muitas  mulheres afro-americanas que, 

durante muito tempo, sofreram na pele a discriminação.  

Ao ser questionada sobre a interdependência entre a sua vida e a sua obra, Angelou 

explica, numa entrevista publicada em Black Women Writers at Work: 

 

(…) [I] see [myself] as a symbolic character for every black girl growing up in 

America and that when [I] [talk] with young black women who have read [my] 

autobiographical novels, [I] [feel] that [my] work is not in vain and that [I] can 

never die. 3 

 

______________________________________ 
 

3 Tate, Claudia. «Maya Angelou,» Black Women Writers at Work (New York: The Continuum Publishing 
Corporation, 1984), pp. 2-3 apud. Bartow, Anna K., “Autobiography: Maya Angelou”. Yale-New Haven 
Teachers Institute. ˂ http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1985/3/85.03.03.x.html˃ - acedido em 
10.08.2011.   
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Através desta afirmação, verificamos que a história de vida de Maya Angelou 

ilustra outras histórias colectivas de mulheres que, como ela, conseguiram ultrapassar os 

obstáculos que a vida pôs no seu caminho. 

Contudo, Angelou teria ainda que passar por diversas reviravoltas na vida até 

conseguir que a sua voz se fizesse ouvir.  

    A autora, cujo verdadeiro nome é Marguerite Ann Johnson, nasceu a 4 de Abril de 

1928, em St. Louis, Missouri. Todavia, não foi com esse nome que viria a ser 

(re)conhecida como uma das figuras relevantes da literatura afro-americana do século XX, 

mas sim com o de  Maya Angelou, pseudónimo que ela adoptou durante a sua carreira 

artística e que decorre da junção da forma de tratamento dada pelo irmão Bailey Jr. – Maya 

– e da abreviatura do apelido do primeiro marido (Anastasios Angelopulos) – Angelou.   

De entre as suas várias conquistas ressalta o facto de ter sido a primeira mulher 

negra a conduzir um autocarro em São Francisco na década de 40 (tinha, na altura, 14 

anos), e ainda a sua nomeação, anos mais tarde, para o Prémio Pulitzer, com a colectânea 

de poemas Just Give Me a Cool Drink of Water'Fore I Die (1971). Além disso, foi 

agraciada com um Grammy na categoria de melhor texto declamado, na sequência da 

leitura do poema On the Pulse of the Morning durante a tomada de posse de Bill Clinton, 

como presidente dos EUA, em 1993. Esta situação leva a que se torne na primeira mulher 

poetisa negra da história daquele país a fazê-lo, papel apenas desempenhado por Robert 

Frost aquando da posse de John F. Kennedy, em 1961. 

Mas foi desde muito nova que Angelou vivenciou mudanças constantes na sua vida, 

sempre repleta de emoções.  

A vida de Marguerite sofre uma primeira ruptura quando, após o fim do casamento 

dos pais em 1931, ela e o irmão Bailey Jr., de três e quatro anos respectivamente, são 

enviados sozinhos, de comboio, da Califórnia para Stamps, Arkansas, para viverem com a 

avó paterna, Annie Henderson (a quem as crianças chamam Momma) e o tio Willie, 

deficiente físico. 

A princípio, as crianças são olhadas com desconfiança, mas passado algum tempo, 

são acolhidas calorosamente: « (…) but not too familiarly». (Angelou 2007: 8) 

________________________________________________ 

Notas: Dada a variedade de formas de tratamento na obra para nos referirmos à protagonista, utilizou-se 
«Maya» para designar a criança e «Maya Angelou» ou «Angelou» para designar a autora. 
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Em Stamps, no Sul dos EUA, Maya e Bailey Jr. sentiram a discriminação racial, 

mas por outro lado, interiorizaram a profunda fé religiosa, os valores e a cultura inerentes à 

vida afro-americana tradicional, valores esses transmitidos pela avó, «the greatest person I 

ever met», como afirma a autora no seu site oficial.  

Passados quatro anos, os irmãos – respectivamente com sete e oito anos – recebem 

uma visita inesperada em Stamps: o pai, Bailey Sir.  

   É a primeira vez que ambos têm, em especial Maya, uma imagem real do pai: além 

de ser a pessoa mais alta que ela alguma vez vira, Bailey Sir é arrogante, convencido, 

egoísta e, como se pode verificar na obra, ostenta: «the air of a man who [does] not believe 

what he [hears] or what he himself is [saying]» (Angelou, 2007: 60). 

Ainda assim, Maya vê-o com outros olhos: para ela, o pai vive muito bem, rodeado 

de empregados e pomares, numa daquelas mansões luxuosas que só se vêem nos filmes. 

Anos mais tarde, vem a saber que o pai não passa de um porteiro no Breakers Hotel em 

Santa Mónica, Califórnia. 

Ao saber que o intuito daquela visita era levá-los para viverem com a mãe para St. 

Louis, Maya fica assustada só de pensar na ideia de a ver. No entanto, a menina não tem 

coragem de viver sem o irmão, que se sente radiante por (re)encontrar a sua «mãezinha 

adorada».  

Mas se Bailey Sir representa um mundo distante e desconhecido, o de Vivian 

Baxter – a mãe – também tem as mesmas características. Segundo Maya, em I Know Why 

The Caged Bird Sings, a mãe é «um furacão na sua máxima força», é uma mulher bonita, 

ousada, segura de si. Apesar de ter o curso de enfermagem, Vivian não exerce a profissão, 

trabalhando em salões de jogos. 

Após a chegada a St. Louis, Maya percebe que esta cidade e Stamps representam 

mundos opostos: se em Stamps – onde toda a gente se conhece – ela tem como referências 

Momma e a Loja (propriedade da avó), tal não sucede em St. Louis. A criança sente-se 

uma estranha entre estranhos, visto que a comunidade urbana trata cada pessoa como um 

indivíduo e não como parte integrante de um grupo, sendo por isso, incapaz de lhe inspirar 

estabilidade nem o sentido de «lar».  

Como Maya Angelou afirma:  

 

Tinha decidido que Saint Louis era um país estrangeiro. Nunca iria habituar-me aos 

sons rápidos dos autoclismos (…) Na minha cabeça, só fiquei em Saint Louis 
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durante uns tempos. (…) Trazia o mesmo escudo que tinha usado em Stamps: «Não 

vim para ficar» (minha tradução, 2007: 77) 

 

A mudança repentina de locais para viver obriga Maya a desenvolver um grande 

sentido de flexibilidade que, além de representar um mecanismo de defesa – o tal «escudo» 

que ela transporta – também funciona como um meio de lidar com aquele mundo 

inconstante.  

Essa busca incessante de um local a que pudesse chamar «lar» e a ausência, ainda 

que emocional, de alguém que lhe desse carinho e atenção, fazem com que a criança de 

oito anos mergulhe – por breves instantes – numa falsa segurança e imagine que está 

finalmente em casa, a viver com o seu verdadeiro pai, o companheiro da mãe, Mr. 

Freeman. Este torna-se na imagem de pai que Maya anseia ter, «pai» esse que se aproveita 

da ingenuidade e do carinho que a criança nutre por ele para a molestar e depois violar.  

Perante tal acto de extrema violência, Maya interpreta a violação como algo 

ambíguo, num misto de confusão, vergonha e culpa.  

Depois de Mr. Freeman ser encontrado morto – morte que a criança pensa ser culpa 

dela, por causa da mentira proferida em tribunal, ao afirmar que ele nunca lhe tocara antes 

de a ter violado, pois a menina pensa assim assegurar o carinho e a aprovação da mãe –, 

Maya passa a ter a noção do poder das palavras e refugia-se no silêncio como mecanismo 

de defesa, só falando com o seu irmão.  

Mais uma vez, Maya e Bailey Jr. regressam a Stamps, comprovando assim a 

afirmação de Maya em como ela não tinha ido para ficar em St. Louis. As características 

do local de «origem» foram suficientemente fortes para que a criança regressasse à vida em 

Stamps, local onde «nada acontecia» (ibidem, 96). 

Não obstante, esse regresso à vida é aparente pois, durante cinco anos, a menina 

vive num silêncio profundo até que conhece Mrs. Bertha Flowers – aristocrata negra que 

vive em Stamps – que, mais tarde, acabaria por ser tornar para Angelou uma referência 

fundamental na sua vida. 

Através do gosto pela literatura inglesa, Mrs. Flowers ajuda Maya a criar o seu 

espírito crítico, dando-lhe obras literárias e encorajando-a até a declamar poemas. Ao tratar 

a menina de treze anos tal como ela é, Mrs. Flowers torna-se na primeira pessoa a 

compreender a importância de conseguir «acordar» Maya do seu pesadelo depois da 

violação, fazendo-a sentir-se especial consigo própria. 
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Entretanto, as crianças vão viver com a mãe para São Francisco, altura que coincide 

com o momento em que Maya, com treze anos, (re)começou a falar. No período de tempo 

em que não se viram, houve certas mudanças, entre elas, o casamento da mãe com o Papá 

Clidell – jogador de cartas e homem de negócios respeitável – que se tornaria no 

verdadeiro pai que a menina conhecera.  

 Deste modo, Maya encontra pela primeira vez um «lar» quando se muda para São 

Francisco.  

Segundo ela: 

 

The air of collective displacement, the impermanence of life in wartime and the 

gauche personalities of the more recent arrivals tended to dissipate my own sense of 

not belonging. In San Francisco, for the first time, I perceived myself as part of 

something. (Angelou, 2007: 226) 

 

Nesta cidade frequenta a George Washington High School e a California Labor 

School, ganhando uma bolsa de estudos para estudar dança e arte dramática e tornando-se, 

como já foi dito, na primeira mulher negra a conduzir autocarros.      

Mais tarde, volta a estudar, mas engravida logo após esse regresso, concluindo 

assim o ensino secundário semanas antes do nascimento do filho Guy. Nessa altura, Maya 

decide sair de casa e enfrentar, aos dezassete anos, a vida dura de mãe solteira, trabalhando 

como empregada de mesa e cozinheira para se sustentar a si e à criança, mas sem nunca 

desistir da música, da interpretação e da poesia. 

Em 1951, Angelou casa-se com o marinheiro grego Anastasios Angelopulos, tendo-

se divorciado deste em 1954. Apesar disso, Angelou obteve sucesso a nível artístico, ao 

fazer uma tournée pela Europa, com a montagem da ópera Porgy and Bess, em 1954-55.  

Estudou ainda dança moderna com Martha Graham («mãe da dança moderna»), 

dançou com Alvin Ailey (fundador do Alvin Ailey American Dance Theater) em 

espectáculos televisivos, tendo gravado o seu primeiro disco, Calypso Lady, em 1957. 

Em 1958, vai para Nova Iorque, onde ingressa na Harlem Writers Guild, grupo 

constituído por um número crescente de autores e artistas negros associados ao Movimento 

dos Direitos Civis, entre eles o amigo e romancista James Baldwin4. Angelou fez parte 
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integrante da encenação da peça Os Negros, de Jean Genet, escreveu e actuou em Cabaret 

for Freedom, com o actor e comediante Godfrey Cambridge.  

Ainda em Nova Iorque, apaixona-se pelo advogado e activista dos direitos civis, o 

sul-africano Vusumzi Make e, em 1960, o casal muda-se com o filho de Angelou para o 

Cairo, Egipto. Ali, foi editora de uma publicação semanal em inglês, The Arab Observer.  

Mais tarde, vai viver com o filho Guy para o Gana, onde trabalha como professora 

na Escola de Música e Arte Dramática da Universidade do Gana, e como editora de The 

African Review. Escreveu ainda artigos para o The Ghanaian Times e participou numa 

emissora de rádio, Ghanaian Broadcasting Corporation.  

Durante o tempo passado no estrangeiro, Angelou leu e estudou avidamente, tendo-

se tornado fluente em francês, espanhol, italiano, árabe e fanti, uma das línguas da África 

Ocidental. 

Enquanto esteve no Gana, conheceu o líder Malcolm X e, em 1964, regressa aos 

EUA com o intuito de o ajudar a reforçar a sua nova Organization of Afro-American Unity 

(OAAU). Contudo, esta iniciativa não se concretizou, pois Malcolm X é assassinado a 21 

de Fevereiro de 1965.  

Além disso, Maya Angelou teve um papel activo no Movimento dos Direitos Civis, 

acedendo ao convite de Martin Luther King Jr., que lhe pedira ajuda para que assumisse a 

função de coordenadora da Southern Christian Leadership Conference (SCLC) no Norte 

dos EUA, organização de igrejas e pastores negros, que tinha como objectivo acabar com 

as leis de segregação através de manifestações e boicotes pacíficos. O assassinato de King 

Jr., ocorrido no dia do aniversário de Angelou, a 4 de Abril de 1968, em Memphys, 

Mississipi, leva-a a não celebrar essa data durante algum tempo.  

Em meados de 1969, Maya Angelou foi abordada por Robert Loomis, editor da 

Random House, para que escrevesse a sua autobiografia, mas sem êxito, pois o convite foi 

sempre recusado. Até ao dia em que, como relembra a escritora:   

 

 

____________________________________ 

4 James Baldwin (1924-1987), ensaísta, dramaturgo, argumentista, realizador e poeta afro-americano. Da sua 
vasta obra, destacam-se Go Tell it on the Mountain (1953), Giovanni's Room (1956) e Nobody Knows My 
Name (1961).  
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He [Loomis] called and said, «Miss Angelou, it’s been nice talking to you. But I’m 

rather glad that you decided not to write an autobiography because to write an 

autobiography as literature is a most difficult task.» I said, «Then I’ll do it.» Now 

that’s an area I don’t have control of yet at this age. The minute someone says I 

can’t, all of my energy goes up and I say, «Yes, I can.» I believe all things are 

possible for a human being, and I don’t think there is anything in the world I can’t 

do.5   

Assim, e após um percurso de vida, cujo itinerário se estende desde St. Louis e S. 

Francisco, passando pelo Egipto e Gana, é publicado – a 12 de Fevereiro de 1970 – o 

primeiro de cinco volumes de teor autobiográfico, I Know Why The Caged Bird Sings, 

onde Angelou narra a sua infância e adolescência até aos dezassete anos, e onde descreve a 

forma como uma criança negra sobrevive num ambiente de extrema segregação racial. 

Nesta obra, a autora faz da escrita um lugar de transformação das relações de 

injustiça e opressão, mostrando o modo como, nas suas experiências do quotidiano, 

consegue resistir e encontrar alternativas na busca de uma vida melhor. 

A escolha do título do texto em análise inspirou-se num dos versos inseridos em 

Sympathy (1899), do escritor afro-americano Paul Laurence Dunbar (1872-1906) 6: ao 

contrário do pássaro que no poema canta a frustração de estar preso, o pássaro de Angelou, 

além de cantar essa frustração, também descobre que o seu canto pode abrir a gaiola.  

Após a publicação da autobiografia, o crítico Robert A. Gross teceu-lhe elogios, na 

edição de 1970 da Newsweek, referindo que a mesma:   

(…) was more than a tour de force of language or the story of childhood suffering 

because it quietly and gracefully portrays and pays tribute to the courage, dignity 

and endurance of the small, rural Southern Black community in which [Angelou] 

spent most of her early years in the 1930’s. 7 

__________________________________________________________________________________ 

 5 Maya Angelou, personal interview, Dec. 5, 1984 apud Braxton, Joanne M., Maya Angelou’s I Know Why 
The Caged Bird Sings A Casebook. 1999: 22. 

6 Paul Dunbar (1872-1906) – poeta, ensaísta, compositor, investigador linguístico, autor de várias colectâneas 
de poesia, entre elas, Lyrics of the Hearthside (1899) onde se encontra Sympathy 
7 Robert A. Gross, «Growing Up Black,» Newsweek, Mar. I, 1970, 90 apud Braxton: 22. 
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Porém, a obra também recebeu críticas negativas, chegando mesmo a ser proibida 

em algumas escolas dos EUA, devido às referências explícitas à sexualidade, ao modo 

como descreve a violação de Maya e à abordagem do tema da gravidez na adolescência. 

De entre os argumentos que defendem a censura do texto, destaca-se a ideia de que 

as crianças e/ou adolescentes são demasiado inocentes para lidar com esse tipo de 

realidade, além de existir uma certa imoralidade no que respeita às imagens transmitidas 

pela leitura da narrativa. 

Por outro lado e segundo Opal Moore8, a obra não deve ser banida porque: 

 

[A] younger audience … needs to know that their lives are not inherited or 

predestined, [and] that they can be participants in an exuberant struggle to 

subjugate traditions of ignorance and fear.9 

 

Relativamente a este aspecto, Angelou tece as seguintes considerações, numa 

entrevista dada a Joanne M. Braxton: 

   

 So I thought to myself, «You write so that perhaps people who hadn’t raped 

anybody yet might be discouraged, people who had might be informed, people who 

have not been raped might understand something, and people who have been raped 

might forgive themselves.» That’s why I wrote about the rape.          (Braxton, 1999: 

12)  

 

A segunda autobiografia, Gather Together in My Name (1974), descreve a luta pela 

sobrevivência de Maya como mãe solteira. Seguem-se Singin’ and Swingin’ and Gettin’ 

Merry Like Christmas (1976), onde a autora relata os momentos da sua vida paralelamente 

com a morte da avó, The Heart of a Woman (1981) – texto que relata a vida adulta de 

Angelou – e por fim, All God’s Children Need Traveling Shoes (1986), o quinto e último 

volume referente à época passada no Gana.  
__________________________________________________________________________________ 

8 Opal Moore (1953-) poetisa, autora de short stories, ensaísta e crítica de literatura infantil. 
9 Moore, Opal. «Learning to Live: When the Bird Breaks from the Cage». 1993: 306, 308 e 314 apud 
Braxton: 13.  
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Contudo, há quem considere a obra A Song Flung Up to Heaven (2002) como a 

sexta autobiografia, pois relata:  

 

 (…) o activismo político vivido na capital ganesa, onde a escritora se encontrou 

com Malcolm X e se envolveu na sua iniciativa política de criar uma fundação, 

denominada Organization of African-American Unity (…)  

(Araújo, 2010: 197) 

                      

Autora de poemas, incluindo And Still I Rise (1978) e Complete Collected Poems of 

Maya Angelou (1995), Angelou também escreveu o guião e compôs a partitura do filme 

Georgia, Georgia (1972), nomeado para o Prémio Pulitzer. Foi igualmente nomeada para 

o prémio Tony – na área de teatro – pelo seu papel na peça Look Away, na Broadway.  

Recebeu ainda um Emmy pela actuação na série Raízes (Roots), que relata a história 

da escravidão na América do Norte (1977). Em 1996, realizou o seu primeiro filme, Down 

in the Delta.  

  Embora nunca tenha frequentado a universidade, Angelou recebeu diversos graus 

honorários e foi Professora de Estudos Americanos na Universidade de Wake Forest, em 

Winston-Salem, Carolina do Norte, cargo desempenhado a partir de 1981. 

Aos 80 anos, narrou o documentário premiado The Black Candle: A Kwanzaa 

Celebration, que relata a luta e respectiva relevância dos conceitos de família, comunidade 

e cultura afro-americanas. Ainda no mesmo ano, escreveu uma nova obra, Letter To My 

Daughter (2008), a única traduzida para português europeu, dedicada à filha que nunca 

teve e que revela a paixão de viver uma vida com sentido.   

A nível político, fez parte integrante do grupo de apoiantes da Senadora Hillary 

Clinton, nas presidenciais de 2008. 

Desta forma, as várias facetas de Angelou – cantora, dançarina, actriz de cinema, 

autora de programas de televisão e peças de teatro, jornalista correspondente e professora 

em África, militante dos direitos civis, romancista, poetisa, … – convivem nesse pequeno 

grande mundo que reflecte a sua história de vida, que a tornou numa cidadã sem fronteiras. 
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1.2. I Know Why The Caged Bird Sings: contexto histórico e 
cultural  

 

Uma obra literária está inserida num determinado tempo, numa história e numa 

cultura. No caso da obra I Know Why The Caged Bird Sings, Angelou representa um povo 

– a comunidade negra, nomeadamente as mulheres afro-americanas –, a quem voltou a dar 

uma voz, que a sociedade durante muito tempo silenciara.   

De modo a possibilitar uma melhor compreensão do texto que será alvo de 

tradução, julgou-se pertinente enquadrá-lo em dois momentos: o momento narrado 

(décadas de 30-40 retratadas na obra) e o momento da narração (período da produção e 

publicação da narrativa) ligado à década de 60.   

 

1.2.1 Histórias e Memórias dos anos 30 e 40 

 

 

                                          Leaving behind nights of terror and fear 

     I rise 

     Into a daybreak that’s wondrously clear 

     I rise 

     Bringing the gifts that my ancestors gave, 

     I am the dream and the hope of the slave. 

     I rise 

          

in: «Still I Rise» (Angelou, And Still I Rise, 2003: 42) 

 

As décadas de 30 e 40 ficaram marcadas por várias mudanças, tanto no panorama 

dos EUA como a nível mundial. Ao longo da década de 20, os EUA viveram um período 

de grande prosperidade. 
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A este respeito Pierre Melandri refere que os anos 20 correspondem: 

 

 (…) a uma nova etapa da transformação dos Estados Unidos (…), cuja imagem 

continua a ser a de uma profusão fulgurante dos bens de consumo, da expansão das 

cidades em direcção ao céu ou para zonas suburbanas e de um frenesim colectivo 

de usufruto imediato e de novas sensações.  

(Melandri, 2006: 105)  

 

De facto, a década de 20 – conhecida como «loucos anos 20» – foi um período em 

que viver bem significava consumir cada vez mais, o que levou a uma corrida desenfreada 

aos bens de consumo. Adquiriram-se automóveis (Ford Modelo T), aspiradores, 

frigoríficos e outros electrodomésticos com recurso a empréstimos e vendas a crédito.  

O nível de vida das pessoas melhorava e as cidades reanimavam-se com a 

construção de arranha-céus, com o surgimento de novas zonas suburbanas, graças à rápida 

expansão dos meios de transporte e de comunicação.  

Aos benefícios da sociedade de consumo associou-se um desejo enorme de 

mergulhar no prazer e na evasão, cultivando-se o gosto pela música e pelo espectáculo. 

Teatros, cinemas e night-clubs tornaram-se locais muito frequentados e surge um novo 

estilo de música, o Jazz (oriundo das populações negras do Sul), que passa a animar a vida 

nocturna.  

Contudo, esta prosperidade era ilusória. Apesar de toda a euforia, os excedentes de 

produção, a queda geral dos preços e a especulação financeira geraram uma crise sem 

precedentes. Falências, desemprego, desespero e miséria são o que resta, trazendo consigo 

a desordem e a desestabilização social. Para trás ficavam o sonho, a fantasia, a 

extravagância e a vida desregrada.  

Eram os anos da Grande Depressão, crise económica desencadeada em Outubro de 

1929, quando se dá a queda (crash) da Bolsa de Valores de Nova Iorque, na chamada 

«Quinta-Feira Negra», que levou à falência bancos e indústrias, conduzindo à queda dos 

preços dos produtos agrícolas e lançando no desemprego milhares de pessoas. 

Para vencer a crise, o Presidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945) pôs em prática 

um programa de intervenção do Estado na economia, o New Deal, que consistia na reforma 

do sistema bancário e financeiro, na reanimação da agricultura e da indústria, no 
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lançamento de obras públicas (estradas, barragens, escolas) para a criação de novos 

empregos, mas sobretudo no estabelecimento de um sistema de segurança social.  

O assunto mais controverso deste período (1920-1932) esteve ligado à revogação 

da «Lei Seca»10 (Prohibition), cujos apoiantes defendiam a ideia de que a produção e venda 

de bebidas alcoólicas seriam uma alternativa para a criação de novos empregos no país.  

No entanto, esta proibição provocou um movimento paralelo clandestino de 

fabricantes caseiros e gerou um ambiente de violência instaurado pelos gangsters, entre 

eles Al Capone.  

