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Resumo 

O African-American Vernacular English (Inglês vernáculo afro-americano, em 

português) é um dialeto originado da rendição da língua crioula à língua dominante 

na época da colonização dos EUA. Tal dialeto compartilha de muitas semelhanças 

com o inglês padrão, porém, possui suas particularidades relativas à gramática e 

fonética, as quais muito facilmente podem representar em algum momento para 

tradutores, intérpretes, professores de línguas, alunos e falantes não nativos da 

língua inglesa grande obstáculo linguístico. Em razão disso pensou-se em criar uma 

base de dados confiável para consulta e pesquisa para todos aqueles sujeitos a se 

depararem com a complexidade desta variação linguística. O objetivo deste trabalho 

é a compilação de um corpus linguístico em inglês que apresente as principais 

ocorrências das unidades lexicais e terminológicas empregadas no African-American 

Vernacular English (AAVE). Todo o estudo é feito a partir de scripts de séries 

televisivas, que no caso são “Everybody hates Chris” (Todo mundo odeia o Chris), 

“Black-ish”, “The fresh prince of Bel-Air” (Um maluco no pedaço) e “The Paynes”. 

Toda a análise de dados é feita com a ajuda do software WordSmith Tools. 

Palavras-chave: Corpus linguístico, African-American Vernacular 

English, Tradutor, Intérprete, Pesquisa terminológica.  

Introdução/Justificativa 

  A difusão da língua inglesa ocasionou sua contaminação , o que deu origem a 

suas variações, como o African-American Vernacular English (Inglês vernáculo afro-

americano, em português), uma variação do inglês que segundo Jenkins (2009, 

p.11) é a evolução da língua crioula após grande influência da língua dominante. O 

AAVE possui suas próprias particularidades relacionadas à gramática, fonética, 

vocabulário e discurso, o que pode vir a ser um impasse para tradutores, interpretes 

e falantes não nativos despreparados.  Então como se preparar para desafios 

acerca desta variação que é tão rica em história e cultura? Linguistas defendem que 

um dos maiores problemas da tradução esta relacionado com a equivalência relativa 

das palavras de acordo com os pares de línguas relacionados (Baker, 2011) ou 

ainda falsos cognatos e etimologia, entre outros (Paulo Rónai 1981, p.34).  Mas 

afinal, qual seria a forma mais eficaz de superar esses impasses? Segundo Catford 

(1965, p.29) um bom equivalente baseia-se no conhecimento e competência de um 

tradutor. 



Tendo em vista tais apontamentos e ciência da falta de materiais práticos e 

confiáveis para aquisição de conhecimentos relacionados ao AAVE, pensou-se em 

criar um corpus linguístico baseado na linguagem de séries, as quais possuem boa 

proximidade com a realidade, viabilizando deste modo, consulta e pesquisa de 

termos simplificada e fiável acerca do AAVE, motivando traduções, interpretações e 

aprendizados mais eficientes. 

Objetivo geral 

Realizar o levantamento de termos do AAVE, através da criação de um 

corpus linguístico, das unidades lexicais e terminologias mais recorrentes do dialeto. 

Objetivo específico 

Beneficiar o setor linguístico com um corpus das principais terminologias 

empregadas no AAVE, deixando a disposição um acervo linguístico confiável de 

consulta, pesquisa e estudo. 

Metodologia 

Para esta pesquisa optou-se em utilizar a metodologia da linguística de 

corpus, que busca a criação e análise de uma base de dados de linguagem 

autentica e criteriosamente escolhida, que quando filtradas e compiladas a partir de 

um software servem como apoio para consulta e pesquisa (Perrotti-Garcia, 2009). 

Como dados para pesquisa foram utilizados diálogos de séries televisivas com 

enredo parecido, dado que estas propõem a exposição aproximada da realidade. As 

séries escolhidas foram “Everybody hates Chris”, “Black-ish”, “The fresh Prince of 

Bel-Air” e “The Paynes”. Foram coletados scripts de três temporadas inteiras de 

cada série. Após a coleta, os textos foram organizados, separados e tratados para 

que somente então, seja feita a aplicação dos textos no software de criação do 

corpus, que será responsável por emitir os resultados. O Software utilizado nessa 

pesquisa é o WordSmith Tools, dado sua popularidade, funcionalidade e 

aplicabilidade no setor de pesquisas linguísticas. Os resultados obtidos serão 

analisados em conformidade com os preceitos citados por linguistas e estudiosos, 

averiguando as maiores ocorrências deste dialeto dentro do contexto das séries.  

Desenvolvimento  

Apesar de gramaticalmente o AAVE ser diferente do inglês padrão, não é 

certo dizer que estruturalmente suas características sejam únicas. Linguistas 



apontam que os elementos que constituem uma frase simples no AAVE são os 

mesmo de outras variantes do inglês, sendo SUJEITO-VERBO-OBJETO. No 

entanto, não é totalmente dispensável o mérito da peculiaridade deste dialeto, a 

verdade é que as diferenças mais notáveis não estão relacionadas somente com a 

sintaxe, mas sim com o léxico (Rickford, 1999). Algumas palavras que representam 

um único significado para os falantes nativos e não nativos do inglês padrão podem 

representar significado diferente e único no AAVE o que, certamente, modifica o 

significado da mensagem passada em uma frase. Contudo, alguns estudiosos 

defendem que, de fato, existem características únicas neste dialeto que influenciam 

a organização das sentenças (LAMBOV, 1972). O fato é que sintaticamente o AAVE 

parece não ser diferente de outros dialetos da língua inglesa, mas a verdade é que 

esta variação é tão intrigante que mascara as diferenças implícitas (Rickford,1999)  

A linguística de corpus 

Sendo um campo da linguística que se dedica totalmente a criação e análise 

de corpora (plural de corpus), que é o conjunto de textos ou transcrição de fala 

armazenados em arquivos de computador (Berber Sardinha, 2009) a função de um 

corpus é oferecer uma nova perspectiva sobre determinada língua, esta ferramenta 

não contém em sua programação novas informações sobre determinado grupo 

lexical (Hunston, 2002) sendo útil, para conhecer frequências de uma língua e 

analisar a utilização de elementos, entre algumas outras funções (Bennett, 2010).  

Resultados preliminares. 

Resultados ainda não foram possíveis de serem obtidos. Contudo, é possível 

dizer que nos textos coletados há forte presença de sentenças características do 

AAVE.  
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