Esta realidade encontra-se patente no capítulo 10 na narrativa de Angelou, quando a 

autora, ao descrever o ambiente vivido em St. Louis nesta época, retrata tanto as 

actividades ligadas ao consumo e produção de bebidas alcoólicas, como os jogos 

clandestinos.  

A revogação desta Lei a 5 de Dezembro de 1933 veio ajudar a débil e conturbada 

recuperação económica, mas contribuiu essencialmente para o fim do período de ouro do 

crime organizado. 

Com a implementação destas e de outras medidas, a economia começou a 

recuperar. No entanto, só a Segunda Guerra Mundial (1939-45) criaria as condições para 

um novo impulso económico nos EUA, implementando a produção industrial, o que se 

reflectiu na descida das taxas de desemprego. 

 No entanto, e de acordo com Melandri: 

 

(…) a obra social de New Deal dirigiu-se essencialmente à massa daqueles que, por 

terem conhecido, nos anos 20, a ilusão da prosperidade, souberam organizar-se e 

combater pela defesa dos seus interesses. Em contrapartida, não se preocupou nada 

com as minorias mais desfavorecidas e deixou-as à margem do novo equilíbrio que 

instaurou na sociedade.  

(Melandri, 2006: 136) 

 

  

_____________________________________________ 

10 Lei que proibia o fabrico, distribuição e venda de bebidas alcoólicas, promulgada durante o mandato do 
Presidente Woodrow Wilson. 
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O capítulo 8 de I Know Why the Caged Bird Sings ilustra bem o impacto que a 

Depressão provocou na comunidade negra em Stamps: as famílias negras pobres ficaram 

ainda mais pobres, sendo obrigadas a trocar os seus mantimentos por outros bens na Loja 

de Mrs. Henderson (a avó de Maya), como forma de pagamento. 

A Grande Depressão também afectou muitos afro-americanos do Sul que, ao 

tentarem escapar à miséria e à segregação daquela região, imigraram para as cidades do 

Norte (Great Migration) em busca de uma vida mais digna e tolerante. Apesar de não 

sofrerem tanto a violência dos brancos, viviam em zonas degradadas nas regiões 

periféricas das cidades, o que levou ao aumento dos bairros negros (como o Harlem de 

Manhattan, Nova Iorque e o South Side, em Chicago). A precariedade, aliada às 

dificuldades na procura de trabalho, originou profundos problemas de adaptação 

económica e social. 

Esta crise, ocorrida durante os anos 20 nos EUA, prolongou-se até 1932 e para fora 

do continente americano.  

Também na Europa foram adoptadas medidas no combate à crise: recorreu-se à 

deflação, limitou-se o crédito e aumentaram-se os impostos. Porém, estas medidas não 

resultaram, obrigando os estados a intervir na economia. 

A classe média, deparando-se com a queda drástica dos seus rendimentos, foi 

levada a apoiar certas tendências nacionalistas que, aliadas a ideias de cariz racista, se 

vieram a repercutir no surgimento de regimes ditatoriais, como sucedeu em Itália, 

Alemanha, Espanha, Portugal e na URSS, e que conduziram à eclosão da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). 

Os EUA mantiveram-se neutros no conflito até ao ataque japonês, de surpresa, à 

base de Pearl Harbour, no Hawai, a 7 de Dezembro de 1941, que destruiu grande parte da 

marinha americana. Quatro dias depois, este país declara guerra ao Eixo (constituído pela 

Alemanha, Itália e Japão) e passa a fazer parte dos Aliados, compostos pela Inglaterra, 

URSS e França. 

Este importante conflito culminou com a rendição da Alemanha e da Itália em Maio 

de 1945. O Japão, ao ter sofrido um ataque dos EUA, com o lançamento de bombas 

atómicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagazaki (6 e 9 de Agosto de 1945, 

respectivamente), viria a ser o último país a anunciar a rendição a 14 de Agosto desse ano. 

Angelou faz referência na sua narrativa à declaração de guerra ao Japão pelos EUA, 

além de contar um episódio acerca do desaparecimento da comunidade japonesa num 
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bairro de São Francisco, local que passaria a albergar afro-americanos vindos do Sul 

(capítulos 26-27).  

Maya Angelou menciona igualmente o facto de a sua formatura, na Mission High 

School em São Francisco, ter ocorrido dois dias após o Dia da Vitória sobre o Japão, isto é, 

em 16 de Agosto de 1945 (capítulo 36).  

Através destas referências conseguimos perceber, a cada passo da narrativa, o 

entrecruzamento existente entre a história pessoal de Maya Angelou e a história universal. 

Ainda nesta época (anos 30 e 40), imperavam no Sul dos EUA as leis de Jim Crow 

11, que defendiam a inexistência de direitos civis para afro-americanos. A separação das 

escolas, a recusa de atendimento a negros em bares e restaurantes, a proibição do 

casamento entre brancos e negros e a fixação nos transportes públicos de lugares 

específicos onde os negros se pudessem sentar – caso o autocarro enchesse eram obrigados 

a ceder o seu lugar ao branco – foram alguns exemplos da discriminação sofrida pelos 

cidadãos não caucasianos.  

Além disso, em certos Estados, os negros eram obrigados a saber ler ou a pagar um 

imposto especial (poll-tax) para votar; noutros era-lhes exigido que os seus antepassados já 

tivessem votado pelo menos uma vez, o que era impossível, dado terem sido escravos.  

Neste contexto, Maya recorda que em Stamps:  

(...) segregation was so complete that most Black children didn’t really, absolutely 

know what whites looked like. (...)Whitefolks couldn’t be people because their feet 

were too small, their skin too white and see-throughy, and they didn’t walk on the 

balls of their feet the way people did ‒ they walked on their heels like horses.  

 (2007: 27-28) 

O conhecimento obtido pela autora quanto à opressão sofrida pelos afro-americanos 

transparece através das situações com que tem de lidar no seu quotidiano, sendo que a mais 

difícil de todas a obriga a reconhecer que, tal como a avó Henderson, o tio Willie e o irmão 

Bailey Jr., também ela se vê afectada por forças que não consegue controlar e até mesmo 

compreender. 

___________________________________________________ 
11 Leis promulgadas nos Estados do Sul que vigoraram entre 1876 e 1964. O termo Jim Crow foi retirado de 
uma canção popular de 1832, «Jump Jim Crow», que retratava os negros de forma discriminatória e 
depreciativa. A segregação escolar foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal em 1954 e todas as 
outras leis foram revogadas pelo Civil Rights Act de 1964 – 
˂http://www.infoplease.com/ce6/history/A0826301.html˃ (acedido em 10.08.2011).  
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Exemplo disso é uma situação a que Maya Angelou assistiu, quando tinha dez anos, que 

mais tarde viria a considerar como uma das principais experiências ligadas ao seu 

crescimento enquanto pessoa, pois ensinou-a a conseguir triunfar perante um ambiente 

hostil.   

O episódio refere-se à ida de três jovens brancas à loja de Mrs. Henderson. Seguras 

da sua «superioridade» e má educação, decidem atormentar a velha senhora, tratando-a 

inclusivamente pelo nome próprio. Ao longo desta cena, Mrs. Henderson permanece 

calmamente ao balcão, esboçando um sorriso, ao mesmo tempo que entoa baixinho um 

cântico religioso. Ao ver que os seus actos não produzem qualquer efeito, as raparigas 

adoptam outras formas de troça, começando a dizer asneiras e exibindo as suas partes 

íntimas. Mesmo diante de tamanha humilhação, Momma mantém-se forte e apenas faz um 

gesto de adeus.  

Este facto ilustra a violência das tensões raciais no Sul dos EUA na década de 30, 

ao mostrar como três raparigas brancas, tentando usar a sua raça como símbolo de poder, 

ameaçam uma mulher negra que não podia replicar, embora possuísse mais dinheiro do 

que muitos brancos e fosse proprietária das terras onde vivia. A vitória de Momma nasce 

da sua dignidade pessoal, que funciona como uma tentativa de humilhar os opressores, 

sendo igualmente uma estratégia de resistência sem arriscar a própria vida. 

Paralelamente às leis de teor racista de Jim Crow, assistiu-se a um clima de 

violência e terror infligidos pelo KKK (Klu Klux Klan) 12, grupo secreto que, sob o 

anonimato dos capuzes cónicos e mantos brancos, assassinava crianças, adultos e idosos 

negros em virtude das suas origens étnicas e raciais. Com o intuito de impedir as 

reivindicações dos negros pela luta dos direitos civis, queimavam casas, destruíam 

colheitas, recorriam ao uso da força para proibir reuniões entre negros, levando a que 

muitos deles fossem arbitrariamente presos e espancados e alguns atirados às fogueiras.  

Angelou aborda esta temática em I Know Why The Caged Bird Sings, ao relatar 

uma conversa ouvida por Maya, entre Momma e o xerife da região, que a previne de que 

____________________________________ 
12 O KKK foi fundado em 1865 no Sul dos EUA, tendo como objectivo restaurar a supremacia branca e a dos 
cristãos protestantes. Em 1882, o governo norte-americano declarou oficialmente o KKK como um grupo 
terrorista, mas este ressurgiu em 1915 legalmente em Atlanta, Geórgia. Para além da sua hostilidade contra 
os negros, apoiava a rejeição do catolicismo e incitava o anti-semitismo e a xenofobia. Nos anos 50, o KKK 
ganhou novo ímpeto com a aprovação de leis nos EUA contra a segregação racial nas escolas e locais 
públicos – in: ˂http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAkkk.htm˃ (acedido a 10.08.2011).    
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havia alguns «rapazes» que procuravam um negro suspeito de se envolver com uma 

mulher branca. Esta situação leva a que o tio de Maya se esconda num barril, onde é 

posteriormente coberto por batatas, o que demonstra a forma indigna de submissão a que 

os negros se sujeitavam, mesmo sem cometer qualquer crime (2007: 20-21).   

Tijolo a tijolo, lei a lei, o muro da discriminação racial foi crescendo. Neste cenário 

de exclusão mútua, negros e brancos faziam parte de sociedades separadas, com culturas 

diferentes.  

Contudo, associado à ideia de prosperidade vivida nos anos 20, surgiu na mesma 

década um movimento cultural designado por Harlem Renaissance, expressão inspirada no 

bairro negro com o mesmo nome – Harlem –, que passou a ser local de convergência de 

intelectuais e artistas.  

Referindo-se ao uso do termo renaissance, Arnold Rampersad elucida: 

The term renaissance is entirely appropriate, for in that decade or so a loose but 

united gathering of black artists, located most significantly in Harlem, rediscovered the 

ancient confidence and sense of destiny of their African ancestors and created a body of art 

on which future writers and musicians and artists might build and in which the masses of 

blacks could see their own faces and features accurately and lovingly reflected.                        

(Gates Jr., McKay, 2004: 962)  

 

Este movimento tornou-se muito relevante e veio reivindicar o lugar do negro na 

sociedade americana, fazendo reviver a exaltação e o orgulho da raça e o desejo de obter 

igualdade política e social. Apesar de ter sido um movimento essencialmente literário, 

estendeu-se à música, à dança, ao teatro e às artes plásticas.  

Surgiram diversas publicações, como a revista The Crisis – publicação mensal da 

NAACP 13 editada por W.E.B. Du Bois –, que se tornaram na imagem de uma geração de 

jovens escritores negros, ao promoverem a literatura afro-americana através de artigos, 

poesias, contos e prémios literários. 

 

____________________________________ 
 

13 National Association For The Advencement Of Colored People: Associação ligada à luta pelos direitos 
civis dos negros, fundada em 1909 por Ida Wells-Barnett, W.E.B. DuBois, Henry Moscowitz, Mary White 
Ovington, Oswald Garrison Villiard, William English  
˂http://www.naacp.org/pages/naacp-history˃ (consultado em 10.08.2011).  
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No âmbito da literatura, destacam-se Langston Hughes (1902-1967), Zora Neale 

Hurston (1891-1960) e Jean Toomer (1894-1967) que retratam o universo negro de várias 

perspectivas. Com a colectânea de poemas The Weary Blues (1926), Hughes descreve o 

quotidiano no bairro negro de Harlem, ao passo que na obra Cane (1923), Toomer aborda 

a vida dos negros na Geórgia rural e em certas cidades do Norte. Por fim, no romance 

Their Eyes Were Watching God (1937), Hurston utiliza as experiências do negro no Sul 

rural para elaborar um estudo de identidade e raça.     

Estes são apenas alguns dos escritores pertencentes ao Harlem Renaissance que, ao 

descreverem a realidade da população negra norte-americana e a sua luta por uma 

identidade própria com igualdade política e social, criaram uma nova imagem, presente na 

expressão The New Negro.  

De acordo com esta perspectiva, Heloisa Toller Gomes – ao citar Alain Locke na 

obra The New Negro (1925) – refere que «o negro esperava sua oportunidade de participar, 

lado a lado e entre iguais, na sociedade de seus contemporâneos e compatriotas.»14 

Assim, este movimento cultural desenhou o caminho para o surgimento de 

escritores afro-americanos nas décadas de 40 e 50, entre eles, Richard Wright com a obra 

Native Son (1940), onde retrata a luta contra a segregação racial, e Ralph Ellison que, 

através do seu Invisible Man (1952), transporta os leitores para a situação de invisibilidade 

vivida pelo indivíduo negro.  

No entanto, o desemprego e o aumento do crime desencadeados pela Grande 

Depressão vieram prejudicar a imagem e os ideais do bairro de Harlem, até então visto 

como paraíso cultural e artístico. Consequentemente, assistiu-se ao declínio do Harlem 

Renaissance e a figura do New Negro acaba por desvanecer-se. 

   Ainda assim, este movimento foi a prova, para muitos negros, de que a raça branca 

não controlava em absoluto a cultura e a literatura. 

Em conclusão, e apesar de um aparente progresso, os anos 30 e 40 só vieram 

reforçar ainda mais o fosso entre brancos e negros, quanto à mentalidade, estilo de vida e 

oportunidades de emprego, questões que se repercutiriam nas décadas ulteriores.  

 

 

_________________________________ 
14 Gomes, Heloisa Toller. A Literatura Afro-Americana: seus dilemas, suas realizações. – 
http://revistabrasil.org/revista/ingles/heloisa.htm (consultado em 10.08.2011).  
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1.2.2 I Have a Dream! – Os Anos da «liberdade» 

 

Por forma a compreender as influências que o texto de Angelou sofreu, tornou-se 

necessário proceder ao seu enquadramento, incidindo na época anterior à sua publicação: a 

década de 60. 

 Durante esta época assiste-se a um aumento crescente da luta dos negros pelos seus 

direitos enquanto cidadãos dos EUA. 

A partir deste período, os afro-americanos deram livre expressão ao orgulho 

crescente que tinham das suas origens, com o intuito de preservar a identidade negra 

oprimida durante muito tempo por uma sociedade racista.  

 Uma das primeiras manifestações deu-se quando as comunidades negras 

organizaram um bloqueio aos autocarros, em 1955-56, na cidade de Montgomery 

(Alabama). O referido bloqueio decorre na sequência do que sucedera a Rosa Parks 

(costureira negra) que, ao recusar ceder o seu lugar num autocarro a um passageiro branco, 

fora presa por desacato às leis segregacionistas.      

  A este respeito, Castells tece as seguintes considerações:  

  

Numa das mais notáveis expressões da luta feminina (…) [em que Rosa Parks 

desafiou a lei para lutar por um direito pessoal e pela sua dignidade, o bloqueio aos 

autocarros sob a liderança de Martin Luther King Jr.] (…) que precedeu o 

movimento dos direitos civis no Sul dos Estados Unidos e mudou a história 

americana para sempre, foi promovido predominantemente por mulheres afro-

americanas que mobilizaram as suas comunidades.  

       (Castells, 2001: 277) 

 

A luta contra a segregação racial nos transportes públicos saiu vitoriosa e o protesto 

foi encerrado mediante a decisão tomada pelo Supremo Tribunal, ao considerar este tipo de 

discriminação ilegal.  
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As Igrejas Protestantes – nomeadamente as Baptistas – desempenharam também 

um papel fundamental neste movimento, tornando-se os centros da comunidade negra e o 

seu oásis espiritual. De facto, ao longo da história dos EUA, estas Igrejas actuaram não só 

como locais de prática religiosa, mas também como núcleos de activismo político pela 

igualdade e pela superação das desigualdades sociais existentes.  

       No rescaldo do fim da segregação nos transportes, Martin Luther King Jr.15 fundou, 

em 1957, a Southern Christian Leadership Conference (SCLC), organização composta por 

comunidades negras ligadas às Igrejas Baptistas. Em 1960, o SNCC (Student Nonviolent 

Coordinating Committee), juntamente com a SCLC, organizam manifestações pacíficas, de 

modo a pôr fim às leis segregacionistas, protestos esses muitas vezes reprimidos pela 

violência dos brancos e da polícia.      

Contudo, o contexto da luta pelos direitos civis adquiriu diversas formas. Enquanto 

King Jr. adoptou acções de protesto pacíficas – ao basear-se no líder indiano Mahatma 

Ghandi – , conferindo à palavra «liberdade» um novo sentido de igualdade de direitos e 

oportunidades, Malcolm X16, com o seu movimento Black Muslisms, defendia a criação de 

um estado autónomo para os negros, fazendo uso da desobediência civil para alcançar esse 

objectivo. 

Ainda assim, as manifestações pacíficas contra a segregação nos locais públicos e 

na luta pelo direito ao voto foram o passo fundamental para que o debate acerca dos 

direitos civis fosse o principal assunto político nos EUA, a partir do início da década de 60. 

Uma das principais medidas da política interna do Presidente John Fitzgerald 

Kennedy (1961-1963) incidiu na luta contra a discriminação racial, ao suprimir 

efectivamente toda a segregação nos transportes interestaduais, além de fazer cumprir a 

decisão do Supremo Tribunal de Justiça relativa à integração nas escolas (1954).  

 

_______________________________________ 

15 Martin King Jr. (1929-1968) – ensaísta, orador e dirigente do Movimento dos Direitos Civis nos anos 50 e 
60. Após o boicote aos autocarros em Montgomery, King torna-se numa das figuras nacionais na luta pela 
igualdade racial. Autor do célebre discurso I have a dream!, tido como um dos elementos mais importantes 
na história dos Direitos Civis nos EUA.     
 

16 Malcolm X (1925-1965) – orador, autobiógrafo e pastor do movimento Nação do Islão (1952-63). 
Aquando da prisão por roubo em 1946, torna-se seguidor da Nação do Islão, mas após a peregrinação a Meca 
afasta-se desse movimento. Regressa aos EUA, onde funda a Organização da Unidade Afro-Americana 
(grupo não religioso).  
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Para tal, não hesitou em impor pela força, em Outubro de 1962, a admissão de 

James Meredith – primeiro estudante negro a ingressar na Universidade de Ole Miss 

(Mississipi) – o mesmo acontecendo a outros dois estudantes, em Junho de 1963, na 

Universidade de Alabama.  

Em Junho de 1963, Kennedy apresentou ao Congresso a Proposta de Lei dos 

Direitos Civis, afirmando que «(…) as políticas baseadas na discriminação racial não 

tinham cabimento na vida americana» (Gilbert, 2010: 407).  

A 28 de Agosto do mesmo ano, durante o debate dessa proposta, organizou-se a 

Marcha pelo Trabalho e pela Liberdade, em Washington, onde King Jr. proferiu o célebre 

discurso I Have a Dream!, que se tornaria no símbolo universal da igualdade, da justiça e 

da liberdade. King abriu as portas para que um país acreditasse na possibilidade de um dia 

existir igualdade entre todos os seres humanos, fosse qual fosse a raça ou condição social.  

Estas ideias reflectem-se no referido discurso, quando King afirma: 

 (…) I have a dream that my four little children will one day live in a nation where 

they will not be judged by the color of their skin but by the content of their 

character.  

(King Jr., 1963) 

Após o assassinato de Kennedy, a 22 de Novembro de 1963, em Dallas, o 

Presidente Lyndon Johnson (1963-68) obtém a aprovação por parte do Congresso do Civil 

Rights Act17 (1964), que: 

(…) reconhecia sem ambiguidades o direito dos americanos negros à igualdade e à 

protecção dos seus direitos de cidadania. A ‘recusa de serviço’ com fundamento na 

raça passava a ser ilegal em todos os hotéis, motéis, restaurantes, bombas de 

gasolina, bibliotecas, parques, piscinas, campos de golfe e estádios. A 

discriminação era também proibida em todo e qualquer programa que beneficiasse 

de apoio federal, ou por parte de qualquer patrão ou sindicato com cem ou mais 

empregados.                                    (Gilbert, 2010: 409-410) 

__________________________________ 

17 Lei contra a segregação e discriminação nos locais públicos, aprovado em 1964, que proibiu os referidos 
actos.  
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Ainda dentro da temática da segregação, é promulgado em 1965 o Voting Rights 

Act18, que garante o direito ao voto a todos os cidadãos, independentemente da cor, raça ou 

religião. 

O muro da segregação começa a ser destruído aos poucos, mas o sonho igualitário 

defendido por King Jr. ainda estava longe.  

Dada a persistência das desigualdades que se reflectia na discriminação social, os 

ideais filosóficos de não-violência deram lugar a pensamentos mais desafiadores.  

Com efeito, na segunda metade dos anos 60, organizações como o Black Power19 e 

os Panteras Negras20 (Black Panthers for Self Defense) – grupos sucessores das ideias de 

Malcolm X – representavam não só um novo nível de mobilização contra a segregação 

racial, como ainda trouxeram o sentimento de uma nova geração de negros que encarava a 

abordagem pacífica como um conceito ultrapassado. 

Neste sentido, os activistas do Black Power passam a defender um movimento em 

prol dos direitos civis nas suas diversas especificidades – mulheres, homossexuais, 

minorias étnicas –, além de se manifestarem contra a política externa americana, durante a 

Guerra do Vietname (1959-1975).  

Com efeito, o Black Power incutiu na comunidade afro-americana um sentimento 

de orgulho racial, o que se traduziu numa crescente auto-estima dos jovens negros, 

presente no slogan Black is Beautiful. Aliado a esta nova fase de auto-afirmação, os jovens 

afro-americanos passam a ostentar o seu orgulho racial através de grandes cabeleiras que – 

designadas por «black power» –, juntamente com roupas africanas, representavam uma 

atitude ousada e ostensiva de desejo de poder. 

Naquele momento, o negro voltava-se para si mesmo, numa afirmação dos seus 

parâmetros estéticos e culturais, ciente de que só através da sua valorização conseguiria 

realizar-se pessoalmente e ascender na comunidade.  

______________________________________ 

18 Lei que aprovou o direito ao voto de qualquer cidadão independentemente da raça, além de conferir ao 
procurador-geral o direito a defender casos deste tipo de discriminação.  
 

19 Movimento criado por Stokely Carmichael (presidente do SNCC) nos anos 60, que defendia uma 
abordagem mais violenta nas lutas pelos direitos civis da comunidade negra. Baseando-se no Black Power, o 
SNCC passa de grupo inserido numa comunidade multirracial, a organização de mudança social para a 
comunidade negra.   
 

20 Grupo revolucionário criado em 1966 por Huey Newton e Bobby Seale, que surge em prol da autodefesa 
armada com o objectivo de proteger a população negra contra a violência da polícia, e da luta militante contra 
a segregação racial.   
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No entanto, tal como outros líderes que lutam por mudanças, Malcolm X e King Jr. 

tiveram o mesmo fim, ao serem assassinados pela causa que defendiam: Malcolm X (a 21 

de Fevereiro de 1965, em Nova Iorque), King a 4 de Abril de 1968, em Memphys.   

Deste modo, podemos perceber que os direitos inalienáveis de liberdade e 

igualdade nem sempre foram concebidos da mesma forma, nem abrangeram todos os 

indivíduos de qualquer etnia, género, crença. 

Sinónimo de rebeldia e contestação, 1968 foi o ano dos protestos estudantis, das 

greves operárias e das manifestações pacíficas que ultrapassaram fronteiras. Naquela 

época, as pessoas saíram à rua para criticar abertamente a sociedade em que se vivia, assim 

como os sistemas políticos nela vigentes, enfrentando tanques e a violência da polícia.  

Foi ainda o ano em que se verificou um aumento significativo do movimento contra 

a Guerra do Vietname, através de protestos e de uma onda de ocupações das universidades.    

A 6 de Julho do mesmo ano, Robert Kennedy é assassinado em Los Angeles 

durante a campanha eleitoral para a presidência pelo Partido Democrata, situação que 

radicalizou ainda mais a juventude americana. Em Agosto desse ano, a polícia espancou 

manifestantes durante o Congresso do Partido Democrata, em Chicago. 

Nos Jogos Olímpicos do México, realizados em Outubro, Tommie Smith e John 

Carlos (atletas negros), ao receberem as medalhas de 1º e 3º lugares, vestem luvas pretas e 

erguem os punhos cerrados (saudação dos Panteras Negras) como forma de luta contra a 

discriminação racial que sempre sofreram nos EUA. Através daquele acto, reforçam a ideia 

de que os negros nunca mais sairiam vencidos na vida e, muito menos, nas pistas de 

atletismo.  

Esse espírito de rebeldia política estendeu-se aos jovens que criticavam as 

convenções da classe média, com a adopção de novos estilos de vida. De entre esses 

grupos, destaca-se o movimento hippie, que aplicava no seu quotidiano princípios como 

tolerância, liberdade sexual e igualdade.  

Sob o lema Peace and Love, este grupo não só lutava pelos direitos cívicos, como 

defendia a emancipação da mulher, o fim dos tabus sexuais e a legalização das drogas, 

demonstrando o seu desagrado pelas ideias consumistas e pela Guerra do Vietname. O 

evento mais significativo que ilustra este movimento foi o Festival de Woodstock (Agosto 

de 1969), nas proximidades de Nova Iorque, onde milhares de jovens se reuniram para 

celebrar o rock e manifestar-se pela paz. 
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É durante este conturbado período que surge em França, o Maio de 68. Estudantes 

organizam um movimento contra a política educacional do governo do General Charles De 

Gaulle, construindo barricadas pelas ruas de Paris.  

A repressão por parte da polícia aos estudantes levou à propagação do movimento, 

que extrapolou os muros das universidades e chegou às ruas, desencadeando diversas 

greves que também atingiriam os trabalhadores, através da ocupação de várias fábricas e 

locais de trabalho. 

O referido movimento não conseguiria derrubar de imediato o General De Gaulle; 

ainda assim o seu governo manter-se-ia no poder somente até Abril de 1969. 

E ainda em Abril, na Checoslováquia, o secretário-geral do Partido Comunista 

Alexander Dubček anuncia a criação de um «socialismo de rosto humano», dando início a 

um período designado por Primavera de Praga, que acabaria por sucumbir perante a força 

dos tanques russos. 

 A Guerra do Vietname, o assassinato de Martin Luther King Jr., o Maio de 68 e a 

Primavera de Praga são apenas alguns acontecimentos que eclodiram numa época de 

insurgência global. Mais do que factos simultâneos, estes episódios dialogavam entre si 

pois, apesar de ocorrerem em diferentes contextos, tinham um denominador comum: a 

rebeldia e a luta contra a opressão e a injustiça.  

Tais acontecimentos influenciaram Maya Angelou, já pressionada pelo editor da 

Random House – Robert Loomis – no sentido de escrever uma autobiografia. Assim, 

surgiu I Know Why The Caged Bird Sings, publicado em 1970.   

  Face à discriminação e aos preconceitos raciais, Angelou aborda, no referido texto, 

a dificuldade em ser mulher e negra nos EUA durante os anos 30 e 40, mostrando que a 

perseguição e a injustiça contra a comunidade negra em Stamps ainda eram parte 

integrante do seu quotidiano, mesmo depois da abolição da escravatura.  

Dado que a obra citada foi escrita no final da década de 60 e início da década de 70, 

no auge do movimento do Black Power e num período em que ainda se debatiam as ideias 

de King quanto às manifestações não violentas, não é por acaso que Angelou introduz no 

seu texto certos episódios ligados a esta temática: a resistência à opressão branca. 

De entre esses momentos destacam-se, por um lado, a passividade de Momma (avó 

paterna) como resposta à humilhação de que é vítima por parte de jovens brancas e, por 

outro, a vitória de Joe Louis (lutador negro) num combate de boxe diante de Primo 

Camera. O dito confronto não se cingia a uma simples luta – representava uma metáfora 
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entre raças –, pois mostrava o poder dos negros em contraposição com o dos brancos, 

provando que aqueles eram mais fortes. 

Ao iniciar-se no mundo da escrita, Maya Angelou marcou ideologicamente a sua 

situação, empenhada em desconstruir as estruturas estabelecidas numa sociedade até então 

dominada pelo homem branco e fazendo das palavras uma afirmação da própria condição 

humana.             
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1.3. I Know Why The Caged Bird Sings como reconstituição da memória 

 

Atendendo a que o corpus deste projecto de tradução é uma narrativa 

autobiográfica, as opções tradutórias terão de ter em conta o modo como nele se articulam 

as vozes do eu (ou sujeito) narrador e do eu narrado no processo de reconstituição da 

memória pessoal. Assim, começaremos por caracterizar nesta secção o género 

autobiográfico, tecendo algumas considerações acerca do mesmo. 

Além disso, abordaremos os contextos da autobiografia afro-americana – subgénero 

literário a que pertence o texto em estudo – seguindo-se uma breve explicação acerca do 

que distingue a autobiografia de Maya Angelou das demais autobiografias.     

 Procederemos ainda a uma análise do modo como Angelou utilizou a palavra como 

mecanismo de exteriorização da sua história para reconstituir a sua memória. 

Considerando a diversidade de teorias ligadas à autobiografia, limitámo-nos a 

seleccionar os aspectos mais relevantes para o processo tradutório do corpus em discussão.    

I Know Why The Caged Bird Sings é uma narrativa na primeira pessoa em que 

coabitam duas vozes distintas, respectivamente o eu narrador (Maya Angelou) e o eu 

narrado (Marguerite). 

Ao abordar esta tensão inerente à narrativa autobiográfica, Maya Angelou durante 

uma entrevista a Claudia Tate, refere: 

 

I have to be so internal, and yet while writing, I have to be apart from the story so 

that I don’t fall into indulgence. Whenever I speak about the books, I always think 

in terms of the Maya character … so as not to mean me. It’s damned difficult for 

me to preserve this distancing. But it’s very necessary. 

 (Joanne M. Braxton, 1999: 5) 

 

 

 Numa tentativa de recuperar os anos perdidos e de se submeter a um processo de 

(re)descoberta do eu, Maya Angelou reafirma o seu compromisso com a luta pela vida, 

escolhendo fazê-lo na perspectiva do narrador já adulto com a distância que permite 

perspectivar a experiência narrada.  



36 

 

Enquanto autora de uma autobiografia, Angelou é «protagonista de um passado que 

ela [ele] própria [próprio] relata, que se identifica [identificável] com o autor civilmente 

responsável pela publicação da autobiografia (…)». (Reis e Lopes, 2002: 37) 

Como referem Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, e se confirma no caso de 

Angelou, «em princípio o sujeito da enunciação de uma autobiografia é um narrador 

autodiegético», que se caracteriza por uma «situação ou atitude específica: aquela em que o 

narrador da história relata as suas próprias experiências como personagem central dessa 

história». (Reis e Lopes, 2002: 259) 

 Não obstante, é de atentar que a autobiografia é um conceito bastante complexo e 

controverso na sua interpretação, o que leva a que seja encarado sob diversos pontos de 

vista. 

Segundo Linda Anderson, – na obra Autobiography (2001) – desde o final do 

século XVIII que a autobiografia foi reconhecida como género literário, passando a ser um 

terreno fértil para controvérsias no que toca às ideias de autor, de identidade, de retrato e 

na distinção entre a realidade e a ficção. 

Tendo em conta estas questões, Philippe Lejeune (1982) apresentou a seguinte 

definição para autobiografia:    

 

A retrospective prose narrative produced by a real person concerning his own 

existence, focusing on his individual life, in particular on the development of his 

personality.  

   (Lejeune 1982: 193 apud Anderson. 2001: 2) 

 

No entanto, o autor considerou que a referida definição não expunha de forma clara 

a fronteira entre a autobiografia e os géneros biográfico e ficcional, defendendo não 

obstante uma condição essencial no que concerne a este género: «(…) there must be 

‘identity between the author, the narrator, and the protagonist’» (Lejeune 1982: 193). 

Como traço distintivo da autobiografia, Lejeune destaca pois a relação de 

identidade entre o autor, narrador e personagem por meio de um pacto que pressupõe um 

acordo entre quem lê – e acredita estar diante das verdadeiras revelações da vida íntima do 

autor – e quem escreve, que deve manter o compromisso com a veracidade dessas 

revelações. 
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Este pacto determina a posição do leitor, uma vez que a identidade autor-narrador-

personagem (o nome do autor figura na capa do livro), aliada a classificações como 

«memórias», «relato», e outras semelhantes, permite ao leitor identificar o texto como 

autobiográfico, firmando esse pacto. A autobiografia não se encerra dentro da própria 

narrativa, pois como história de vida daquele que a redige, abre ao leitor caminhos para a 

identificação além do texto. Essa qualidade de abertura do texto autobiográfico concede ao 

leitor um terreno fértil para diversas interpretações e projecções. 

Por sua vez, no âmbito dos debates sobre a autobiografia, Laura Marcus verificou 

que o conceito de intenção desempenhava um papel relevante e inquestionável na criação 

do elo decisivo entre autor, narrador e personagem. (Anderson, 2001:2)  

A este respeito, Roy Pascal afirma que a autobiografia depende: «the seriousness of 

the author, the seriousness of his personality and his intention in writing». (Pascal 1960: 60 

apud Anderson: 3)  

Entretanto, não é suficiente que um indivíduo fale sobre a sua intimidade num texto 

para que o possamos incluir no campo autobiográfico. O cerne de uma autobiografia reside 

na ideia de que, além de o objecto do discurso coincidir com a entidade autoral e 

enunciadora da narrativa, exista um esboço das ideias do autor, a par da intenção de captar 

a personalidade no seu todo, através de um movimento de síntese do eu, reforçando a sua 

génese.    

Desta forma, a autobiografia esforça-se para incluir um leque considerável de 

recordações e vivências pessoais, em especial as que se relacionam de modo pertinente 

com o que o autor considera como linha mestra da sua vida. 

 

Importa agora abordar as circunstâncias que deram origem à autobiografia afro-

americana, na qual se inscreve o corpus deste projecto. 

A história dos relatos autobiográficos afro-americanos remonta às narrativas de 

escravos do século XIX (slave narratives), que incidem sobre problemas decorrentes da 

verdadeira escravatura, perpetuada em diversas formas de discriminação. A tónica da 

autobiografia negra, que representa um segmento significativo da literatura afro-americana, 

reside na ênfase dada ao seu cariz de texto de resistência, o que se reflecte no papel político 

das primeiras manifestações literárias afro-americanas. 

A este respeito, Marcus Cunliffe define estes textos como: 
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(…) relatos publicados no Norte devido à sua natureza geralmente sob auspícios 

abolicionistas, que narravam as fugas para a liberdade de “fugitivos” negros. (…) 

Os especialistas aceitam hoje em geral as narrativas de escravos, mas como 

testemunhos que também podem representar o estilo evangélico e libertário dos 

escravos auto-educados e resolvidos a levarem uma nova vida nos estados livres 

(…) 

 (Cunliffe, 1986, pp.402-403) 

 

 

Bernard W. Bell refere ainda: 

 

The pattern of the written narratives (...) (begin) [begins] with the fugitive slave’s 

realization of the evils of the institution, his first attempts at resistance and flight, 

his cunning victories over oppression, and detailed descriptions of different phases 

of bondage; they end with a successful flight North and an activist role in the “true” 

religion and abolitionist politics.  

(Bell, 1987: 28) 

 

Muitos textos afro-americanos foram produzidos com o intuito de criar um 

determinado impacto político, procurando dignificar a raça negra perante o domínio branco 

nos EUA.  

Dado que a escravatura defendia a ideia de que os escravos não eram seres 

humanos, as narrativas de escravos (slave narratives) reforçavam – sob a forma de textos 

escritos – o ideal de que esses escravos representavam indivíduos com direitos que deviam 

ser tratados como tal. 

No entanto, pôs-se a questão de se deixar de produzir narrativas de escravos a partir 

da abolição da escravatura, pois o seu objectivo principal consistia em estimular o ânimo 

dos abolicionistas e conseguir obter mais apoiantes para a causa, através do sofrimento 

presente nas atrocidades descritas na primeira pessoa. 

Por conseguinte, foi necessário criar outras formas de protesto contra as atitudes 

racistas, uma vez que as humilhações sofridas pelos negros continuaram, mesmo depois do 

fim da escravatura. Deste modo, os autores afro-americanos utilizam a mesma estratégia 

para lutar contra as diferenças raciais que os relegavam a cidadãos de segunda. Tal 
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situação demonstra a relevância que a literatura afro-americana desempenhou como 

instrumento político ligado à «luta» travada pelos descendentes dos escravos nos EUA. 

  Através de um olhar para o passado, principalmente para o início do movimento 

de libertação dos escravos, percebemos que os primeiros relatos autobiográficos foram 

produzidos na sua maioria por homens negros. Não obstante, algumas ex-escravas já 

haviam escrito narrativas autobiográficas, mas o acesso da mulher à educação era restrito. 

Mesmo com a abolição formal da escravatura e com o investimento das comunidades 

negras em escolas, a educação ainda era um privilégio reservado aos homens. 

 Como afirma Maria Manuela Araújo: 

 

Se a autobiografia de Harriet Jacobs, Incidents in the Life of a Slave Girl, Written 

by Herself (1861), se fez salientar como o primeiro testemunho autobiográfico, de 

autoria feminina, sobre a experiência da escravatura vivida pela própria, o primeiro 

texto autobiográfico de Frederick Douglass, Narrative of the Life of Frederick 

Douglass, an American Slave, Written by Himself (1845), constituiu-se como texto 

inovador, na forma incisiva como denunciou a escravatura, na consciência social e 

política reveladas no relato da sua experiência de servidão e fuga, tendo constituído 

um elemento ideológico de grande impacto mobilizador de massas e, também por 

essa razão, o epítome da Narrativa de Escravos. As duas obras autobiográficas em 

questão são duas narrativas de cativeiro e fuga, dois estereótipos da Narrativa de 

Escravos, determinados, na sua diferença, pelo género humano.  

(Araújo, 2010: 176)  

                    

Contudo, assistiu-se à intensificação da literatura afro-americana feminina apenas 

na segunda metade do século XX, não só como sinal de consciencialização das mulheres 

negras, mas também como resultado do Movimento dos Direitos Civis. 

De facto, o contexto literário na década de 70 do século XX nos EUA ficou 

marcado pelo trabalho de algumas escritoras afro-americanas como Maya Angelou, Toni 

Morrison (Prémio Nobel da Literatura em 1993), Alice Walker (Prémio Pulitzer em 1982 

com The Color Purple), entre outras.  

Tais autoras tentaram trazer à luz questões acerca das relações raciais no seu país, 

empenhando-se na desconstrução das estruturas estabelecidas e fazendo também da escrita 

um acto político. 
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No que toca ao carácter político da literatura afro-americana, Elizabeth Fox-

Genovese refere: 

 

 The theoretical challenge lies in bringing sophisticated skills to the service of a 

politically informed reading of text. To read well, to read fully, is inescapably to 

read politically, but to foreground the politics, as if these could somehow be 

distinguished from reading itself, is to render the reading suspect. 

  (Fox-Genovese, 1988: 67 apud Braxton: 92-93)  

 

 

A respeito da tradição ligada às autobiografias afro-americanas femininas, Selwyn 

R. Cudjoe declara o seguinte:  

 

[T]he Afro-American autobiographical statement as a form tends to be bereft of nay 

excessive subjectivism and mindless egotism. Instead, it presents the Afro-

American as reflecting a much more im-personal condition, the autobiographical 

subject emerging as an almost random member of the group, selected to tell his/her 

tale. As a consequence, the Afro-American autobiographical statement emerges as a 

public rather than a private gesture, me-ism gives way to our-ism and superficial 

concerns about individual subject usually give way to collective subjection of the 

group. The autobiography, therefore, is objective and realistic in its approach and is 

presumed generally to be of service to the group. (Cudjoe, 1983: 9-10. apud 

Braxton: 105)  

 

 Por conseguinte, podemos afirmar que o mesmo se passa em relação a I Know Why 

The Caged Bird Sings, pois o que antes era um diálogo «privado» passa a ser público, 

quando Maya Angelou decide publicar a sua obra, expondo assim a sua história de vida. 

Nesta narrativa em particular, deparamo-nos com uma espécie de confissão em que 

a autora se expõe e problematiza a sua história individual e familiar. Por ter recorrido ao 

olhar de uma criança para retratar a realidade do seu país, apercebemo-nos de que a 

discriminação racial é uma presença constante no seu quotidiano.  

Assim, o referido texto permite-nos vislumbrar alguns aspectos da vida tumultuosa 

de Maya que lhe ensinou lições de solidariedade e de força: a educação dada pela avó num 
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ambiente de segregação racial vivido em Stamps, a violação de que é vítima com apenas 

oito anos, a vida a partir dos treze anos com a mãe, até se transformar numa adolescente, 

cuja primeira experiência sexual sem amor a torna mãe solteira.  

 

 Todavia, quais os aspectos que tornam a obra escolhida tão peculiar do ponto de 

vista literário e narratológico? 

  Ao contrário do que sucede com as autobiografias convencionais que seguem um 

percurso cronológico, este texto não segue escrupulosamente este padrão. Isto deve-se ao 

facto de Angelou ter optado por não relacionar cronologicamente todas as facetas presentes 

nas experiências da infância e adolescência descritas na narrativa. Em vez disso, é através 

de um grupo de capítulos episódicos que a autora selecciona e relata esses acontecimentos 

através dos quais ela adquiriu, enquanto pessoa, verdades importantes (que determinam o 

seu modo de vida) acerca do mundo, da comunidade onde está inserida e sobre si própria.  

 Ao analisarmos a narrativa de Maya Angelou, importa atentarmos na organização 

interna dos capítulos e respectiva justaposição temática.  

Tal como foi referido anteriormente, Angelou produz parte do seu texto sem ter em 

conta a sequência cronológica, o que se reflecte em avanços e recuos temporais ao longo 

da obra. Assim, a narrativa inicia-se com um prólogo – que introduz a história ao leitor – 

no qual a jovem protagonista (Maya), que terá entre cinco e sete anos de idade, passa por 

uma situação deveras embaraçosa. Não obstante, no primeiro capítulo Angelou opta por 

recuar no tempo para retratar o momento em que Maya e o irmão Bailey Jr – 

respectivamente com três e quatro anos – são enviados sozinhos de comboio da Califórnia 

para Stamps, devido ao divórcio dos pais.  

Contudo, no final do segundo capítulo deparamo-nos com um avanço temporal 

repentino que nos transporta para a vida escolar de Maya, contexto onde a menina vê 

despertar o seu interesse pela literatura inglesa. Já no capítulo 5, surge outro avanço 

temporal que nos remete para um dos momentos discriminatórios do texto, sendo Maya 

obrigada a assistir à submissão da avó, na Loja desta em Stamps, perante a «superioridade» 

de três jovens brancas. 

Exceptuando os referidos «avanços», a obra retrata cronologicamente os primeiros 

anos de vida da protagonista – os 5, 6 e 7 anos respectivamente – que são alvo de 

referência no texto. Ainda assim, há outro flashback no capítulo 10 relativo ao casamento 

dos avós maternos de Maya, flashback esse que não só transmite informações ao leitor 
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ligadas à mãe de Maya, como explica os motivos que a levaram a entrar na vida boémia de 

St. Louis. 

Por último, verificamos que, no capítulo 22, Angelou recorre mais uma vez a uma 

analepse que nos transporta para os onze anos de Maya, para transmitir as emoções 

sentidas por ela ao assistir ao funeral de uma das personagens (Mrs. Florida Taylor), o que 

revela o seu espírito sensível e imaginativo, que mais tarde se viria a reflectir na sua vida 

de escritora e poetisa.                            

 O restante texto acompanha cronologicamente a vida de Maya até aos dezasseis 

anos, durante o seu despertar para a sexualidade que a tornaria mãe solteira.  

 A par de uma certa ausência de cronologia, a autora recorre à justaposição temática 

de certas divisões da narrativa, como é o caso dos capítulos 15 e 16. De facto, o raciocínio 

implícito no capítulo 15 – onde Maya aprende a importância do poder das palavras, graças 

à ajuda de Mrs. Flowers – é posto em prática no capítulo 16, em que o engano propositado 

de Mrs. Cullinan, ao tratar a protagonista por outro nome, faz com que esta parta a loiça 

preferida da patroa branca, como sinal de revolta.   

 O leitor e, por conseguinte, também o tradutor, de I Know Why The Caged Bird 

Sings tem de lidar com a alternância entre as vozes do eu narrado (representado pela 

criança que ainda não tem consciência de si própria nem do mundo que a rodeia) e do eu 

narrador (personificado pela autora que demonstra plena confiança em si mesma), junção 

essa que pode ser encarada como a representação do elo de ligação da história e da 

memória. 

 Numa tentativa de recriar um tempo passado (ontem) num tempo presente (hoje), 

Maya Angelou, ao recorrer à sua imagem de criança, constrói – com o auxílio da palavra – 

uma obra autobiográfica que nos conta a sua história e, por conseguinte, a dos seus 

familiares, organizada num conjunto de memórias. Ao relatar certos factos da sua vida, a 

autora vai tecendo a sua memória identitária, na medida em que estabelece uma ponte entre 

o passado e o presente.   

A propósito do uso da memória na literatura afro-americana, Melvin Dixon 

considerou-a como uma ferramenta que serve tanto para desconstruir acontecimentos 

passados, como para os recuperar. Segundo ele: «Memory becomes a tool to regain and 

reconstruct not just the past but history itself». (Dixon, 1994: 18-19 apud Braxton: 6)  



43 

 

Esta observação aplica-se igualmente à obra de Angelou, que, ao relatar a sua 

história pessoal, também retrata a história da sua comunidade, durante um determinado 

período histórico (anos 30 e 40).     

Por sua vez, Karen salienta os múltiplos factores que intervêm no acto evocativo: 

 

[M]emory collaborates with forces separate from actual past events, such as an 

individual’s wishes, a moment’s connotations, an environment’s clues, an 

emotion’s demands, a self’s evolution, a mind’s demands 

(Fields, 1994:150 apud Braxton: 6) 

 

 Por meio da memória Maya Angelou fornece ao leitor um conjunto de imagens por 

si vividas que incluem a família, a religião, a escola, os «lares» que conheceu (Stamps vs. 

St. Louis, São Francisco), as suas dúvidas e as suas expectativas. 

 Depois da viagem feita ao pequeno grande mundo da autora, podemos afirmar 

claramente que Angelou transporta para a escrita as experiências por que passou. Através 

da autobiografia e do recontar, a escritora faz o seu luto simbólico, ou seja, reelabora os 

seus problemas e os momentos vividos para depois os ultrapassar, de modo a conseguir 

definir a sua identidade. Para isso, recorre à família e à solidariedade comunitária como 

suporte imprescindível na construção dessa identidade e com o intuito de ultrapassar os 

traumas pessoais.         

Em relação ao papel da memória no acto de relembrar, a própria Maya Angelou 

afirma o seguinte: 

 

What I remember I remember completely. Whole scenes play themselves against 

roads and farmland. (…) On the other hand, if I don’t try to remember it, the whole 

things are lost completely. It has been that way with me all of my life. So what 

happens when I write autobiographies is that I try to suspend myself from the 

present. I get myself into a time, into a particular day and I’m there. Each time that 

I do that, I am also aware that I might not come out, that I might be trapped in that 

time – it’s frightening.  

Acrescenta ainda que: «It’s not painless to remember.» (Braxton, 1999: 6-7) 
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Desta forma, Angelou é capaz de confrontar as memórias do seu passado com uma 

certa ironia, sinceridade, boa disposição e sem ressentimentos, pois tais situações fazem 

parte do seu desenvolvimento como pessoa, provando assim que vale sempre a pena 

regressar ao passado.      

 No processo de reconstituição da memória, o relato autobiográfico leva 

inevitavelmente à auto-análise e, como corolário, a questões identitárias. Na verdade, 

existem no texto escolhido variações do tema comum de interacção entre o individual e o 

colectivo, na descoberta de que o eu é, afinal, um grupo de vários eu que circulam em 

torno de um conjunto de valores e experiências. 

 Como refere McPherson: 

 

The world of Maya Angelou – beginning with her childhood in Stamp, Arkansas, 

and moving successively to California, New York, and Africa – is that “distant 

land” in which the retrospective imagination engages experience with its historical 

actualities and fictive possibilities. In Angelou’s autobiographical writing, the 

geographical spaces that she moves in and out of become the “distant lands” (…)  

 

(McPherson, 1991: 8) 

 

Contudo, no processo de leitura e tradução da obra, percebe-se que a «terra 

distante» representa algo mais do que o espaço físico, é a busca constante de Angelou por 

essa terra distante que representa o seu interior. 

De entre os elementos que permitem «definir» o eu identitário de Maya, destacam-

se a comunidade e a família que se deixam absorver pelo indivíduo, sendo que o espaço 

físico também lhe molda a identidade. Em sentido lato, a comunidade representa um local, 

Stamps, Arkansas, onde o respectivo conjunto de valores tradicionais está entrelaçado com 

as normas de um passado escravo que diz respeito à sobrevivência num ambiente hostil. 

Portanto, os valores pessoais em Stamps tornam-se sinónimo de valores colectivos. 

 Ainda em Stamps, o espírito comunitário alimenta os seus membros, dando-lhes 

força acrescida ao longo das suas vidas, apesar da pobreza por que passam. Além disso, 

existem certas situações no texto que ilustram o carácter colectivo naquele local, incluindo 

a ajuda que as pessoas prestam umas às outras, independentemente das circunstâncias.  
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Numa época em que não havia dinheiro, durante a Grande Depressão, Momma (avó 

paterna de Maya) criou um sistema de troca de géneros que, além de ajudar a sua 

comunidade, também permitiu salvar a sua Loja (capítulo 8).  

Seria ainda na referida Loja que a comunidade negra de Stamps se reuniria para 

ouvir na rádio a luta entre Joe Louis e Primo Camera. Essa luta de boxe passaria de 

acontecimento desportivo, onde se confrontavam um Negro e um Branco, para uma disputa 

entre iguais, tornando-se numa metáfora entre raças. Nesse momento, Maya sente-se parte 

de um grupo, a raça negra, e orgulha-se disso, pois houve negros que provaram ser mais 

fortes (capítulo 19). 

 Os exemplos apresentados reforçam a ligação entre a autora e a comunidade negra 

que lhe permite definir-se, porque é essa identidade colectiva que lhe transmite o seu 

contexto de referência.      

 Pelo contrário, quando Maya vai viver para St. Louis, depara-se com uma realidade 

completamente diferente da de Stamps, onde as relações são casuais e efémeras, levando-a 

a sentir-se desamparada e sozinha. Neste contexto, vê-se obrigada a tomar consciência de 

que os antigos hábitos de comportamento, defendidos pela avó Henderson, já não são 

válidos. 

 A procura constante por um local a que chamasse «lar» e a ausência de alguém que 

lhe desse carinho e atenção fazem com que Maya se sinta numa falsa segurança e encontre, 

como substituto da figura paterna – Bailey Sr. – o companheiro da mãe, Mr. Freeman. 

  Servindo-se do amor que a criança nutre por ele, Mr. Freeman aproveita a situação 

para molestar e depois violar Maya, que na altura tinha oito anos. Na sua ingenuidade, a 

menina sente-se «em casa», ao imaginar que aquele homem é o seu «verdadeiro pai», que 

tinha finalmente encontrado. 

Depois de ser julgado pelo crime que cometera, Mr. Freeman acaba por aparecer 

morto, talvez pelos tios de Maya. Assustada com o poder negativo que as suas palavras 

tiveram durante o julgamento – que resultaram na morte de alguém –, Maya mergulhou 

num silêncio profundo com o qual a mãe (Vivian Baxter) não consegue lidar. Assim, Maya 

e Bailey Jr. regressam a Stamps, para junto da avó Momma. 

À semelhança de um pássaro que não canta, Maya desiste de falar durante cinco 

anos, presa num corpo sem voz, por vontade própria. Só acabaria por acordar desse 

silêncio com o apoio dedicado de Mrs. Bertha Flowers, que a ajudaria a «libertar» essa 

voz. 
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Através do gosto pela literatura inglesa, Mrs. Flowers ajuda Maya a criar o seu 

espírito crítico na busca pela sua individualidade. Para isso, dá-lhe a conhecer escritores 

como Charles Dickens, William Shakespeare, Edgar Allan Poe e James Weldon Johnson, e 

também autoras afro-americanas como Frances Harper, Georgia Douglas Johnson, Anne 

Spencer e Jessie Fauset. Estas figuras literárias serviram de modelo de inspiração no 

caminho percorrido por Angelou em direcção ao auto-conhecimento.    

Ao sentir-se fortalecida emocional e intelectualmente graças àquela amizade, Maya 

ganha o gosto pela escrita e pelo poder da palavra, começando por escrever poemas e até o 

seu próprio diário e retirando novas ideias das leituras que faz.  

Daqui depreende-se a relevância e o poder desempenhados pela palavra, como 

veículo de cultura para falar acerca do passado e também para construir futuros, por meio 

da qual a voz adulta de Angelou faz o seu testemunho. 

O poder da palavra aliado ao «despertar» da criança para a vida culmina (no 

capítulo final do texto) com o nascimento do filho de Maya que, além de simbolizar a 

celebração de uma nova vida, também reflecte o próprio (re)nascimento de Maya – na 

condição de jovem mãe – e a descoberta final da sua identidade.     

Assim, no último capítulo da narrativa (36) a Maya, que antes se sentia posta de 

parte, dá lugar a uma jovem confiante que encontrou finalmente o local a que pertence. 

Não é apenas uma jovem mulher que descobriu a sua identidade, mas sim uma jovem que 

teve um filho, o que a torna responsável por si e pelos outros.  

A obra termina com a ideia de responsabilidade e sobrevivência: tanto a mãe como 

o bebé sabem por que canta o pássaro na gaiola, pois ambos cantam a sua canção em 

uníssono. Finalmente, o pássaro liberta-se da gaiola – ainda assim, sem nunca abandonar 

aqueles que continuam presos –, dando bicadas implacáveis contra as grades da opressão.  

A história e a memória demonstram o diálogo existente entre a voz e escrita. I 

Know Why The Caged Bird Sings vive, revelando uma inquietante «sede de voar» e um 

desejo proeminente de desvendar os mistérios mais profundos da existência humana. 
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Capítulo II – Tradução 

 

Sei Por Que Canta O Pássaro na Gaiola 

 

Prólogo  

 

«Por qu’é que ‘tão a olhar p’ra mim? 

Não vim para ficar…» 

 

Não havia muito para esquecer, pois mal me conseguia lembrar. Havia coisas bem mais 

importantes. 

 

«Por qu’é que ‘tão a olhar p’ra mim? 

Não vim para ficar…» 

 

Quer me lembrasse ou não do resto do poema, isso era irrelevante. A verdade por trás do 

verso parecia um lenço amarrotado, todo encharcado nas minhas mãos e, quanto mais cedo 

a aceitassem, mais depressa podia abri-las e deixar que o ar arrefecesse as palmas. 

 

«Por qu’é que ‘tão a olhar…?» 

 

Na Igreja Metodista Episcopal Segregada a ala das crianças agitava-se, dando 

risadinhas perante o meu famoso esquecimento. 

 Tinha um vestido de tafetá cor de alfazema e, cada vez que eu respirava aquilo 

sussurrava, e agora que inspirava ar para depois expirar vergonha, o vestido fazia barulho 

como o papel crepe usado na traseira dos carros funerários. 

 Enquanto olhava para a Momma a fazer folhos na bainha, acrescentando preguinhas 

à volta da cintura, senti que assim que o vestisse ia parecer uma estrela de cinema. (O 

vestido era de seda, o que compensava a cor horrível.) Ia ficar como uma daquelas 

raparigas brancas, pequeninas e fofas, o sonho dos que sabiam o que o mundo tinha de 
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bom. A balançar levemente sobre a máquina de costura preta Singer, era como se o vestido 

fosse mágico e, quando as pessoas me vissem com ele viriam logo ter comigo, dizendo-me:  

− Marguerite [às vezes era «querida Marguerite»], por favor desculpa-nos, mas não 

sabíamos que eras tu. 

E eu iria responder de forma carinhosa – Não, vocês não podiam adivinhar. Claro 

que vos perdoo.  

 Só de pensar naquilo, andei com pó de arroz salpicado na cara durante uns dias. 

Mas quando o sol nasceu naquela manhã de Páscoa, mostrou que o vestido, afinal, era feito 

de um pedaço de tecido feioso, retirado do que tinha sido uma peça de vestuário roxa, que 

uma mulher branca deitara fora. Além disso, estava fora de moda e dava-me pelo 

tornozelo, mas não me tapava as pernas escanzeladas, que eu untara com Blue Seal 

Vaseline, passando-lhes depois argila vermelha do Arkansas. A cor desbotada fazia com 

que a minha pele parecesse suja como a lama, e na igreja toda a gente olhava para as 

minhas pernas magricelas.                     

 Será que não iam ficar admirados, quando um dia eu acordasse do meu sonho preto 

e horrível e o meu cabelo verdadeiro, loiro e comprido, desse lugar a uma massa 

encarapinhada que a Momma não me deixava alisar? Os meus olhos azuis-claros iam 

hipnotizá-los, depois de tudo o que tinham dito sobre «o meu papá deve masé ter sido 

Chinoca» (pensei que queriam dizer feito de porcelana chinesa, como as chávenas), por eu 

ter os olhos tão pequenos e em fenda. Nessa altura, iam perceber a razão de eu nunca ter 

apanhado o sotaque do Sul ou falar calão como toda a gente, e o motivo de ser obrigada a 

comer pivetes e focinhos de porco. É porque eu era mesmo branca e porque uma madrasta 

má e cruel, que tinha mais do que motivos para invejar a minha beleza, me tinha 

transformado numa rapariga grande e negra com fartos cabelos pretos e desgrenhados, pés 

compridos e um espaço entre os dentes onde cabia um lápis número 2.  

             − Por qu’é que ‘tão a olhar… A mulher do pastor encostou-se a mim, com uma 

expressão de dó estampada naquela cara amarela e comprida. Sussurrou: 

 – É para vos dizer que hoje é Dia de Páscoa – Repeti a frase, juntando as palavras 

todas: 

 – ÉparavosdizerquehojeéDiadePáscoa – o mais baixinho possível. Os risinhos 

pairavam no ar como nuvens carregadas prestes a lançar chuva para cima de mim. Levantei 

dois dedos junto ao peito, fazendo sinal de que precisava de ir à casa-de-banho e, em bicos 

de pés, fui em direcção ao fundo da igreja. Algures por cima da minha cabeça ouvi 
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vagamente umas senhoras a dizer: − Que Deus abençoe esta criança – e – Deus seja 

louvado. Tinha a cabeça levantada e os olhos abertos, mas não via nada. A meio do 

corredor, a igreja explodiu: 

 – Onde estavas quando crucificaram o meu Senhor? Quase caí por cima de um pé 

que estava para fora do banco das crianças. Caminhando aos tropeções, tentei dizer alguma 

coisa ou talvez gritar, mas um dióspiro ou até pode ter sido um limão, apanhou-me por 

entre as pernas e espremeu. Fiquei com um sabor azedo na língua que chegava ao céu-da-

boca. Então, e antes de chegar à porta, o ardor já descia pelas pernas, escorrendo pelas 

minhas meias de domingo abaixo. Tentei aguentar, apertá-lo de volta e impedi-lo de 

avançar, mas quando cheguei ao pórtico da igreja percebi que tinha de o deixar sair, senão 

ia-me logo parar direitinho à cabeça, fazendo com que a pobre cabecinha rebentasse como 

uma melancia caída ao chão, e o meu cérebro, a saliva, a língua e os olhos iam rebolar por 

todo o lado. Por isso, corri até ao adro e deixei-o sair. Corri, ao mesmo tempo que chorava 

e fazia xixi, não para a casa de banho mas para nossa casa. Tinha a certeza absoluta de que 

ia apanhar e de que as malvadas daquelas crianças iam ter uma coisa nova para gozar 

comigo. De qualquer maneira, aquilo fez-me rir, em parte pela grande sensação de alívio; 

ainda assim, a minha maior alegria viera não por ter escapado à chatice da igreja, mas 

também por saber que não ia morrer com a cabeça rebentada. 

 Se crescer é doloroso para uma rapariga negra do Sul então, ter consciência de que 

não há lugar para ela é sentir a ferrugem da faca apontada ao pescoço.   

            É um insulto desnecessário. 
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Capítulo XI 

 

Tinha decidido que St. Louis era um país estrangeiro. Nunca iria habituar-me aos 

sons rápidos dos autoclismos, à comida embalada, às campainhas ou ao barulho dos carros, 

dos comboios e dos autocarros que atravessava as paredes ou entrava por debaixo das 

portas. Para mim, só fiquei em St. Louis durante uns tempos. Assim que percebia que 

ainda não tinha chegado a casa, fugia para a floresta do Robin dos Bosques e para as grutas 

de Alley Oop onde a realidade era tão irreal que até mudava todos os dias. Trazia o mesmo 

escudo que tinha usado em Stamps:  

‒ Não vim para ficar. 

 A Mãe estava preparada para tomar conta de nós. Mesmo que fosse preciso arranjar 

alguém para fornecer os mantimentos. Apesar de ser enfermeira, nunca trabalhou enquanto 

estivemos com ela. Mr. Freeman ganhava o indispensável e ela arranjava um dinheirito 

extra a partir o baralho nas salas de jogo. Aquele mundo certinho das oito às cinco não 

tinha nada a ver com ela e só vinte anos depois é que a vi usar a bata de enfermeira. 

 Mr. Freeman era chefe dos estaleiros do Southern Pacific, chegando muitas vezes 

tarde a casa, depois de a Mãe já ter saído. 

Ele tirava o jantar do fogão onde ela o tinha tapado com cuidado, avisando-nos para 

não mexer em nada. Enquanto o Bailey e eu nos embrenhávamos na leitura da revista 

Street e Smith, ele comia calmamente na cozinha. Agora que já tínhamos dinheiro, 

podíamos comprar os livros de bolso com aquelas imagens de cores muito vivas. Quando a 

Mãe não estava, nós tínhamos um conjunto de tarefas a cumprir. Acabávamos de fazer os 

trabalhos de casa, jantávamos e lavávamos a loiça antes de irmos ler ou ouvir The Lone 

Ranger, Crime Busters ou The Shadow.    

Mr. Freeman andava de forma graciosa, como um grande urso pardo, e raramente 

falava connosco. Esperava simplesmente pela Mãe, concentrando-se apenas na espera. 

Nunca lia o jornal ou ligava o rádio. Esperava. Apenas isso. 

Se ela chegava antes de irmos dormir, víamos o homem ganhar vida. Com um 

sorriso, levantava-se da cadeira grande, como quem acabou de acordar. Lembro-me então 

que, segundos antes disso, tinha ouvido o barulho da porta dum carro a bater; então os 

passos da Mãe logo davam sinal através do passeio de cimento. Quando metia a chave à 

porta, Mr. Freeman já tinha preparado a pergunta do costume:  

‒ Olá, Bibbi, o trabalho correu bem? 
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A pergunta pairava no ar enquanto ela se debruçava para cima dele, para lhe pregar 

um beijo na boca. A seguir virava-se para o Bailey e para mim com os lábios esborratados: 

 ‒ Já fizeram os trabalhos de casa?  

Se já tínhamos acabado e estávamos só a ler ‒ OK, digam as vossas orações e 

depois vão dormir. ‒ Senão ‒ Vão para o quarto e acabem… depois digam as vossas 

orações e vão dormir.  

O sorriso de Mr. Freeman nunca mudava, tinha sempre a mesma intensidade. Às 

vezes a Mãe ia sentar-se ao colo dele, e era como se o sorriso rasgado dele fosse durar para 

sempre. 

Do nosso quarto ouvíamos o barulho dos copos a tilintar e o volume do rádio. Acho 

que, quando estava bem-disposta, ela dançava para ele porque ele não sabia dançar, mas 

muitas vezes antes de adormecer, ouvia o arrastar de pés ao som da música.                                  

 Tinha muita pena de Mr. Freeman. Tinha pena dele como de uma ninhada de 

porquinhos bebés que tinha nascido na pocilga por trás do pátio, no Arkansas. 

Engordávamos os porcos durante todo o ano para depois os matarmos quando vinha a 

primeira geada e, mesmo sabendo como ia adorar comer salsichas frescas e cachola, o que 

implicava a morte deles, até eu sofria por aquelas coisinhas retorcidas, pequeninas e fofas. 

 Por causa das histórias sinistras que líamos e da nossa grande imaginação e, 

provavelmente, das lembranças da nossa vida curta mas agitada, o Bailey e eu andávamos 

atormentados ‒ ele física e eu mentalmente. 

Quando tínhamos pesadelos horríveis, ele gaguejava e eu suava. Diziam-lhe muitas 

vezes para falar mais devagar e começar tudo outra vez e, naquelas noites mesmo 

horríveis, a minha mãe levava-me para dormir com ela, na cama grande, com Mr. Freeman 

ao lado. 

 Como precisam de estabilidade, as crianças tornam-se facilmente animais de 

hábitos. Depois de dormir pela terceira vez na cama da Mãe, achei que não havia mal 

nenhum em dormir ali. 

 Numa manhã, quando ela se levantou mais cedo para ir fazer um recado, eu voltei a 

adormecer. Mas acordei ao sentir uma pressão, uma sensação estranha na perna esquerda. 

Era demasiado mole para ser uma mão e não estava a tocar na roupa. Fosse o que fosse, 

nunca tinha tido aquela sensação durante o tempo que dormira com a Momma. Aquilo não 

se mexia e eu também não, tal era o meu espanto. Virei a cabeça levemente para a 

esquerda para ver se Mr. Freeman estava acordado e tinha saído, mas os olhos dele 
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estavam abertos e as mãos estavam debaixo do cobertor. Eu sabia, como se soubesse desde 

o início, que aquilo era o «coiso» dele na minha perna. 

 ‒ Rittie, fica aí, eu não te vai magoar. ‒ disse. 

Não estava com medo, talvez um bocadinho apreensiva, mas sem medo. Eu sabia 

que imensas pessoas faziam «aquilo» e que usavam o «coiso» delas para se contentarem, 

mas não conhecia ninguém que já o tivesse feito a outra pessoa. Mr. Freeman puxou-me 

para ele e meteu as mãos por entre as minhas pernas. Não me magoou, mas ouvi a voz da 

Momma a martelar-me a cabeça: «Mantém as pernas fechadas e não mostres o teu tesouro 

a ninguém.» 

 ‒ Estás a ver, não te magoei. Não tenhas medo ‒ disse, atirando os lençóis para trás 

e, o «coiso» dele estava de pé como uma espiga de trigo castanha.  

Pegou-me na mão e disse: 

 ‒ Toca-lhe. 

 Aquilo era mole e contorcido como a parte de dentro de uma galinha acabadinha 

de matar. Depois, com o braço esquerdo puxou-me contra o peito e a mão direita mexia-se 

tão depressa e o coração estava tão acelerado que tive medo que ele morresse. As histórias 

de fantasmas mostravam como é que as pessoas que morriam não largavam aquilo que 

seguravam ao morrer. Perguntei-me se me conseguiria libertar, caso Mr. Freeman 

morresse. Teriam de lhe partir os braços para me soltarem?  

 Por fim, ele ficou quieto e depois disso veio a melhor parte. Abraçou-me com tanta 

meiguice que desejei que nunca mais me largasse. Senti-me em casa. Da maneira como me 

segurava, percebi logo que nunca me ia largar ou deixar que algo de mau me acontecesse. 

Ele era provavelmente o meu pai verdadeiro e, ao fim de tanto tempo, tínhamo-nos 

encontrado. Mas depois disso virou-se e levantou-se, deixando-me num sítio molhado.  

   ‒ Ritie, preciso de falar contigo ‒ disse ele, ao mesmo tempo que tirava as cuecas 

caídas nos tornozelos e ia para a casa-de-banho.  

 É verdade que a cama estava molhada, mas eu sabia que não tinha tido nenhum 

acidente. Talvez Mr. Freeman tivesse tido um, quando me tinha abraçado. Ao regressar 

com um copo de água, disse-me com uma voz áspera: 

  ‒ Levanta-te. Fizeste xixi na cama.  

Lançou água para o sítio molhado, deixando-me como o meu colchão de muitas 

manhãs.  
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 Como tinha vivido sob a disciplina do Sul, isso levou-me a saber quando devia ficar 

calada ao pé dos adultos, mas queria perguntar-lhe por que é que tinha dito que eu tinha 

feito xixi, quando tinha a certeza absoluta de que ele sabia que não era verdade. Se achava 

que eu era mal comportada, isso queria dizer que nunca mais me ia abraçar? Ou admitir 

que era meu pai? Fi-lo ter vergonha de mim. 

 ‒ Ritie, gostas do Bailey? ‒ perguntou-me, sentando-se na cama, ao mesmo tempo 

que me aproximei dele, na esperança de uma resposta. 

‒ Gosto ‒ respondi.  

Ele estava dobrado a calçar as meias e tinha as costas tão largas e amigáveis, que 

tive vontade de me encostar.                                       

 ‒ Se contares a alguém o que fizemos, mato o Bailey.  

 O que é que tínhamos feito? Nós? De certeza que ele não se referia a eu ter feito 

xixi na cama. Não percebi mas não me atrevi a perguntar. Aquilo tinha alguma coisa a ver 

com a parte em que ele me tinha abraçado. Mas também não podia perguntar ao Bailey, 

porque era a mesma coisa que lhe contar o que tínhamos feito. Assustei-me só de pensar na 

ideia de ele matar o Bailey. Depois de ele sair do quarto, pensei em contar à Mãe que não 

tinha feito xixi na cama mas, se ela me perguntasse o que tinha acontecido, teria de lhe 

dizer sobre Mr. Freeman me ter abraçado e não podia fazer isso.     

 Era sempre o mesmo dilema. Acontecia-me sempre isto. Havia um batalhão de 

adultos, com as suas dúvidas e problemas, que eu não percebia e que por sua vez não se 

davam ao trabalho de ouvir os meus. Não é que eu não gostasse de Mr. Freeman, só não o 

conseguia perceber.  

 Durante semanas, ele não me disse nada, a não ser uns «olás» ásperos, ditos sem 

nunca olhar para mim.  

 Este era o primeiro segredo que escondia do Bailey e às vezes pensava que ele era 

capaz de o ler no meu rosto, mas não se apercebeu de nada.       

 Comecei a sentir falta de Mr. Freeman e do aconchego daqueles braços grandes. 

Antigamente, o meu mundo resumia-se ao Bailey, à comida, à Momma, ao Armazém, a ler 

livros e ao tio Willie. Agora, e pela primeira vez, o contacto físico fazia parte dele.  

 Esperei que Mr. Freeman viesse dos estaleiros, mas ao chegar, nunca reparava em 

mim, apesar de eu me empenhar no «Boa tarde, Mr. Freeman.» 

 Uma tarde, quando não conseguia deixar de pensar naquilo, fui ter com ele e sentei-

me ao seu colo, muito depressa. Mais uma vez, ele estava à espera da Mãe. O Bailey estava 
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a ouvir The Shadow, por isso não deu pela minha falta. A princípio, Mr. Freeman não se 

mexeu, nem me abraçou ou fez fosse o que fosse, mas depois senti uma leve protuberância 

a mover-se por baixo da minha coxa. Contorceu-se contra mim e começou a endurecer. A 

seguir, puxou-me contra o peito. Cheirava a gordura e a pó de carvão e estava tão perto, 

que deu para eu encostar a minha cabeça à camisa dele, onde ouvia o coração, a bater só 

para mim. Só eu conseguia ouvir o batimento, só eu conseguia sentir os saltos por cima do 

meu rosto. 

 ‒ ‘Tá quieta, pára de te contorcer – ordenou.   

Mas fazia-me rodar no colo de um lado para o outro. Depois, levantou-se de repente 

e eu escorreguei até ao chão. Correu para a casa de banho.  

 Mais uma vez, deixou de me falar durante meses. Estava magoada e durante algum 

tempo senti-me mais sozinha do que nunca. Mas depois esqueci-me dele e até mesmo a 

lembrança daquele abraço tão carinhoso desfez-se na escuridão que ia além do limite das 

minhas lembranças.  

                     

 Comecei a ler mais do que nunca, desejando de alma e coração ter nascido rapaz. 

Horatio Alger era o melhor escritor do mundo. 

 Os heróis dele eram sempre bons, ganhavam sempre e eram sempre rapazes. Podia ter as 

primeiras duas qualidades, mas transformar-me em rapaz era muito difícil, senão mesmo 

impossível. 

 Aquelas histórias aos quadradinhos do Jornal de Domingo influenciavam-me e, 

apesar de admirar os grandes heróis que no fim ganhavam tudo, identificava-me com a 

personagem do Tiny Tim. Na casa de banho, para onde costumava levar os jornais, era 

difícil ter de escolher para as páginas e tirar as que não eram precisas, para depois 

conseguir perceber como é que ele levava a melhor ao seu mais recente inimigo. Todos os 

domingos chorava de alívio a cada quadradinho, quando ele enganava os homens maus e 

se livrava deles, vencendo-os da maneira mais doce e suave possível. Achava graça aos 

Sobrinhos do Capitão porque levavam os adultos a fazerem figuras de parvo. Mas eles 

eram demasiado espertinhos para o meu gosto.  

 Quando a Primavera chegou a St. Louis, fiz o meu primeiro cartão de biblioteca e, 

como o Bailey e eu parecíamos estar a afastar-nos um do outro, comecei a passar grande 

parte dos sábados na biblioteca (sem interrupções) a respirar no mundo dos meninos 

engraxadores pobres que, com bondade e esforço, se tornavam homens ricos que davam 
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cestos de guloseimas aos pobres, nos dias de festa. As princesinhas que passavam por 

criadas e as crianças perdidas por vagabundos eram mais reais para mim do que a minha 

casa, a minha mãe, a minha escola ou Mr. Freeman.  

Durante aqueles meses, íamos visitar os nossos avós e tios (a única tia tinha ido 

para a Califórnia fazer fortuna), mas eles faziam-nos sempre a mesma pergunta ‒ Têm-se 

portado bem? ‒ que só tinha uma resposta. Nem o Bailey se atrevia a dizer que Não.                     
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Capítulo XII  

 

Já a Primavera ia avançada naquele sábado quando, depois de acabarmos as tarefas 

domésticas (nem sequer se comparavam às de Stamps), o Bailey e eu íamos sair, ele para 

jogar basebol e eu para a biblioteca. Depois de Bailey ter descido as escadas, Mr. Freeman 

disse: 

 ‒ Ritie, vai buscar leite para termos cá em casa.  

 Normalmente, quando vinha do trabalho, a Mãe comprava leite, mas naquela 

manhã enquanto Bailey e eu arrumávamos a sala de estar, reparamos que a porta do quarto 

dela estava aberta, percebendo que na noite anterior ela não tinha dormido em casa. 

 Ele deu-me o dinheiro para ir ao armazém – fui num pé e vim noutro. Depois de ter 

posto o leite no frigorífico, voltei-me e, ao chegar à porta da frente, ouvi: 

 ‒ Ritie.  

Ele estava sentado na cadeira grande ao pé do rádio. ‒ Anda cá, Ritie.  

Não pensei no momento do abraço, até me aproximar dele. Tinha as cuecas abertas 

e o “coiso” dele tinha saído cá para fora, sozinho. 

 ‒ Não vou, Mr. Freeman. 

Comecei a recuar. Não queria mexer outra vez naquela coisa mole e não precisava 

mais dos abraços dele. Puxou-me o braço e meteu-me no meio das suas pernas. Não mexia 

a cara, que tinha um ar simpático, mas não sorria nem piscava os olhos. Nada. Não fez 

nada, a não ser estender a mão esquerda para ligar o rádio sem sequer olhar para ele. No 

meio do barulho da música e da estática, disse: 

  ‒ Vá lá, isto não vai doer nada. Gostaste disto antes, não foi? 

Como não queria admitir que até tinha gostado dele a abraçar-me ou do seu cheiro 

ou do coração a bater depressa, não respondi. Então, a cara dele ficou parecida com a cara 

daqueles índios maus a quem o Phatom dava sempre uma sova. 

 As pernas dele apertavam-me a cintura. ‒ Põe as culotes para baixo. 

Hesitei fazê-lo por duas razões: primeiro, ele estava-me a apertar demasiado para 

me conseguir mexer, e depois porque tinha a certeza que a qualquer momento a minha 

mãe, o Bailey ou o Green Hornet iam entrar pela porta adentro e salvar-me.  

 ‒ Antes, a gente só estávamos a brincar.   

Soltou-me o suficiente para me arrancar as meias-calças, para depois me puxar para si. 

Depois de ter posto o som do rádio alto, demasiado alto, ameaçou-me: 
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 ‒ Se gritares, mato-te. E se contares isto a alguém, mato o Bailey.  

Sabia que ele estava a falar a sério. Não percebia por que haveria ele de querer 

matar o meu irmão. Nunca lhe tínhamos feito mal nenhum. Até ali. 

 Então vieram as dores. Um entrar e sair que me desfazia os sentidos. Violar alguém 

com oito anos é uma questão de a agulha ceder porque o camelo não consegue. A criança 

cede, porque o corpo dá de si, mas a mente do violador não. 

 Pensei que tinha morrido ‒ acordei num mundo com paredes brancas e pensei que 

só podia estar no céu. Mas Mr. Freeman estava ali, a lavar-me. Apesar de ter as mãos a 

tremer, mantinha-me em pé dentro da banheira e lavava-me as pernas.  

‒ Não te quis magoar, Ritie. Não fiz por mal. Mas não contes… Não te esqueças, 

não contes a ninguém.  

 Sentia-me bem, muito limpinha e um pouco cansada.  

‒ Não senhor, não digo a ninguém, Mr. Freeman. 

 Estava alheada de tudo. ‒ Por favor, deixe-me ir descansar um bocadinho, estou tão 

cansada. ‒ sussurrei-lhe. Achei que se falasse alto, ele podia assustar-se e magoar-me outra 

vez. Limpou-me e deu-me as meias-calças.  

‒ Veste isso e vai para a biblioteca. Não tarda nada, a tua mãe chega. Faz como se 

nada fosse. 

 Ao descer a rua, senti que tinha as cuecas molhadas e parecia que as coxas iam sair 

do sítio. Como não conseguia sentar-me nas cadeiras duras da biblioteca (tinham sido 

feitas para crianças), fui para o terreno onde o Bailey jogava basebol, mas ele não estava 

lá. Esperei um bocadinho, observando os rapazes crescidos a correr à volta do campo 

empoeirado e depois tomei o caminho de casa. 

 Dois quarteirões mais à frente, percebi que não ia conseguir. A não ser que contasse 

cada passo e pusesse os pés em cada fenda do chão. Comecei a sentir um ardor nas pernas 

maior do que quando tinha deixado cair lixívia Sloan em cima de mim. As pernas 

latejavam, ou melhor, o interior das coxas palpitava com a mesma força com que batera o 

coração de Mr. Freeman. Tum tum… passo… tum tum … passo … PÉ NA FENDA … 

tum tum … passo. Subi a escada, degrau a degrau, um de cada vez. Não estava ninguém na 

sala de estar, por isso fui direitinha para a cama, depois de esconder debaixo do colchão as 

culotes manchadas de vermelho e amarelo.  

 Ao entrar no quarto, a Mãe disse: 
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 ‒ Então minha menina, é a primeira vez que te vejo vir para a cama sem ninguém 

te mandar. Só podes estar doente.  

 Não estava doente, mas sentia um ardor no fundo da barriga ‒ como é que lhe ia 

contar isso? Pouco tempo depois apareceu o Bailey, perguntando-me o que se estava a 

passar. Não havia nada para lhe contar. Quando a Mãe nos chamou para jantar e eu disse 

que não tinha fome, pôs-me a mão fria na testa e nas bochechas.  

‒ Se calhar é sarampo. Tem havido muitos casos na vizinhança. 

Depois, viu-me a febre e afirmou: 

  ‒ Tens um bocadinho de febre. Deves ter mesmo apanhado sarampo.                                     

Ao ocupar a porta toda, Mr. Freeman avisou: 

 ‒ O Bailey não deve ficar ao pé dela. A não ser que queiras uma casa empestada de 

crianças doentes. 

Ela respondeu-lhe por cima do ombro ‒ Mais vale agora do que mais tarde. Ficam 

já despachados.  

Saiu, afastando Mr. Freeman para o lado como se ele fosse feito de algodão.  

‒ Anda daí, Júnior. Vai buscar umas toalhas molhadas e passa-as pela cara da tua 

irmã.  

 Quando o Bailey saiu do quarto, Mr. Freeman aproximou-se da cama. Encostou-se, 

olhando para mim com uma cara ameaçadora capaz de me esganar.  

‒ Se abres a boca… ‒ repetiu a frase outra vez, mas de uma maneira tão doce que 

quase não a consegui ouvir. ‒ Se abres essa boquinha. ‒ Não tive força suficiente para lhe 

responder. Ele tinha de saber que eu não ia contar a ninguém. Quando o Bailey apareceu 

com as toalhas, Mr. Freeman saiu.   

 Mais tarde, a Mãe preparou um caldo de carne e sentou-se na borda da cama para 

mo dar. O líquido desceu pela garganta como ossos. Sentia a barriga e o rabo tão pesados 

como chumbo, mas parecia que a cabeça se tinha evaporado, dando lugar a ar puro sobre 

os ombros. Antes de ficar com sono e ir dormir, o Bailey leu-me The Rover Boys.  

 Naquela noite acordei vezes sem conta ao ouvir a Mãe e Mr. Freeman a discutirem. 

Não conseguia ouvir o que diziam, mas só esperava que ela não o enfurecesse, ao ponto de 

ele também a magoar. Sabia que ele era capaz de o fazer, com aquele ar frio e olhos vazios. 

Falavam cada vez mais depressa, os sons agudos a reboque dos graves. Gostava de lá ter 

estado. Podia passar como se fosse à casa de banho. Mal me vissem, talvez parassem, mas 
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as pernas recusavam-se a andar. Podia mexer os pés e os tornozelos, mas os joelhos 

pareciam feitos de madeira. 

 Talvez tivesse adormecido, mas amanheceu num instante e dei com a Mãe junto à 

minha cama.  

‒ Como é que sentes, querida? 

 ‒ Bem, Mãe. ‒ Uma resposta instintiva. ‒ Onde está o Bailey? 

 Respondeu-me que ele ainda estava a dormir mas ela tinha passado a noite em 

branco. De vez quando tinha espreitado pelo meu quarto só para ver como eu estava. 

Perguntei-lhe por Mr. Freeman e, só de pensar nisso, a cara dela encheu-se de raiva.  

‒ Foi-se embora. Saiu logo de manhã. Depois de comeres as Papas de Milho, vejo-

te a febre. 

 Já lhe podia contar? A dor horrível apoderou-se de mim, impedindo-me de falar. O 

que ele me tinha feito e no que eu tinha consentido deveria ter sido uma coisa mesmo má 

para Deus me deixar com tantas dores. Se Mr. Freeman se tinha ido embora, isso queria 

dizer que o Bailey estava fora de perigo? Se fosse assim e se eu lhe contasse, ia continuar a 

gostar de mim? 

 Depois de me tirar a febre, a Mãe disse-me que se ia deitar um bocado e que, se me 

sentisse pior, a podia chamar. Pediu ao Bailey para ver se me encontrava manchas na cara 

e nos braços e, quando elas aparecessem, para lhes passar calamina.  

 Aquele domingo vai e vem na minha memória como uma ligação telefónica do 

estrangeiro em que se ouve mal. Num momento o Bailey estava a ler-me Os Sobrinhos do 

Capitão e depois, sem parar para dormir, a Mãe olhava-me atentamente enquanto um 

bocado de sopa me escorria pelo queixo e me entrava pela boca dentro e eu engasguei-me. 

Então veio um médico que me viu a febre e mediu o pulso. 

 ‒ Bailey! ‒ acho que mandei um grito porque ele apareceu logo e pedi-lhe que me 

ajudasse e depois fugíamos para a Califórnia, para França ou para Chicago. Sabia que 

estava a morrer e, para dizer a verdade, desejava a morte, mas não queria morrer ao pé de 

Mr. Freeman. Sabia que, mesmo naquela altura ele não ia deixar que a morte me levasse, a 

menos que o desejasse.  

 A Mãe disse-me que era melhor ir tomar banho e, como eu tinha suado muito, 

mudavam-se os lençóis. Mas, quando me tentaram afastar, eu resisti, e nem Bailey me 

conseguiu segurar. Então, ela pegou-me ao colo e, durante uns instantes, o pavor abrandou. 
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O Bailey começou a fazer a cama. Ao tirar os lençóis sujos, encontrou as cuecas que eu 

tinha escondido debaixo do colchão. Caíram aos pés da Mãe.       
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Capítulo XVI  

 

Há pouco tempo, uma mulher branca do Texas, que se dizia liberal, fez-me 

perguntas sobre a minha terra natal. Quando lhe disse que, em Stamps, a minha avó era a 

única pessoa negra dona de uma loja, desde o princípio do século, exclamou: 

 ‒ Estou a ver, foram as debutantes. 

 Ridículo e até mesmo caricato. Quer fossem pobres ou passassem por dificuldades, as 

raparigas negras das cidades pequenas do Sul tinham a mesma preparação para a vida 

adulta que as raparigas brancas e ricas das revistas. Vendo bem, a formação não era a 

mesma. Enquanto as raparigas brancas aprendiam a dançar a valsa e a saber estar sentadas 

com uma chávena de chá em cima dos joelhos, nós ficávamos para trás, a aprender os 

valores vitorianos, com pouco dinheiro, para depois os pormos em prática. (Olhem só para 

a Edna Lomax, a gastar o dinheiro da apanha do algodão em cinco novelos de linha crua, 

de fazer renda. Com aqueles dedos vai repuxar o trabalho todo e vai ter de refazer os 

pontos, uma e outra vez. Mas ela sabia disso, quando comprou a linha.) 

Éramos obrigadas a saber bordar e eu podia gabar-me de ter arcas cheias de panos 

da loiça coloridos, fronhas de almofadas, toalhas de mesa e lenços. Dominava a técnica de 

fazer croché e picô e havia naprons suficientes que chegassem para uma vida inteira, que 

nunca chegariam a ser usados, seriam guardados nas gavetas de uma cómoda com 

saquinhos de cheiro. Escusado será dizer que todas as raparigas sabiam lavar e passar a 

ferro, mas as tarefas mais requintadas, como pôr a mesa com serviço de prata, fazer 

assados e cozinhar legumes sem carne, tinham de ser aprendidas por fora. Geralmente onde 

esses hábitos tinham origem. Aos dez anos, a cozinha de uma mulher branca tornou-se no 

meu exame final.  

Mrs. Viola Cullinan era uma mulher rechonchuda que vivia numa casa com três 

quartos, que ficava mais ou menos atrás dos correios. Era pouco interessante, até ao 

momento em que sorria. Nessa altura, as rugas à volta dos olhos e da boca que lhe davam 

um ar eternamente sujo desapareciam e a cara dela mais parecia uma máscara de duende 

endiabrado. Costumava esconder o sorriso até as amigas aparecerem ao fim da tarde; 

depois disso, Miss Glory, a cozinheira, servia-lhes bebidas frescas no pátio interior. 

A arrumação naquela casa era desumana. Cada coisa tinha o seu lugar. Este copo 

fica aqui e só aqui. Aquela chávena tinha o seu lugar e guardá-la noutro sítio era um acto 

de rebeldia insolente. Ao meio-dia em ponto, punha-se a mesa. Às 12h15, Mrs. Cullinan 
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sentava-se para jantar (quer o marido tivesse ou não chegado). Às 12h16, Miss Glory 

servia a comida.  

Demorei uma semana para perceber a diferença entre um prato de salada, um prato 

de pão e um prato de sobremesa. 

Mrs. Cullinan mantinha os hábitos dos pais ricos. Era da Virgínia. Miss Glory, 

descendente dos escravos que tinham trabalhado para os Cullinan, contou-me a história 

dela. A patroa tinha casado com um pobretanas (segundo Miss Glory). A família do marido 

pouco ou nada tinha e o que havia «não era lá g’de coisa». 

Feia como é, pensei para comigo, teve sorte em arranjar um marido, acima ou 

abaixo da sua condição. Mas Miss Glory não me deixava falar mal da patroa. Contudo, ela 

até tinha muita paciência comigo nas tarefas domésticas. Explicou-me como é que 

funcionavam as porcelanas e os cristais, os serviços de prata e as campainhas dos criados. 

A grande tigela redonda para servir a sopa não era uma tigela de sopa, mas uma terrina. 

Havia taças, copos de refresco, copos de gelado, copos de vinho, açucareiros a condizer 

com chávenas de café em vidro verde, e copos de água. Tinha um copo só para mim, que 

ficava guardado ao pé do de Miss Glory numa prateleira à parte. As colheres de sopa, a 

molheira, as facas de manteiga, os garfos para salada e as travessas começaram a fazer 

parte do meu vocabulário, sendo quase uma nova língua. Aquelas coisas novas e a agitação 

de Mrs. Cullinan na sua casa de Alice no País das Maravilhas fascinavam-me.  

Nas recordações que tenho, o marido dela mantém-se uma incógnita. Misturei-o 

com os outros homens brancos que já tinha visto, mas que fingia não ver. 

Uma tarde, a caminho de casa, Miss Glory contou-me que Mrs. Cullinan não podia 

ter filhos. Explicou-me que era por ela ter ossos muito frágeis. Era difícil conseguir 

imaginar ossos debaixo daquela gordura toda. Miss Glory disse ainda que o médico tinha 

tirado os órgãos femininos a Mrs. Cullinan. Comecei a pensar naquilo: se um porco tinha 

pulmões, coração e fígado e se Mrs. Cullinan andava por aí sem eles, então isso explicava 

o motivo de ela andar a beber, de garrafas sem marca. Aquilo mantinha-a embalsamada.  

   Quando contei isto a Bailey, ele concordou comigo, dizendo-me ainda que Mr. 

Cullinan tinha duas filhas de uma mulher negra e que eu até as conhecia muito bem. Disse 

mesmo que elas eram a cara chapada do pai. Apesar de o ter visto horas antes, não 

conseguia lembrar-me da cara dele e pensei logo nas raparigas Coleman. Tinham a pele 

muita branca, por isso não eram parecidas com a mãe (nunca se tinha ouvido falar em 

nenhum Mr. Coleman). 
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A pena que sentia de Mrs. Cullinan perseguiu-me na manhã seguinte, como o 

sorriso maroto e gozão do gato do País das Maravilhas. Aquelas raparigas, que até podiam 

ser filhas dela, eram lindas. Não precisavam de alisar o cabelo. Até quando apanhavam 

chuva, as tranças ficavam direitas como cobras amansadas. As boquinhas eram recortadas 

como o arco dos cupidos. Mrs. Cullinan não sabia o que perdia. Ou talvez soubesse. Pobre 

Mrs. Cullinan.  

Durante semanas, chegava mais cedo e saía tarde, tentando ao máximo compensá-la 

pela sua esterilidade. Se ela tivesse tido filhos, não era preciso mandar-me ir da porta das 

traseiras dela para a porta das traseiras das amigas, só para lhe fazer mil e um recados. 

Pobre Mrs. Cullinan.  

Então, numa tarde, Miss Glory pediu-me para ir servir as senhoras no pátio. Depois 

de pousar a bandeja em cima da mesa, quando me virei em direcção à cozinha, uma das 

mulheres, a que tinha sardas na cara, perguntou-me:  

‒ Rapariga, como é que te chamas? 

Mrs. Cullinan disse:  

‒ É muito calada. Chama-se Margaret.  

 ‒ É muda? 

 ‒ Não. A meu ver, ela quando quer até fala, mas normalmente anda calada que nem 

um ratinho. Não é assim, Margaret? 

 Sorri. Coitada. Tão oca por dentro e nem sequer sabia dizer o meu nome como deve 

ser. 

 ‒ Apesar de tudo, ela até é uma coisinha fofa. 

 ‒ Bem, até acredito, mas tem um nome tão comprido. Jamais me daria a esse 

trabalho. Se fosse a ti, tratava-a por Mary. 

 Entrei pela cozinha a deitar fumo pelas ventas. Aquela mulher horrível nunca ia ter 

a oportunidade de me chamar Mary. Preferia morrer à fome a trabalhar para ela. Nem que 

ela estivesse a arder, eu faria xixi para lhe apagar o fogo. Os risinhos passeavam pelo pátio 

e por entre os tachos de Miss Glory. Perguntei-me qual seria o motivo de tanta graça.  

 Os brancos eram tão esquisitos. Estariam a falar de mim? Toda a gente sabia que 

eles se davam melhor do que os negros. Talvez Mrs Cullinan tivesse amigos em St. Louis 

que teriam ouvido falar de uma rapariga em Stamps que fora a tribunal e lhe tivessem 

contado. Talvez ela soubesse de Mr. Freeman.  
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O almoço andava-me às voltas dentro do estômago, por isso vim cá para fora e 

aliviei-me no canteiro de boas-noites. Pensando que eu andava a chocar alguma coisa, 

Miss Glory disse-me que podia ir para casa, onde Momma me daria chá de ervas, e que ela 

depois explicava a situação à patroa.  

 Ao chegar ao lago, percebi que estava a ser parva. Claro que Mrs. Cullinan não 

sabia de nada. Se soubesse, não me tinha oferecido aqueles dois vestidos lindos, que 

Momma dera um jeitinho, nem me tinha chamado «coisinha fofa». Como estava melhor do 

estômago, não contei nada a Momma.  

Naquela tarde, decidi escrever um poema sobre ser branca, gorda, velha e sem 

filhos. Seria uma balada trágica. Tinha de a observar com atenção para conseguir captar a 

essência da sua solidão e dor.   

 No dia seguinte, tratou-me pelo nome errado. Miss Glory e eu estávamos a lavar a 

loiça do almoço, quando Mrs. Cullinan se aproximou da porta: 

‒ Mary? 

 ‒ Quem? ‒ perguntou Miss Glory. 

 Um pouco curvada, Mrs. Cullinan estava fartinha de saber quem era e eu também.  

 ‒ Quero que a Mary leve um pouco de sopa a Mrs. Randall. Ultimamente ela não se 

tem andado a sentir bem.                                        

  Miss Glory ficou perplexa:  

‒ A senhora quis dizer Margaret. Ela chama-se Margaret. 

 ‒ É um nome muito comprido. A partir de hoje, passa-se a chamar Mary. Aquece a 

sopa de ontem e coloca-a na terrina de porcelana. E Mary, vê lá se tens cuidado a levá-la.  

 Toda a gente que eu conhecia tinha um medo horrível de ser tratado «por outro 

nome que não seja o seu». Era perigoso chamar um negro por um nome que pudesse ser 

visto como uma ofensa. Isto porque, durante séculos, tinham sido tratados por pretalhões, 

pretalhada, pretos sujos, gorilas, macacos e almas penadas.  

 Por momentos, Miss Glory teve pena de mim. Então, depois de me passar a terrina 

quente para as mãos, disse:  

 ‒ Não ligues, não lhe dês importância. Palavras leva-as o vento… Como sabes, já 

trabalho para ela há vinte anos.  

 Segurou na porta das traseiras para eu passar.  
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‒ Vinte anos. Era pouco mais velha que tu. Chamava-me Hallelujah. Foi o nome 

que a Ma me deu, mas a senhora tratava-me por «Glory» e o nome pegou. Até é mais 

bonito. 

 Quando estava a passar pelo carreiro que ficava por trás das casas, Miss Glory 

gritou: 

 ‒ E também é mais curtinho. 

 Por instantes, não sabia se devia rir-me (imaginem que se chamam Hallelujah) ou 

gritar (imaginem que uma mulher branca vos muda o nome, só porque lhe apetece). A 

raiva que sentia impediu-me de ter outro ataque. Tinha de abandonar o trabalho, o 

problema era como fazê-lo. A Momma não ia aceitar que eu deixasse o trabalho, assim 

sem mais nem menos.  

 ‒ Ela é um doce. Aquela mulher é um docinho de coco. 

Dizia a criada de Mrs. Randall, ao mesmo tempo que recebia a sopa. Nessa altura, tive 

curiosidade em saber que nome tinha tido antes e qual era o nome a que ela respondia 

agora.  

 Durante uma semana, olhei para Mrs. Cullinan olhos nos olhos quando ela me 

tratava por Mary. Ela não prestava atenção aos meus atrasos nem às saídas antecipadas. 

Miss Glory andava meio zangada comigo por eu deixar gemas de ovos nos pratos e por não 

me esforçar a polir o serviço de prata. Pensei que ela se fosse queixar à patroa, mas não o 

fez.  

 Então, o Bailey resolveu-me o dilema. Pediu-me para lhe contar o que havia dentro 

do armário da loiça e quais eram os pratos de que Mrs. Cullinan gostava mais. As peças 

preferidas dela eram uma travessa em forma de peixe e as chávenas de café em vidro 

verde. Fiquei com aquelas ideias na cabeça e, no dia seguinte, quando Miss Glory estava a 

estender a roupa e me mandaram servir as velhotas no pátio, deixei cair a bandeja vazia. 

Ao ouvir o grito de Mrs. Cullinan: ‒ Mary! ‒ fui logo buscar a travessa e duas das 

chávenas de vidro. Mal ela passasse pela porta da cozinha, deixei-as cair no chão de 

azulejo.  

             Nunca consegui explicar ao Bailey tudo o que aconteceu a seguir porque, de cada 

vez que chegava à parte em que ela caía no chão e contraía aquela cara feia para chorar, 

desatávamos a rir. Ela até se ajoelhou no chão para apanhar os cacos, a choramingar:  

 ‒ Oh, Momma. Oh, valha-me Deus. Era a porcelana que a Momma trouxe da 

Virgínia. Ai, Momma, desculpe-me.          
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 Miss Glory veio logo a correr do pátio e as mulheres que estavam no jardim 

juntaram-se à volta dela. Miss Glory estava tão desfeita como a patroa.  

 ‒ Não me diga que ela partiu a sua loiça da Virgínia. Qu’é qu’a gente vamos fazer? 

 Mrs Cullinan chorou ainda mais alto: 

 ‒ Aquela preta desajeitada. Pretinha desgraçada. 

 A mulher com sardas na cara baixou-se e perguntou: 

 ‒ Viola, quem é que fez isto? Foi a Mary? Quem é que fez isto? 

   Aquilo aconteceu tão depressa que já não me lembro se ela se baixou antes ou 

depois de falar, só sei que Mrs. Cullinan respondeu: 

 ‒ Ela chama-se Margaret, raios a partam. Ela chama-se Margaret.           

Ao dizer isto, atirou-me um dos cacos da travessa. Até pode ter sido aquela histeria 

toda que a fez falhar o alvo, porque o caco de loiça acertou em cheio na orelha de Miss 

Glory, que começou a gritar. 

 Deixei a porta da frente escancarada, para que os vizinhos todos ouvissem.  

 Mrs. Cullinan tinha razão numa coisa. Eu não me chamava Mary.     
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Capítulo XXXVI  

 

O mundo tinha acabado e eu era a única pessoa que sabia disso. 

 As pessoas andavam pelas ruas como se ainda houvesse chão debaixo dos pés. 

Apesar de fingirem inspirar e expirar, eu tinha a certeza de que o ar tinha sido sugado 

através de um grande suspiro de Deus em pessoa. Era a única pessoa que me sentia asfixiar 

naquele pesadelo. 

 A pouca alegria que consegui retirar da ideia de que ter um filho era prova de que 

não era lésbica, amontoava-se no cantinho mais pequeno da minha cabeça, fazendo pressão 

entre o medo, a culpa e o nojo de mim própria.  

Era como se, durante uma eternidade, eu tivesse aceitado a minha situação difícil 

como sendo uma vítima infeliz e desgraçada do destino e das Fúrias. Mas desta vez, tinha 

de admitir que a culpa de se ter abatido uma nova catástrofe sobre mim era minha.        

Como é que podia pôr as culpas todas no pobre homem, a quem levara a fazer amor 

comigo? Para se ser profundamente desonesta, é preciso que uma pessoa seja uma de duas 

coisas: ou é ambiciosa sem escrúpulos ou então é egocêntrica convicta. Essa pessoa tem de 

acreditar que, para atingir os seus fins, tem direito a manipular tudo e todos, ou que é o 

centro não só do seu mundo mas dos mundos em que outros vivem. Como nenhum destes 

elementos fazia parte do meu feitio, pus o fardo de estar grávida aos dezasseis anos sobre 

os ombros, que era onde devia estar. Confesso que aquele peso me fazia cambalear. 

Finalmente, decidi mandar uma carta ao Bailey, que andava no mar com a marinha 

mercante. Respondeu, dizendo-me para não contar à Mãe do meu estado. Ambos sabíamos 

da oposição extrema dela contra o aborto e de ela ser bem capaz de me mandar a desistir da 

escola. O Bailey disse ainda que, se eu deixasse a escola antes de receber o diploma do 

liceu, seria quase impossível voltar a estudar. 

Aqueles primeiros três meses enquanto me estava a habituar à ideia de estar grávida 

(não liguei a gravidez à possibilidade de eu ter um bebé, semanas antes do parto), foram 

um período confuso. Parecia que os dias andavam abaixo do nível do mar, sem nunca 

virem ao de cima. 

Felizmente, a Mãe andava muito emaranhada na vidinha dela. Como sempre, ela lá 

do canto dela mal dava por mim. Desde que fosse saudável, tivesse que vestir e estivesse 

contente, ela achava que não era preciso andar sempre em cima de mim. Como de costume, 
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a sua maior preocupação era viver a vidinha dela, esperando que os filhos fizessem o 

mesmo. E que o fizessem sem grande alarido.  

Debaixo daquele olhar desatento, fiquei mais rechonchuda e a minha pele tornou-se 

mais macia e limpinha, como as panquecas feitas numa frigideira sem óleo. Mesmo assim, 

ela não desconfiou de nada. Anos antes, estabelecera um código que nunca se alterava. Eu 

não mentia. Era ponto assente que eu não mentia: primeiro, porque era demasiado 

orgulhosa para me deixar apanhar e depois via-me obrigada a admitir que não era nenhum 

deus. A Mãe deve ter chegado à conclusão de que, como eu não andava para aí a mentir, 

também não me deixava enganar. Estava enganada. 

 Concentrei todas as minhas forças em fingir que era uma simples aluna, que não 

tinha nada mais aborrecido em que pensar do que os exames a meio do período. Pode 

parecer estranho, mas enquanto desempenhava o meu papel, estive quase a apanhar o jeito 

das crises de uma adolescente. Mas houve momentos em que, fisicamente, não consegui 

negar que algo muito importante estava a acontecer no meu corpo.  

 De manhã, nunca sabia se teria de saltar do eléctrico, um passo à frente daquele mar 

de enjoos que ameaçava tomar conta de mim. Já em terra firme, e longe daquele transporte 

ondulante e das mãos ainda a tresandar a pequenos-almoços, recuperava o equilíbrio e 

esperava pelo próximo eléctrico.  

 A escola recuperou a magia perdida. Pela primeira vez desde Stamps, a informação 

era estimulante por si só. Dava por mim dentro de grutas de acontecimentos e deliciava-me 

com as soluções lógicas de matemática. 

 Atribuía as minhas novas reacções (apesar de, na altura, não saber que ia aprender 

alguma coisa com isso) ao facto de que, por mais complicado que fosse aquele período, 

não me ia dar por vencida pelo desespero. A vida era como uma passadeira rolante, sempre 

a rolar, mas eu só pensava em andar direita e esconder o meu segredo com a minha 

postura.  

 Mais ou menos a meio da gravidez, o Bailey regressou a casa e trouxe-me uma 

pulseira em prata da América do Sul, o livro Look Homeward, Angel de Thomas Wolfe e 

um monte de piadas picantes.  

 Perto do meu sexto mês de gravidez, a Mãe deixou São Francisco e foi para o 

Alasca. Ali, ia abrir um clube nocturno e planeava lá ficar três ou quatro meses, até que 

estivesse tudo pronto. O Papá Clidell tomaria conta de mim, mas eu deixei-me ficar no 

meu cantinho ou debaixo das olhadelas inquietantes das hóspedes. 
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 Depois de uma festa de despedida animada, a Mãe deixou a cidade (afinal, quantos 

pretos é que havia no Alasca?), e eu senti-me culpada por deixá-la ir-se embora sem lhe 

contar que em breve seria avó. 

 

Dois dias depois do Dia da Vitória sobre o Japão, estava eu com a turma da San 

Francisco Summer School na Mission High School a receber o meu diploma. Naquela 

tarde, já no seio de uma família feliz, e num acto de coragem, desvendei o terrível segredo 

ao deixar um bilhete na cama do Papá Clidell. Dizia: Queridos Pais, desculpem trazer a 

desgraça para a família, mas estou grávida. Marguerite.  

 A confusão que se instalou quando expliquei ao meu padrasto que faltavam mais ou 

menos três semanas para o bebé nascer mais parecia uma comédia de Molière. Aquilo só 

teve graça uns anos depois. O Papá Clidell contou à Mãe que “eu ia nas três semanas”. 

 Ao olhar para mim como mulher, pela primeira vez, a Mãe exclamou com 

indignação: 

 ‒  Ela já vai em mais do que três semanas. 

Aceitaram a ideia de que eu estava grávida há mais tempo do que dissera. Ainda assim, foi 

difícil acreditarem como é que, durante oito meses e uma semana, eu tinha escondido a 

barriga sem que eles dessem por isso. 

 ‒ Quem é o pai? ‒ perguntou a Mãe. 

Contei-lhe. Lembrava-se dele vagamente.  

 ‒ Queres casar com ele? 

 ‒ Não. 

 ‒ Ele quer casar contigo? 

O pai da criança deixara de falar comigo durante o quarto mês. 

 ‒ Não. ‒ respondi. 

 ‒ Então, tudo bem. Não vale a pena dar cabo de três vidas.  

Não houve qualquer censura evidente ou subtil. Não fosse ela Vivian Baxter 

Jackson. Desejando o melhor, preparada para o pior e sem me espantar com o que quer que 

fosse entre uma coisa e outra. 

 O Papá Clidell garantiu-me que não tinha nada com que me preocupar. “Desde qu’a 

Eva comeu a maçã, as mulheres desataram a emprenhar”. Mandou uma das empregadas à 

loja de I. Magni’s para me comprar vestidos de grávida. Nas duas semanas seguintes, andei 

numa roda-viva pela cidade para ir ao médico, tomar comprimidos e injecções de 
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vitaminas, comprar roupa para o bebé e, a não ser nos poucos momentos a sós, gozar o 

momento abençoado e iminente. 

 Depois de um trabalho de parto curto e pouco doloroso (achei que as dores de parto 

eram exageradas), nasceu o meu filho. Com a maternidade, os meus pensamentos 

encheram-se de um misto de gratidão e amor, mas também de um sentimento de posse. 

Tinha um filho. Ele era tão bonito e meu. Só meu. Ninguém mo tinha comprado. Ninguém 

me ajudara a enfrentar aqueles meses de enjoos horríveis. Tivera ajuda a fazer a criança, 

mas ninguém podia negar que fora uma gravidez imaculada. 

 Era todo meu, mas eu tinha medo de tocar-lhe. Já fora do hospital, fiquei sentada 

durante horas a olhar para o berço, observando aquela perfeição misteriosa. Tinhas as 

mãozinhas e os pezinhos tão delicados que pareciam inacabados. Com o à vontade de uma 

enfermeira, a Mãe tratava dele facilmente, mas eu tinha medo de ter de mudar-lhe as 

fraldas. Não era conhecida por ser desajeitada? E se ele me escorregasse das mãos ou eu 

tocasse no alto da cabecinha com os dedos e sentisse aquela pulsação vibrante? 

 Numa noite, a Mãe entrou no meu quarto, trazendo o meu bebé de três semanas. 

Puxou a coberta para trás e disse para me levantar e pegar nele, enquanto ela punha o 

resguardo na cama. Explicou-me que o bebé ia dormir comigo. 

 Implorei em vão. Tinha a certeza de que me ia virar e esmagá-lo ou partir aqueles 

ossinhos frágeis. Ela nem ouviu o que eu disse e, passados uns instantes, aquele bebé lindo 

estava no centro da cama, deitado de costas, a rir-se para mim.  

 Deitei-me na ponta da cama, cheia de medo, rezando para que não dormisse a noite 

toda. Mas a rotina do «come e dorme» do hospital e a mão de ferro da Mãe, levaram a 

melhor sobre mim. Adormeci. 

 Senti o meu ombro a abanar levemente. 

 ‒ Maya, acorda ‒ sussurrou a Mãe ‒ Mas não te mexas.  

 Soube logo que aquele despertar tinha a ver com o bebé.  

 ‒ Estou acordada ‒ respondi, tensa. 

 Acendeu a luz e ordenou:  

 ‒ Olha para o bebé. 

 O medo era tanto que me impediu de olhar para o meio da cama. 

 Ela disse mais uma vez: 

 ‒ Olha para o bebé. 
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 Na voz dela não havia tristeza, o que me ajudou a vencer o terror. O bebé já não 

estava no meio da cama. A princípio, até pensei que se tinha mexido. Mas depois, ao ver 

melhor, percebi que eu estava deitada de barriga para baixo com o braço levantado em 

ângulo recto. Debaixo do cobertor, seguro pelo meu cotovelo e antebraço, o bebé dormia 

mesmo ao meu lado.  

 ‒ ‘Tás a ver, não é preciso pensar em fazer a coisa certa. Se é isso que queres, 

quando deres por ti, já está feito ‒ sussurrou a Mãe. 

 Quando ela apagou a luz, aconcheguei o meu filho com jeitinho e voltei a 

adormecer.  
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CAPÍTULO III – O processo tradutório 

Relatório de tradução de I Know Why The Caged Bird Sings 

 

 O presente relatório de tradução pretende reflectir sobre o processo tradutório do 

ponto de vista das dificuldades colocadas pela tradução para português europeu do texto I 

Know Why The Caged Bird Sings (2007). 

  Uma vez que já existe uma tradução desta narrativa para português do Brasil, 

intitulada Eu sei por que o Pássaro canta na Gaiola (1996) por Paula Rosas, será feita uma 

análise comparativa entre a primeira e a tradução parcial, que constitui o corpus do 

projecto. Devido à extensão da obra (prólogo + 36 capítulos), afigurou-se mais indicado 

traduzir apenas o prólogo e os capítulos 11,12, 16 e 36. 

 As dificuldades tradutórias encontradas incidiram em dois grandes grupos: por um 

lado, o nível linguístico e cultural e, por outro, as características narratológicas da forma 

autobiográfica, na qual coexistem as vozes do eu-narrado e do eu-narrador.  

 A metodologia usada neste relatório reflectirá os passos inerentes às estratégias de 

tradução adoptadas, ao identificar as possíveis soluções para os problemas encontrados, 

tendo em mente os diversos contextos (linguístico, histórico e cultural). 

       Para isso, julgou-se pertinente definir o conceito de estratégia de tradução (semântica, 

sintáctica e pragmática) apresentado por Andrew Chesterman no capítulo «Translation 

Strategies», da obra Memes of Translation – The Spread of Ideas in Translation Theory 

(1997). Além disso, recorrer-se-á à teoria do polissistema de Itamar Even-Zohar, às 

questões ligadas ao conceito de Normas de Tradução defendido por Gideon Toury, aos 

princípios básicos da Skopostheorie de Hans J. Vermeer e ao modelo circular proposto por 

Christiane Nord. 

 Consoante as teorias, a tradução é encarada sob diversos prismas. 

Por um lado, aplicou-se a teoria dos polissistemas – defendida por Itamar Even-

Zohar – na análise do corpus deste projecto, pois esta serve de base para o início da 

abordagem tradutória a ser feita nesse mesmo corpus. 

De acordo com este estudioso, torna-se inquestionável a ideia de que a tradução é 

uma actividade intrinsecamente ligada às relações que se estabelecem entre diferentes 

sistemas literários (ou culturais).   
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Nesse sentido, o tradutor desempenha um papel decisivo na interacção entre 

determinados sistemas e culturas, levando a que o teórico refira:  

 

(…) but is, necessarily, a polysystem – a multiple system, a system of various 

systems which intersect with each other and partly overlap, using concurrently 

different options, yet functioning as one structured whole, whose members are 

interdependent.  

(Zohar, 1979: 11)   

 

Efectivamente, quando se decide traduzir um texto, há a passagem de um texto – 

representativo de um sistema literário – para outro texto inserido noutro sistema literário. 

Neste caso, a transferência do polissistema literário americano, através da narrativa I Know 

Why The Caged Bird Sings, para o polissistema literário português pressupõe a influência 

exercida por determinados factores durante a produção do texto traduzido, entre os quais se 

destacam a língua, alguns elementos socioculturais inerentes à cultura, ao contexto e à 

época. 

 Quanto às competências tradutórias, a cultura representa um dos elementos a 

avaliar, pois se não houver o entrosamento suficiente entre as culturas (CP e CC) e os 

respectivos textos (TP e TC), não é possível produzir uma tradução coerente. 

O contexto representa assim um dos factores que condicionam o processo 

tradutório, uma vez que inclui elementos tanto da realidade do autor como da realidade do 

receptor, sendo que a análise desses elementos ajuda a determinar o sentido. Desta forma, a 

interpretação de um texto deve ser feita tendo em conta a presença do autor como sujeito 

que detém uma determinada identidade social e histórica que é parte integrante do discurso 

que se avalia.   

Por sua vez, ao basear-se na Skopostheorie de Hans Vermeer, Christiane Nord, 

apresenta no texto Text Analysis in Translation (1991) um modelo de tradução voltado 

para a análise textual, que se destina principalmente à formação de tradutores e à sua 

aplicação no processo tradutório em si, o que permite sistematizar problemas de tradução e 

perceber de forma clara as normas tradutórias. Este modelo incide nos universos da 

cultura, que incluem a linguagem, a comunicação e a tradução.   

Segundo a skopostheorie de Vermeer, defendida por Nord, o primeiro passo para 

determinar qualquer processo tradutório é ter em conta o objectivo da acção tradutória 
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como um todo, levando a que a tradução seja encarada como um tipo de acção humana. 

Assim, o autor altera o conceito de tradução, até aí visto como um processo essencialmente 

linguístico, que passa a consistir num processo sobretudo de cariz cultural, dado que, para 

Vermeer, a tradução representa uma acção humana, dotada de intenções e objectivos, 

inserida num sistema cultural pleno de particularidades. 

Deste modo, surge a noção de skopos (objectivo) – defendida pela skopostheorie – 

que, em termos tradutórios, designa o objectivo com que uma determinada tradução é feita, 

levando a que as traduções se façam em função do propósito a partir do qual ocorrem. 

Ligada a esta teoria, Nord apresenta três possíveis tipos de propósito: o objectivo geral do 

tradutor no processo tradutório, o objectivo da comunicação do TC na situação 

comunicativa da CC e o objectivo de um procedimento ou estratégia de tradução 

específica.  

Nesse sentido, o skopos do TC passa a ser determinado pelo seu receptor ideal, ou 

seja, o seu destinatário, surgindo a tradução como a comunicação que se estabelece entre 

duas culturas diferentes, separadas no espaço e no tempo. Ainda assim, de forma a 

produzir-se uma tradução coerente e equilibrada, torna-se necessário definir, inicialmente, 

o skopos do TP para que, depois, se possa definir o skopos do TC. 

Nord defende a ideia de que um dos factores mais relevantes que define o objectivo 

de uma tradução é o receptor do TC, com o seu conhecimento cultural e acerca do mundo. 

A autora refere ainda que o texto traduzido se encontra ligado intencionalmente a um 

receptor, visto que traduzir significa produzir um texto, tendo em vista a situação 

comunicativa prevista para o TC, seguindo o objectivo desse texto e dirigindo-se aos seus 

destinatários, dentro da situação comunicativa do TC.  

Ao aliar o conceito de tradução enquanto comunicação intercultural à função 

desempenhada pelo TP, Nord tece as seguintes comentários: 

 

Translation is always realized for a target situation with its determining factors 

(recipient, time and place of reception, etc), in which the target text is supposed to 

fulfill a certain function which can and, indeed, must be specified in advance.  

(Nord, 1991: 28) 
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Acrescenta ainda:  

 

The function of the target text is not arrived automatically from an analysis of the 

source text, but is pragmatically defined by the purpose of the intercultural 

communication.  

(Nord, 1991: 9) 

    

Através destas considerações, verificamos que a tradução surge como uma 

«comunicação intercultural» que ocorre entre duas culturas inseridas na transmissão da 

mensagem, sendo que o texto só pode ser analisado e entendido relativamente ao contexto 

dessa comunicação e dentro do mesmo. Assim, a função do TC só pode ser indicada pelo 

receptor no TP durante a recepção desse texto, demonstrando que um texto pode 

desempenhar diversas funções consoante o número de receptores que vier a ter, pois a sua 

leitura suscita diferentes interpretações. 

 Dado que um texto, enquanto acto comunicativo, só se completa após a sua 

recepção, tanto os receptores do TP como os do TC desempenham um papel essencial na 

busca do skopos da tradução. Nesse contexto, o tradutor (enquanto emissor do TC) é não 

só o especialista no acto tradutório como também é o responsável pelo produto final na LC, 

sendo ainda o produtor de um texto original nessa língua. Além disso, o TC possui um grau 

considerável de intertextualidade com o TP, sendo necessária coerência intratextual para 

que esse texto seja inteligível para o receptor. 

Em relação a este aspecto, Nord sugere a ideia: 

   

 The translator is not the sender of the ST message but a text producer in the target 

culture who adopts somebody else’s intention in order to produce a communicative 

instrument for the target culture.  

(Nord, 1991: 11) 

    

De facto, a própria competência e o leque de conhecimentos do tradutor são 

considerados factores que influenciam a forma como ele encara o texto que vai traduzir, do 

mesmo modo que a sua competência linguística na LP (função de receptor) e na LC 

(função como produtor textual) se revelam determinantes para a sua tradução.     
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Com base nestas ideias, Christiane Nord cria o seu modelo circular ligado ao 

processo tradutório que é constituído por três fases (Nord, 1991: 34): a primeira etapa 

consiste na análise do objectivo (skopos) do TC, a segunda incide na análise do TP 

composta por duas partes (compatibilidade do material encontrado com os requisitos 

pedidos e adaptação e correspondência dos elementos do TP noutros na LC) e a etapa final 

passa pela estruturação/composição do TC, fechando assim o círculo.  

Nesse sentido, o trajecto circular da tradução inclui vários movimentos pequenos e 

circulares que ocorrem repetitivamente entre a situação comunicativa do TP e a referida 

situação, entre a situação comunicativa do TC, entre os diversos passos de análise e entre a 

análise do TP e a síntese do TC.  

Sempre que o tradutor avança na sua tarefa, revê os factores já analisados, sendo 

que cada parte do conhecimento adquirido durante o processo de análise e compreensão 

pode ser corrigida e alterada várias vezes. De acordo com este modelo, quando se analisa 

um texto com o intuito de o traduzir, deve-se ter em conta tanto os factores contextuais 

como os textuais. 

Por um lado, os factores contextuais referem-se à situação comunicativa em que o 

texto é produzido, pois são analisados antes da leitura do mesmo através do levantamento 

de questões relacionadas com o emissor do texto, a intenção desse emissor, o receptor do 

texto, o canal (meio de transmissão do texto), o espaço e tempo da produção/recepção do 

texto, o motivo da comunicação e função do texto.  

Por outro lado, os factores textuais compõem o texto, quer ao nível da superfície 

textual, quer no conteúdo lexical e semântico (de que trata o texto, quais os elementos 

verbais e não-verbais e em que ordem) e incluem o tema, o conteúdo e o estilo do texto, as 

pressuposições, a composição textual, o léxico, os traços suprasegmentais, entre outros. 

A este respeito, Nord defende que é essencial ter em conta a situação interna do 

texto, uma vez que as informações nele presentes podem apresentar situações implícitas, 

por vezes idênticas à situação textual externa: diferentes narradores podem tomar posturas 

diversas em relação à narrativa, condições implícitas de tempo e espaço, leitores 

implícitos.              

Todos estes elementos devem ser analisados cuidadosamente, dado que fornecem 

informações ao tradutor acerca das características do assunto, da estrutura geral do texto e 

de outros aspectos que podem indicar algumas pressuposições. Assim, cabe ao tradutor 

decidir como reproduzir esses efeitos no leitor do TC.  
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Além disso, a autora reforça a ideia de que é essencial que a análise de cada factor 

não se encerre em si mesma, mas que cada etapa do processo descreva um movimento 

circular de ida e volta, para que uma decisão tradutória leve o tradutor a repensar nas 

opções tomadas anteriormente, trazendo implicações para as escolhas posteriores. Em 

todos estes casos, cabe ao tradutor – com base no skopos e no projecto de tradução – 

decidir qual o tratamento que será dado a esses elementos, preservando, alterando ou 

eliminando-os. 

Por conseguinte, julgou-se pertinente traduzir a narrativa I Know Why The Caged 

Bird Sings à luz do modelo circular defendido por Christiane Nord pois este modelo já 

inclui a análise do contexto do TP (análise da situação comunicativa desse texto) e do TC, 

com a análise da situação comunicativa prevista para esse texto. 

De forma a aplicar a abordagem apresentada por Nord ao projecto de tradução, 

optou-se por escolher alguns dos factores relevantes para a análise do TP e respectiva 

produção do TC. Entre eles, destacam-se o emissor e produtor textual, os receptores dos 

textos (TP e TC), o motivo para a produção/recepção do texto e a função exercida por este, 

o tempo e espaço da recepção do mesmo. 

 Uma vez que o presente trabalho consiste num projecto de tradução, os papéis de 

emissor e produtor textual coincidem, inscrevendo-se na mesma pessoa, pois o tradutor 

produz e assina o seu trabalho, no momento em que recebe um texto (TP) com o intuito de 

o traduzir, criando assim um novo texto (TC). O TP adoptado para a tradução é a narrativa 

I Know Why The Caged Bird Sings de Maya Angelou, publicada em 1970, obra que retrata 

certos momentos da infância e adolescência da autora, durante os anos 30 e 40 nos EUA.  

A época em que o texto foi publicado (1970) permite-nos inferir o tipo de receptor 

(do TP) que Angelou procurou atingir, nomeadamente, leitores jovens e adultos 

interessados na literatura afro-americana. No caso do TC – a tradução parcial da referida 

obra – e tendo em conta a distância temporal (1970-2011), os possíveis receptores desse 

texto serão essencialmente leitores adolescentes e adultos portugueses que se interessem 

pela literatura generalista, em especial a literatura afro-americana do séc. XX.  

Do ponto de vista da análise textual voltada para a tradução, verificamos que há 

certos elementos presentes na narrativa que nos indicam o motivo e a intenção da autora, a 

saber, produzir uma obra para publicação que descrevesse momentos marcantes da sua 

infância e adolescência.  



78 

 

 Seguindo esta linha de pensamento, Gideon Toury, no artigo «The Nature and Role 

of Norms in Translation» (1995), defende a ideia de que a tradução representa uma 

actividade que possui um significado cultural, ou seja, que o tradutor desempenha um 

papel social regido por normas adquiridas, que executam o seu papel na regulação da 

actividade tradutória. Isto leva a que, numa dimensão cultural, a tradução esteja sujeita a 

diversas restrições que vão além do TP e das diferenças sistémicas existentes nas duas 

línguas. 

Neste sentido, quanto ao poder de coerção sobre o comportamento dos indivíduos, 

o autor faz uma distinção entre regras, normas e idiossincrasias, encontrando-se as regras 

na extremidade mais forte e, na mais fraca, as idiossincrasias. As normas funcionam como 

um meio-termo entre ambas, podendo variar igualmente entre normas mais fortes e normas 

mais fracas.  

 A gradação e a distinção entre os vários tipos de normas são relativas e um pouco 

difusas, uma vez que devido ao dinamismo dos sistemas, existe uma renegociação 

permanente das acções, levando a que o papel de cada norma não seja totalmente 

cristalizado. Desta forma, as normas caracterizam-se pela sua especificidade sociocultural 

e pela sua natureza instável, visto que, além de sofrerem alterações ao longo do tempo, 

também variam entre os (sub) sistemas de uma cultura, adquirindo graus distintos de 

generalização e coerção consoante as características de cada sistema, das instituições e das 

pessoas que o integram, bem como das suas relações de poder. 

 Portanto, as normas reflectem os valores e as ideias partilhadas por membros de 

uma mesma comunidade, que se traduzem em instruções implícitas visando regular e 

avaliar os comportamentos adequados e inadequados de membros de um grupo em 

determinadas circunstâncias. Nesse sentido, cada indivíduo interioriza as normas existentes 

na sua comunidade durante o processo de socialização, no qual o tradutor representa o 

equilíbrio entre dois pólos diferentes, o texto de partida (TP) e o texto de chegada (TC).  

 Por conseguinte, a partir das considerações feitas acerca das normas e do seu 

funcionamento, Toury estabelece algumas categorias que podem ser adoptadas face à 

tradução: normas iniciais, normas preliminares e normas operacionais, sendo as primeiras 

alvo da nossa breve descrição.  

 De facto, as normas iniciais dizem respeito às decisões tomadas pelo tradutor e 

determinam as políticas e estratégias adoptadas em função do lugar que a tradução 

pretende ocupar no sistema de chegada. Por um lado, a tradução em adequação consiste em 
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subscrever as normas da língua e cultura de partida, implicando a perda da ligação com a 

CC. Por outro, a tradução em aceitabilidade refere-se à adopção das normas da cultura e 

língua de chegada, o que pode implicar algumas perdas face ao TP. 

No entanto, os dois métodos – adequação e aceitabilidade – não se excluem: o 

tradutor pode e deve optar por uma solução intermédia e fazer uma combinação de normas. 

Este caso aplica-se à tradução parcial desta narrativa autobiográfica. 

Assim sendo, quanto aos antropónimos, às formas de tratamento (Mr., Mrs. e Miss), 

aos nomes de filmes/livros/personagens e às marcas presentes no TP, optou-se pela sua 

manutenção no TC. A decisão de não os traduzir teve como objectivo inserir o leitor do TC 

numa cultura e época diferentes da sua, ajudando-o a recriar o ambiente afro-americano, o 

que configura o método tradutório de adequação.   

De entre os exemplos destacam-se: Singer, Blue Seal Vaseline (marcas); Bailey, 

Marguerite (nomes); Mr. Freeman, Mrs. Henderson, Mrs. Flowers, Mrs. Viola Cullinan, 

Miss Glory (formas de tratamento); a revista Street & Smith, livros de BD The Lone 

Ranger/Crime Busters/The Shadow; Phantom e Green Hornet (personagens de BD).   

Além de querer aproximar o leitor do TC de certos elementos do TP, houve outros 

factores que influenciaram esta opção tradutória, como se verifica nos termos Mrs. 

Henderson e Momma. A não-tradução de Mrs., neste caso, pretende reflectir a ascensão de 

classe social por parte da personagem (a avó da protagonista), pois foi a primeira mulher 

negra a ser proprietária da única Loja negra na região de Stamps, no início do século XX.   

De igual modo, existe outra personagem negra na narrativa que recebe a mesma 

forma de tratamento que a avó da protagonista, a saber, Mrs. Bertha Flowers. Mrs. 

Flowers, a aristocrata negra de Stamps, é uma mulher alegre, amistosa, independente e 

segura de si mesma, vista por Maya como «our side’s answer to the richest white woman 

in town» (Angelou, 2007: 101). É um dos ídolos de Maya, tendo sido ainda a responsável 

pelo “acordar” da menina de um silêncio profundo de cinco anos, através do incentivo à 

leitura da literatura inglesa. 

Partindo de bases sociais distintas, tanto Mrs. Henderson como Mrs. Flowers são 

duas mulheres negras independentes a todos os níveis, embora tenham obtido o seu 

estatuto social, presente na forma de tratamento (Mrs.), de forma diferente.        

Importa referir que se optou por não recorrer ao itálico relativamente às formas de 

tratamento, pois estas já fazem parte do vocabulário português, não causando qualquer 

estranheza ao leitor. Com efeito, o cânone da literatura portuguesa incluía a obra Uma 
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Família Inglesa (1868), de Júlio Dinis, na qual o autor retrata o velho mundo da 

aristocracia em decadência, sob o olhar de uma família aristocrata inglesa que vive no 

Porto. Quando o autor se refere a uma das personagens, utiliza formas de tratamento 

inglesas (Mr. Richard), sem recorrer ao itálico.             

Por outro lado, decidimos manter o termo Momma – nome carinhoso conferido por 

Maya e pelo irmão Bailey à avó paterna –, uma vez que se refere a uma forma de 

tratamento dada aos mais velhos na comunidade negra e na família, locais onde esta 

personagem desempenha um papel preponderante. Se Momma fosse traduzido para 

português perderia totalmente o sentido no contexto em que se insere. 

É de ressalvar a questão do uso e omissão de artigo definido no corpus.  

Por um lado, optámos por utilizar o artigo definido antes de nos referirmos a 

personagens do texto que denotam familiaridade e intimidade para com a protagonista. 

Entre elas destacam-se: Momma (avó paterna e um dos grandes pilares da sua vida), a Mãe, 

o Papá Clidell (companheiro da mãe e o pai que Maya sempre conhecera) e o seu irmão 

Bailey Jr. (figura essencial na sua vida e o seu maior confidente). E por outro, surgem 

personagens na obra com quem Maya não sente grande proximidade e empatia, como Mr. 

Freeman (que considera o seu «verdadeiro» pai, mas depois viria a violá-la) e Mrs. 

Cullinan (mulher que a «ofende», ao tratá-la por um nome diferente do seu). 

Em relação aos topónimos, foram traduzidos para português os que já se encontram 

consagrados na nossa língua (Califórnia e Chicago) e, inversamente, mantivemos no TC os 

restantes termos (Arkansas, Stamps e St. Louis). 

No que respeita à tradução em aceitabilidade, este método foi adoptado em pelo 

menos duas situações: ao nível de nomes de instituições, por exemplo Igreja Metodista 

Episcopal Segregada (Colored Methodist Episcopal Church) e no título de uma tira de BD 

que fazia parte dos jornais da época, The Katzenjammer Kids. Inspirado nas personagens 

alemãs de BD criadas por Wilhelm Buch – Max e Moritz –, o referido texto de BD surgiu 

em 1897 pelas mãos de Rudolph Kirks nas páginas do New York Journal. Esta tira de BD, 

que no Brasil recebeu o título de Os Sobrinhos do Capitão, falava sobre a vida de dois 

meninos endiabrados, Hanz e Fritz e das partidas que estes pregavam aos outros 

personagens. Apesar de ter obtido pouca popularidade em Portugal, a BD Os Sobrinhos do 

Capitão circulou pelo país através da publicação brasileira com o mesmo nome, durante os 

anos 60 e 70. 
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Desta forma, optou-se por traduzir The Katzenjammer Kids por Os Sobrinhos do 

Capitão, pois este título já integra a cultura de chegada.        

Assim, cada tradução implica sempre uma aplicação de estratégias pelo tradutor, 

pois estas são essenciais na produção de um texto fluente e aceitável na CC. 

Segundo Lӧrscher, citado por Chesterman, uma estratégia tradutória designa: 

 

(…) a potentially conscious procedure for the resolution of a problem which an 

individual is faced with when translating a text segment from one language to 

another.  

                                                          (Chesterman 1997: 91)  

 

 Relativamente a esta definição, Chesterman tece as seguintes considerações: 

 

 At its simplest, such a taxonomy might consist of a single strategy only: change 

something. This would well illustrate the domain in which strategies operate: the 

space between source and target texts. “Change something” could be informally 

glossed as follows:  if you are not satisfied with the target version that comes 

immediately to mind – because it seems ungrammatical, or semantically odd, or 

pragmatically weak, or whatever – then change something in it. The “being not 

satisfied” is thus evidence of the existence of a translation problem. 

 (Chesterman 1997: 92) 

 

Neste sentido, o autor distingue dois grupos de estratégias tradutórias: 

 

- Estratégias de compreensão: «have to do with the analysis of the source text and the 

whole nature of the translation commission»  

- Estratégias de produção: «(…) have to do with how the translator manipulates the 

linguistic material in order to produce an appropriate target text.»  

 

Chesterman procede ainda a uma tipificação tripartida que se divide entre: 

 

1. Estratégias sintácticas (pp.94-101) 
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2. Estratégias semânticas (pp.101-107) – «kinds of changes which mainly have to do 

with lexical semantics (…)» 

3. Estratégias pragmáticas (pp.107-112) – «have to do with the selection of 

information in the TT and tend to involve bigger changes from the ST (…)» 

 

Tendo em conta os métodos defendidos por Toury e o modelo teórico de Chesterman 

acima citados, procederemos à análise dos problemas tradutórios seguida da respectiva 

justificação da estratégia de tradução adoptada. 

 

Estratégias sintácticas (manipulação da forma) 

 

→ Título: I Know Why The Caged Bird Sings (TP) 

                Sei Por Que Canta o Pássaro na Gaiola (TC)  

 

Uma vez que o título no TP assume um peso considerável, uma das preocupações 

incidiu em manter a mesma relevância no TC, reduzindo, no entanto, a mancha gráfica. 

Tendo em conta este aspecto, optamos por utilizar uma elipse no termo «caged» (TP), 

substituindo-o pela locução adverbial «na gaiola», partindo-se do princípio que um pássaro 

se encontra preso dentro de uma gaiola. Deste modo, a estratégia adoptada consistiu numa 

transposição (mudança de classe de palavras) –  

TP: caged (adjectivo)   TC: na gaiola (locução adverbial) 

 

→ Colored Methodist Episcopal Church (TP) – p.3  

     Igreja Metodista Episcopal Segregada (TC)     

  

Neste caso, o problema deveu-se à dificuldade em traduzir o termo «colored», dada 

a variedade de designações desta expressão na LP. Para tal, procedeu-se a algumas 

pesquisas que resultaram na tentativa de efectuar uma possível hierarquização das 

designações existentes na LP e respectiva analogia na LC.  

Ao consultarmos o Urban Dictionnary online (dicionário de calão) verificamos que 

os termos «nigger» e «negro» são aqueles que detêm o valor mais depreciativo, no que toca 
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a designações da palavra «preto» em língua inglesa, sendo referidos como «the n-word». 

Inclusivamente, o termo «negro» fez parte do vocabulário dos antigos senhores, quando 

estes se dirigiam aos escravos durante os séculos XVII e XVIII.  

Pelo contrário, o termo «black» – que surge como oposto de «nigger» – é a palavra 

mais utilizada para descrever pessoas de raça negra (ex: black people). 

Além disso, ainda existe o vocábulo «colored» que serve para descrever de forma 

politicamente correcta alguém que pertence à raça negra. 

Deste modo, obtivemos a seguinte classificação (do mais ofensivo para o menos 

ofensivo):          

    

Nigger → Pretalhão 

Negro → Negróide 

Black → Preto (+ ofensivo) / Negro (- ofensivo) 

Colored → Segregado (adjectivo utilizado em contexto religioso) 

 

Não obstante, foi ainda necessário obter algumas noções acerca da Igreja Metodista 

e das suas ramificações. O Metodismo – movimento revivalista de carácter Protestante – 

surgiu no século XVIII em Epworth, North Lincolnshire, Inglaterra através de um grupo 

de homens, entre eles John Wesley (1703-1791) – clérigo anglicano e teólogo britânico 

que defendia a criação de um movimento revivalista de teor evangélico dentro do 

Anglicanismo – e o irmão Charles Wesley (que compunha e produzia os hinos para a 

igreja) sob a forma de um movimento inserido na Igreja Anglicana. 

 Este movimento preconizava o estudo da Bíblia e uma abordagem metódica das 

Escrituras e da vida Cristã. A Igreja Metodista ficou conhecida pelas suas obras sociais 

que incluem a construção de hospitais, universidades, orfanatos, sopas dos pobres e 

escolas com o intuito de seguir o caminho de Deus na divulgação da Boa Nova e no 

auxílio às populações. 

Contudo, o termo «metodista» foi o adjectivo pejorativo dado a um grupo restrito 

de estudantes de Oxford que se reunia entre 1729 e 1735 com o objectivo de se ajudarem 

mutuamente, devido aos seus hábitos metódicos. 

Com efeito, nos EUA e nos países da América Latina, a Igreja Anglicana adoptou a 

designação de Igreja Episcopal. Poderá ser por essa razão que na narrativa surge a 
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expressão Colored Methodist Episcopal Church, demonstrando assim a equivalência 

existente entre a referida instituição religiosa.  

A Colored Methodist Episcopal Church ou CME Church surgiu como resultado do 

movimento de libertação dos escravos no caminho para a liberdade. Nos anos que se 

seguiram à criação da doutrina Metodista, assistiu-se ao aumento crescente do número de 

crentes. De facto, a Igreja Metodista Episcopal do Sul surgiu graças à franca expansão das 

ideias metodistas defendidas por John Wesley. Alguns negros, que se viram obrigados a 

converter-se ao Cristianismo devido aos seus senhores, adoptaram a doutrina Metodista 

sem oposição.  

No entanto, com o passar do tempo, a emancipação e consequente libertação dos 

negros da escravatura despertaram o interesse destes em controlar a sua Igreja. Isto levou a 

que muitos escravos libertos, que antes eram membros da Igreja Metodista Episcopal do 

Sul, criassem a sua própria instituição religiosa, o que deu origem, em 1870, a um dos 

ramos desta Igreja – a Colored Methodist Episcopal Church. 

Depois de efectuadas as pesquisas, surgiram dois termos possíveis para «colored»: 

de cor e segregada. Tendo em conta a época retratada na narrativa (anos 30-40), em que 

ainda persistia a segregação racial, nomeadamente na parte Sul dos EUA, a que pertence a 

região de Stamps, o termo «segregada» afigurou-se o mais indicado para traduzir 

«colored».     

Assim, optou-se por traduzir a referida instituição religiosa – Colored Methodist 

Episcopal Church – por Igreja Metodista Episcopal Segregada.  

 

 

Estratégias semânticas (manipulação do significado) 

 

→ (…) while she sprang over to peck him on the lips.  Then, she turned to Bailey and me 

with the lipstick kisses. (TP) p.77  

     (…) enquanto ela se lançava para ele, para lhe pregar um beijo na boca. A seguir, 

virava-se para Bailey e para mim com os lábios esborratados. (TC)  

 

O problema inicial consistiu em interpretar a expressão do TP, dificuldade que foi 

solucionada, em parte, através da frase que a antecede. Faltava ainda encontrar o modo 

como traduzir a referida expressão, mantendo a mesma realidade.  
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O conhecimento obtido acerca da personagem em causa (a mãe da protagonista) 

levou-nos não só a conhecer um dos elementos que a caracteriza (apesar de ser uma negra, 

Vivian utilizava sempre um batom de cor vermelha), como também nos permitiu 

interpretar, enquanto leitores, as entrelinhas desta frase.   

 Além disso, o facto de se «pregar um beijo na boca» de alguém pressupõe que os 

lábios, de cor vermelha, fiquem esborratados.   

Assim, recorreu-se à paráfrase com o intuito de criar uma versão livre da expressão, 

traduzida por «lábios esborratados». 

 

→ Tiny Tim (TP) p.82 

    a personagem do Tiny Tim  

 

Como foi referido anteriormente, julgou-se pertinente não traduzir os nomes 

próprios/antropónimos, entre outros. Visto tratar-se de uma personagem de BD, julgou-se 

pertinente explicitar a informação no TC.  

Importa ainda frisar que este caso não corresponde totalmente à manipulação de 

significado característica desta estratégia (semântica), mas optou-se por recorrer à mesma, 

dado que abrange a mudança do grau de explicitação.  

 

→ The act of rape on an eight-year-old body is a matter of needle giving because the camel 
can’t. (TP) p.84  

Ao utilizar aquela expressão no TP, a autora faz alusão a uma passagem da Bíblia 

(Mateus., 19,24) – «é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico 

entrar no Reino dos Céus» – para mostrar a brutalidade que há na violação de uma criança. 

Contudo, dada a dificuldade em traduzir esta expressão, foi necessário recorrer a 

outras fontes para solucionar o problema.   

Depois de alguma pesquisa, verificamos que a passagem da Bíblia poderá ter duas 

interpretações distintas: por um lado, há quem defenda a ideia de que houve um erro 

tradutório na tradução do Novo Testamento do grego para o latim, uma vez que dada a 

semelhança ortográfica, o termo «kámilos» (referente a uma corda grossa com que se 

amarram os barcos) foi interpretado e traduzido pelo termo «kámelos» (designa camelo). 

Este erro manteve-se nas línguas em que a Bíblia foi traduzida, sendo que a frase correcta 
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seria «é mais fácil uma corda grossa passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar 

no reino dos Céus».  

Por outro lado, há quem afirme que Jerusalém teria uma portinhola denominada 

«fundo da agulha» que servia de entrada alternativa na cidade durante a noite, quando a 

porta principal se encontrava fechada. Assim, os comerciantes que chegavam a Jerusalém 

com os camelos carregados de mercadorias, ao ver a porta principal fechada, forçavam os 

animais a entrar na cidade pelo «fundo da agulha», fazendo-os ajoelhar-se ou retirando a 

carga do dorso para que pudessem passar, o que se tornava numa tarefa difícil, senão quase 

impossível. 

Ao proferir tal frase (é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do 

que um rico entrar no Reino dos Céus), Cristo quis dizer que a espiritualidade e tudo o que 

esteja ligado à relação do homem com o criador se opõem ao apego aos bens materiais. 

Desta forma, um homem rico dificilmente se despojaria dos bens materiais em troca da 

espiritualidade, levando a que a palavra utilizada para o efeito (camelo) possa ser lida 

como a imagem de que até um animal tão corpulento como o camelo passaria pelo buraco 

de uma agulha (algo minúsculo), ao passo que um homem rico dificilmente optaria pela 

pobreza material e pela riqueza espiritual.                             

Ainda a este respeito, Mary Jane Lupton refere que Angelou também apresenta este 

episódio da Bíblia, através de uma metáfora, para demonstrar a vulnerabilidade de uma 

criança perante um acto de extrema violência. Neste caso, «needle’s eye» representa o 

corpo de Maya e «camel» o corpo do violador, Mr. Freeman. (Lupton 1998: 67-68) 

Assim e tendo em conta os dados apresentados, optou-se por manter a ambiguidade 

do TP, fazendo alusão à passagem bíblica, traduzindo a expressão da seguinte forma: 

 

Violar alguém com oito anos é uma questão de a agulha ceder, porque o camelo não 

consegue. 

 

→ Cream of Wheat (TP) p.87 

     papas de milho 

 

Ao utilizar esta expressão na narrativa, Angelou refere-se ao nome de um produto 

americano «Cream of Wheat», que acabou por integrar o vocabulário comum, para 

designar a refeição do pequeno-almoço à base de cereais. Tendo em conta o contexto em 



87 

 

que este ocorre, foi necessário pesquisar acerca do mesmo, no sentido de encontrar algum 

termo em português que transmitisse a mesma realidade.  

O referido produto surgiu em 1893 pelas mãos de um grupo de moleiros chefiado 

por Emery Mapes, George Bull and George Clifford em Grand Forks no Dakota do Norte, 

com o objectivo de manter vivo o negócio da moagem como forma de resistir à Crise de 

1837. Isto levou a que Tom Amidon – responsável pela moagem – produzisse o que 

chamava de «um pequeno-almoço à base de papas de aveia», uma papa tradicional 

resultante das sobras provenientes da moagem de milho, a que deu o nome de «Cream of 

Wheat».  

Algum tempo depois, o produto foi vendido à New York brokers, Lamont, Corliss 

& Company, tendo obtido sucesso imediato, levando a que mais tarde (1981) fosse 

adquirido pela Nabisco Brands. Actualmente, o «Cream of Wheat» pertence (desde 2007) à 

B&G Foods e continua a ser um dos produtos de referência no que toca à refeição mais 

importante do dia.         

Após alguma pesquisa, surgiram duas opções tradutórias viáveis em português: por 

um lado, o termo «Cerelac» que designa não só uma marca suíça (pertence ao Grupo 

Nestlé) muito divulgada em Portugal como um produto à base de cereais e, por outro, o 

termo «papas de milho» que faz parte do conhecimento geral da população portuguesa e é 

constituído pelos mesmos ingredientes que o produto do TP.  

Depois de reflectir melhor e através da hiponímia (hiperónimo TP – hipónimo TC), 

optou-se por normalizar a expressão do TP, traduzindo-a por «papas de milho». Apesar de 

se perder no conteúdo, manteve-se o sentido.  

 

→ Cheshire cat smile (TP) p.116  

    Aquele sorriso maroto e gozão (TC) 

 

Neste exemplo, a pesquisa de imagens na Internet desempenhou um papel 

importante na resolução do problema encontrado, sendo que a primeira que surgiu foi a de 

Gato Risonho, presente na obra Alice in Wonderland de Lewis Carroll. Esta imagem retrata 

a mesma realidade transmitida na obra pela autora. Por conseguinte, adoptaram-se duas 

estratégias de tradução: por um lado, a filtragem cultural com valor de adaptação ‒ em que 

determinados elementos específicos de uma cultura são traduzidos por outros equivalentes 

noutra cultura, respeitando as normas desta última ‒ e por outro, a mudança do grau de 
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explicitação. Estes procedimentos tradutórios visam ajudar o leitor na compreensão do 

texto. 

 

→ Be tied up tighter than Dick’s hatband in the weave of her own life (TP) – p.305 

     Estar emaranhada na vidinha dela (TC) 

 

Neste caso, o problema prende-se com a dificuldade em interpretar a expressão do 

TP e transpor essa realidade para o TC. De modo a dissipar a dúvida, foi consultado o 

Dictionnary of Americanisms, onde a referida expressão designa uma pessoa demasiado 

obstinada com algum assunto. Mas, dado que é uma criança que profere esta frase, houve a 

preocupação de substituir o adjectivo «obstinado» por um sinónimo «emaranhado».  

Assim, e através da filtragem cultural, obteve-se a frase «Estar emaranhada na 

vidinha dela», expressão que reflecte em português o sentido presente no TP. 

   

Estratégias pragmáticas (manipulação da mensagem em si) 

 

→ angel dust (TP) p.4  

     pó de arroz (TC) 

 

Dado que na obra, a personagem principal utiliza este produto de beleza para 

aclarar o rosto (intuito de mudar de cor de pele), optamos pelo termo «pó de arroz» no TC 

para retratar a mesma realidade. Estratégia adoptada: filtragem cultural com valor de 

adaptação 

 

→ [the dress was] old-lady-long (TP) p.4 

     [o vestido] estava fora de moda e dava-me pelo tornozelo (TC) 

 

 Antes de traduzir a expressão, houve a necessidade de desconstruir as informações 

nela contida. Ao utilizar esta expressão, a autora descreve de forma pejorativa o vestido 

que Maya (personagem principal) envergava, pois este era demasiado antiquado e 

comprido ao mesmo tempo.  
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Uma vez que não existe uma única expressão em português que transmita a mesma 

realidade, optou-se por recorrer à estratégia tradutória de mudança do grau de explicitação, 

como forma de clarificar o leitor acerca das características do vestido. 

Assim, optou-se por traduzir a expressão «old-lady-long» por «estava fora de moda 

e dava-me pelo tornozelo».  

É ainda de ressalvar que, apesar do exemplo apresentado não corresponder na 

totalidade à manipulação da mensagem, afigurou-se mais indicado utilizar esta estratégia, 

visto que inclui a mudança do grau de explicitação.   

 

→ pig tails (TP) – p. 5 

    pivetes (TC) 

 

A expressão utilizada no TP tem duas acepções no TC: significa «rabo-de-cavalo» 

(estilo de penteado utilizado para atar o cabelo) e, neste caso, refere-se a um produto 

alimentício designado por «pivete» na LC, termo adoptado na tradução para manter o 

mesmo nível de registo, característico do meio rural. 

Situação semelhante surgiu no termo «hog’s head cheese» (p.78) que no TC foi 

traduzido por «cachola». Em ambos os casos foi adoptada a filtragem cultural como 

estratégia tradutória. 

 

→ the rust on the razor that threatens the throat (TP) p. 6 

     sentir a ferrugem da faca apontada ao pescoço (TC) 

 

A expressão idiomática colocou-nos dois problemas: encontrar uma expressão 

idiomática equivalente em português e, se possível, com recurso à aliteração, à semelhança 

do que sucede com a expressão do TP.  

A autora usa um jogo de palavras através da aliteração dos sons [s] e [z] – the rust 

on the razor that threatens the throat – para reforçar o desconforto que sente (enquanto 

criança) numa situação muito embaraçosa.   

Numa primeira análise, a expressão designa em inglês a forma simbólica e literal de 

dizer que se quer matar alguém, subentendida em «threatens the throat». 

Além disso, o desconforto aliado à sensação de deslocamento demonstram que a 

criança sabe que está num local a que não pertence e onde não é bem-vinda. Ao ter 
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consciência disso, Maya sente-se abalada emocionalmente ao ponto de sentir que esse 

sentimento a pode matar.   

Numa tentativa de transmitir os sentimentos presentes no TP, optou-se por traduzir 

a expressão «the rust on the razor that threatens the throat» por outra expressão em 

português, «sentir a ferrugem da faca apontada ao pescoço», recorrendo à filtragem 

cultural.  

Nesta opção tradutória além de termos conseguido manter as aliterações do TP, 

também o fizemos em relação ao sentido e ao conteúdo da expressão. 

 

→ (…) while she sprang over to peck him on the lips.  Then, she turned to Bailey and me 

with the lipstick kisses. (TP) p.77  

    (…) enquanto ela se lançava para ele, para lhe pregar um beijo na boca. A seguir, 

virava-se para Bailey e para mim com os lábios esborratados. (TC)  

  

 Neste exemplo, o problema consistiu em traduzir para português a expressão «peck 

on the lips», tentando transmitir a mesma realidade do TP. A referida expressão é usada 

pela autora para designar o modo como a mãe se dirige ao companheiro, dando-lhe o que 

se chama em português de «beijo repenicado». Mas, uma vez que é uma criança de oito 

anos que «narra» este momento, a opção «beijo repenicado» pareceu-nos muito elaborada 

para ser dita por ela.  

Depois de pensar um pouco, surgiu a expressão «pregar um beijo na boca» que não 

só reflecte a situação presente no TP, como pode ser proferida por uma criança. 

Ao recorrer à filtragem cultural, optou-se por traduzir «peck him on the lips» por 

«pregar-lhe um beijo na boca», demonstrando assim a intensidade presente nesse gesto.            

  

→ Sunday funnies (TP) p.82 

    Histórias aos quadradinhos do Jornal de Domingo (TC) 

 

A expressão presente no TP refere-se a um suplemento de um jornal que continha 

alguns balões de banda desenhada. Tendo em conta o contexto de chegada, optou-se por 

traduzir o referido suplemento por «histórias aos quadradinhos do Jornal de Domingo», 

recorrendo à mudança do grau de explicitação, o que não implicou manipulação da 

mensagem em si.  
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→ My daddy must of been a Chinaman (I thought they meant made out of china, like a 

cup) (TP) p.4  

     O meu papá deve masé ter sido Chinoca (pensei que queriam dizer feito de porcelana 

chinesa, como as chávenas) (TC) 

 

Neste exemplo, surgiram duas dificuldades: a existência de uma variedade não-

padrão no TP – Black English ‒ e o modo como traduzir o termo «Chinaman». No 

primeiro caso, o problema advém da inexistência de uma variedade não-padrão com estas 

características na LC, que desempenhe o mesmo valor na LP.  

Por outro lado, a autora recorre à expressão «Chinaman» no seu sentido pejorativo, 

contrária à opinião tida pela personagem principal que se refere à porcelana chinesa. Neste 

caso, optou-se por traduzir este termo por «Chinoca», conferindo-lhe assim a mesma 

ambivalência presente no TP.  

Estratégia adoptada: filtragem cultural 

 

→ What you looking at me for? (TP) p.3 

     Ritie, I ain’t gonna hurt you. (TP) p.79  

     What we gone do? (TP) p.120  

    (…) women been gittin’ pregnant ever since Eve ate that apple (TP) p.308  

 

Antes de se proceder à escolha e respectiva análise da estratégia de tradução 

adoptada, será necessário apresentar uma breve explicação acerca do Black English (BE) 

para compreender melhor as razões da sua utilização no TP. 

 Relativamente a esta variedade não-padrão, Trudgil – citado por Melchers e Shaw 

no artigo “The USA”, inserido na obra World Enlisghes (2003) – define-a como «a 

separate ethnic-group variety which identifies its speakers as black rather than white».  

Ainda no que respeita a esta variedade, Melchers e Shaw referem-se ao Black 

English ou ao AAVE (African American Vernacular English) como o inglês falado pela 

população negra dos EUA, sobretudo no Sul e em algumas cidades do Norte, sendo 

portanto um dialecto característico de uma etnia específica. 

De acordo com Hiroco Iwassa, o uso deste dialecto pode ser encarado como «(…) 

armas pelos falantes como demarcação de seu espaço, sua identidade cultural e seu perfil 

de comunidade sob a condição de escravo.» (Iwassa 2007: 1) 
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O mesmo autor refere que o Black English se encontra entre as variantes 

estigmatizadas pela norma padrão, ou seja, «de menor prestígio e censuradas, configuradas 

pela comunidade em questão». (Iwassa 2007: 2)  

De entre as características do BE destacam-se, a supressão do verbo to be com 

valor copulativo (what you looking at me for?) e em frases interrogativas (what you looking 

at me for?), o uso das formas da 3ª pessoa do singular sem a terminação –s, a utilização da 

forma ain’t para todas a pessoas (I ain’t gonna hurt you). 

Na sequência da investigação feita, verificou-se que na Língua Portuguesa não 

existe uma variedade deste género, o que coloca ao tradutor uma dificuldade acrescida 

durante o processo tradutório. 

Desta forma e dada a impossibilidade de traduzir a variedade linguística presente no 

TP, optou-se pela contracção das palavras e pela escolha de vocabulário dito familiar, além 

do uso da dupla negativa, o que se reflectiu na manutenção do registo informal do TP.  

 

Assim sendo:  

 

What you looking at me for? (TP) → Por qu’é que ‘tão a olhar p’ra mim? 

 

Ritie, I ain’t gonna hurt you. (TP) → Ritie, eu não te vai magoar 

 

          What we gone do? (TP) → O qu’é qu’a gente vamos fazer? 

         

           Women been gittin’ pregnant ever since Eve ate that apple (TP) → Desde qu’a Eva 

comeu a maçã, as mulheres desataram a emprenhar 

 

→ niggers, jigs, dinges, blackbirds, crows, boots and spooks (TP) p.118 

    pretalhões, pretalhada, pretos sujos, gorilas, chimpanzés, almas penadas (TC) 

 

Neste caso, o principal problema reside na dificuldade de encontrar designações 

ofensivas de «preto» na LC que desempenhassem um papel semelhante tido na LP. Antes 

de apresentar uma possível tradução destes termos, julgou-se pertinente pesquisar as 

marcas e valores culturais inerentes a cada termo. 
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De modo a acentuar de forma marcada a separação entre brancos e negros, a autora 

usa estes termos para demonstrar o total desagrado dos negros por serem tratados – pelos 

brancos – por nomes que não lhes pertencem, levando a que sejam alvo de chacota.   

Depois de analisar as referidas palavras e consultar o Urban Dictionnary online 

(dicionário de calão), verificamos que o termo que apresenta o valor mais depreciativo é 

«nigger», sendo referido em inglês por «n-word», dada a carga extremamente racista. 

Por sua vez, os termos «jig» e «dinge» também são utilizados em inglês para 

designar pejorativamente alguém de ascendência afro-americana, sendo que este último se 

refere ainda ao conceito de sujidade e negritude no mau sentido.  

Em relação a «blackbirds» (melros) e «crows» (corvos), Maya Angelou optou por 

estas palavras para reforçar ainda mais o fosso racial entre brancos e negros, servindo-se da 

associação da cor que estes vocábulos implicam à cor da pele, pois trata-se de aves que se 

caracterizam pela cor preta. Neste caso, foi necessário proceder a uma adaptação destes 

termos, conferindo-lhes o mesmo teor ofensivo do TP. 

Por último, a expressão «boots and spooks» remete-nos para a designação de 

«preto» como um ser de outro mundo, que faz parte do mundo dos espíritos, ou seja, uma 

assombração. 

Tendo em conta estas questões e ao adoptar como estratégia tradutória a filtragem 

cultural com valor de adaptação, decidimos traduzir os termos apresentados da seguinte 

forma:  

 

Niggers → pretalhões  

Jigs → pretalhada      

Dinges →  pretos sujos      

Blackbirds → gorilas   

Crows → chimpanzés 

Boots and spooks → almas penadas 

 

Importa frisar que, seja qual for o termo escolhido, este possuirá um grau mais ou 

menos ofensivo consoante o momento em que o proferimos, a pessoa a quem nos 

dirigimos e o motivo pelo qual o utilizamos. 
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→ She’s a peach. That woman is a real peach. (TP) – p.119 

    Ela é um doce. Aquela mulher é mesmo um docinho de coco. (TC) 

  

Neste caso, o problema tradutório prende-se com o significado do termo «peach» 

em inglês, que se repete na segunda frase mas já associado a outro adjectivo, «real peach». 

Tendo em conta o contexto em que surge, «peach» designa uma pessoa doce e bela. De 

forma a representarmos essa qualidade no TC, recorremos à filtragem cultural com valor 

de adaptação e traduzimos «real peach» por «docinho de coco», expressão que no TC 

transmite a mesma característica presente no TP.    

 

Depois de apresentarmos uma amostra de alguns exemplos ilustrativos de 

problemas tradutórios e das possíveis soluções encontradas, procederemos à análise 

comparativa entre a tradução parcial e a tradução já existente para português do Brasil. 

 Importa referir que, apesar dos dois países em causa – Portugal e Brasil – 

partilharem uma língua comum, as traduções que os representam pertencem, segundo 

Even-Zohar, a dois polissistemas literários distintos. 

 Desta forma, na análise da tradução brasileira da obra I Know Why The Caged Bird 

Sings (1996), destacamos três aspectos: o teor literal da tradução que se reflecte numa 

tendência para privilegiar o uso de vocabulário formal, a padronização do vocabulário 

jargão e, por último, talvez uma certa coerência relativamente ao contexto da narrativa.  

 Quanto à literalidade, o TC brasileiro apresenta características de uma tradução em 

aceitabilidade, pois tem em conta as normas da cultura de chegada (CC), além de recorrer, 

essencialmente, a uma das estratégias tradutórias defendidas por Chesterman, a tradução 

literal.  

Este facto dever-se-á porventura à maior proximidade a nível histórico-cultural 

entre o sistema linguístico brasileiro e o sistema linguístico norte-americano, dado o 

passado de escravatura nos dois países. Verifica-se assim uma certa tendência para utilizar 

um registo mais formal do que o se encontra no TP, que reflecte o discurso de uma criança. 

À luz do que ficou exposto, consideremos os seguintes exemplos: 

 

Exemplo 1 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP (p.5) 

A cruel fairy stepmother was understandably 
jealous of my beauty 

TC (tradução brasileira) 

Uma madrasta de contos de fada, que 
compreensivelmente tinha inveja de minha beleza 

TC (corpus) 

(porque) uma madrasta má e cruel tinha mais do 
que motivos para invejar a minha beleza 

TP (p.6) 

I’d get a whipping for it, to be sure 

TC (tradução brasileira) 

Certamente eu seria chicoteada por isso 

TP (p.6) 

The rust on the razor that threatens 
the throat 

TC (tradução brasileira) 

A ferrugem na navalha que ameaça o 
pescoço 

TC (corpus) 

Tinha a certeza absoluta que ia apanhar 

TC (corpus) 

A ferrugem da faca apontada ao pescoço 
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Exemplo 4 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

No que toca ao segundo aspecto mencionado, assiste-se a uma padronização do 

vocabulário jargão, representado no texto pelo Black English, na tradução brasileira. Esta 

questão pode ser vista através dos seguintes exemplos: 

 

Exemplo 5 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

Exemplo 6 

 

 

 

 

 

 

 

TP (p. 78) 

Because of (…) our vivid 
imagination (…) 

TC (tradução brasileira) 

Por causa (…) da nossa imaginação viva 

TC (corpus) 

Por causa (…) da nossa grande 
imaginação 

TP (prólogo) 

What you looking at me for? 

TC (tradução brasileira) 

O que você está olhando? 

TC (corpus) 

Por qu’é que ‘tão a olhar p’ra mim? 

TP (p.79) 

Rittie, I ain’t gonna hurt you 

TC (tradução brasileira) 

Rittie, eu não vou machucar você 

TC (corpus) 

Rittie, eu não te vai magoar 
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Neste exemplo, foi utilizada no TC brasileiro linguagem padrão, presente através 

do verbo “machucar”. 

 

Exemplo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este exemplo ilustra o oposto do que queremos demonstrar nos outros exemplos, 

pois serve apenas para mostrar que a tradutora brasileira adoptou aqui uma abordagem 

igual à nossa. 

 

Exemplo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maya Angelou utilizou esta variedade não-padrão no seu texto com o intuito de 

expressar a realidade vivida pelo seu povo, a comunidade negra a que pertence, reforçando 

a ideia de que escrever é um acto político-ideológico. 

Como se pode verificar pelos exemplos, enquanto o TP apresenta o Black English, 

a tradutora – no TC brasileiro – optou pela norma padrão, fazendo com que as marcas da 

variedade não-padrão desapareçam no seu texto (exemplos 5, 6 e 8), à excepção do que 

TP (p.120) 

What we gone do? 

TC (tradução brasileira) 

O que nós vai fazer? 

TC (corpus) 

O qu’é qu’agente vamos fazer? 

TP (p.308) 

Women been gittin’ pregnant ever 
since Eve ate that apple 

TC (tradução brasileira) 

As mulheres engravidaram desde 
que Eva comeu a maçã 

TC (corpus) 

Desde qu’a Eva comeu a maçã, as 
mulheres desataram a emprenhar 
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acontece no exemplo 7, onde houve uma tentativa de manter, de certa forma, as 

características do TP.      

Uma vez que não existe qualquer equivalente linguístico para o Black English, 

optou-se pela contracção das palavras e por uma escolha de vocabulário dito familiar 

(exemplos 5, 7 e 8), além de recorrermos à dupla negativa (exemplo 6), mantendo assim o 

registo informal do TP. 

Por último, é importante ressalvar que determinados passos da tradução brasileira 

levantam um problema de coerência quanto à tomada de decisões tradutórias. São disso 

exemplo, as expressões The Katzenjammer Kids e V-Day.  

Por um lado, verificamos que o título de BD The Katzenjammer Kids é objecto de 

duas designações diferentes: se na primeira, surge como Os meninos Katzenjammer 

(capítulo 11: 75), no capítulo seguinte (12: 80) é mantida a forma original – The 

Katzenjammer Kids. Esta opção tradutória pode causar estranheza, uma vez que existe uma 

versão brasileira desta tira de BD intitulada Os Sobrinhos do Capitão. 

Relativamente à expressão V-Day presente no TP, discordamos da opção 

apresentada no TC brasileiro.  

Tendo em conta a época a que se reporta a obra, a expressão V-Day remete-nos 

para a abreviatura da expressão «Victory over Japan Day » (acontecimento relevante da 

Segunda Guerra Mundial e de especial interesse para os EUA, pois esse é o dia da rendição 

do Japão, a 14 de Agosto de 1945) e não para uma expressão semelhante mas com 

diferente grafia V-day (Valentines day), sendo a tradução desta última a que surge no TC 

brasileiro. 

 

Considerando tudo o que foi apresentado, desenvolvido e discutido ao longo deste 

relatório, percebemos que a tradução (parcial) da obra seleccionada deve abarcar um 

conhecimento profundo e multidisciplinar da parte do tradutor, tanto no aspecto linguístico 

como histórico e cultural, sem esquecer a aplicação de uma metodologia teórica sólida que 

reforce as suas opções tradutórias. 
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CONCLUSÃO 

 O presente projecto teve como objectivo principal a tradução comentada para 

português europeu do prólogo e de quatro capítulos da narrativa I Know Why The Caged 

Bird Sings, o primeiro de cinco volumes autobiográficos da autora afro-americana Maya 

Angelou.   

No âmbito da pesquisa para a tradução do corpus, mostrou-se necessário conhecer 

os factos mais relevantes da biografia de Angelou e fazer a contextualização histórico-

cultural do texto em questão (décadas de 1930-1940 e década de 1960). Fez-se também 

uma breve análise do papel da palavra na reconstituição da memória pessoal da escritora, 

pois, tratando-se de uma autobiografia, também este aspecto se revelou fundamental na 

produção de um texto de chegada que se pretendeu coerente. 

Quanto ao processo tradutório, recorreu-se a textos teóricos para analisar os 

problemas e apoiar as decisões tomadas. São de destacar as normas de Gideon Toury, o 

modelo circular de Christiane Nord e as estratégias de tradução de Andrew Chesterman. 

Elaborou-se um relatório sobre as questões tradutórias que surgiram ao longo do trabalho, 

que inclui ainda uma breve análise comparativa entre o corpus e a tradução já existente 

para português do Brasil. 

No texto de chegada optou-se por tentar alcançar um equilíbrio entre uma tradução 

em aceitabilidade e uma tradução em adequação, sem prejuízo da permanência propositada 

de certos elementos que causam estranheza (por exemplo, nomes de marcas). Esta solução 

de compromisso, a par da aplicação de outras estratégias tradutórias, visou tornar o texto 

de chegada mais fluente para o leitor.  

Gostaríamos que esta proposta de tradução contribuísse para dar a conhecer o texto 

de Maya Angelou ao público português, pois acreditamos no interesse de uma obra em que 

a narradora retrata, através do olhar de uma criança, o ambiente de segregação racial vivido 

pela autora no Sul dos EUA, durante os anos 30 e 40 do século XX.  
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