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RESUMO

CRUZ, Shirley da. Um passeio pelas diversas traduções de $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV de
Lewis Carroll no português do Brasil. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em
Linguística Aplicada) – Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística
Aplicada, Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

Esta dissertação apresenta uma análise de várias edições da tradução de $OLFH�QR�3DtV
GDV 0DUDYLOKDV de Lewis Carroll no português do Brasil feita por Monteiro Lobato, de acordo

com o modelo descritivo de tradução proposto por Lambert e Van Gorp (1985). Inicialmente,

antes de descrever a tradução de Lobato, abordamos as vidas de Carroll e do ilustrador John

Tenniel e a obra $OLFH� QR� 3DtV� GDV� 0DUDYLOKDV. A seguir, explanamos sobre a teoria da

tradução, adaptação, condensação, apropriação, reescritura, tradução de clássicos e tradução

para crianças e jovens. Em seguida, traçamos um histórico da tradução infantil e juvenil no

Brasil, um histórico sobre Monteiro Lobato tradutor e um panorama das traduções de outros

tradutores de $OLFH QR 3DtV�GDV�0DUDYLOKDV no português do Brasil até chegar na análise dos

aspectos físicos e do texto das várias edições da tradução de Lobato. As principais conclusões

obtidas na análise mostram que Lobato utilizou vários métodos para a tradução de $OLFH QR
3DtV� GDV�0DUDYLOKDV como expandir e omitir partes do texto-fonte, e que as reedições das

traduções de Lobato sofreram alterações ao longo dos anos sem qualquer menção por parte

das editoras.

Palavras-chave: Tradução. Adaptação. Condensação. Apropriação. Reescritura. Modelo
descritivo de tradução. Tradução de clássicos. Tradução para crianças e jovens. História da
Tradução da Literatura Infantil e Juvenil. Monteiro Lobato Tradutor. $OLFH� QR� 3DtV� GDV0DUDYLOKDV.
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ABSTRACT

CRUZ, Shirley da. Um passeio pelas diversas traduções de $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV de
Lewis Carroll no português do Brasil. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em
Linguística Aplicada) – Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística
Aplicada, Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

The main goal of this dissertation is an analysis of the many editions of translation of

$OLFH¶V� $GYHQWXUHV� LQ� :RQGHUODQG of Brazilian Portuguese made by Monteiro Lobato,

according to descriptive model of translation of Lambert and Van Gorp (1985). To achieve

this research, we sum up about Lewis Carroll and John Tenniel’s life and $OLFH¶V�$GYHQWXUHV
LQ :RQGHUODQG’s book. After, we trace a theory of translation, adaptation, condensation,

appropriation, rewriting, translating of classics and translating for children and young. To

follow, we rote a history of translation of children and young in Brazil from 19th century up to

the middle of 20th century, a history of Monteiro Lobato translator and a panorama of many

translations of $OLFH¶V� $GYHQWXUHV� LQ� :RQGHUODQG from others translators in Brazilian

Portuguese until to analysis the physical aspects and the text of many editions of Lobato’s

translations. The main conclusions of our analysis show that Lobato used many

methodologies to translate $OLFH¶V�$GYHQWXUHV� LQ�:RQGHUODQG like expand and omit parts of

source text and also that new editions of Lobato’s have changed over the years with no

mention of publishers.

Keywords: Translation. Adaptation. Condensation. Appropriation. Rewriting. Descriptive
model of translation. Translation of classics. Translation for children and young. History of
Translation of Literature for Children and Young. Monteiro Lobato Translator. $OLFH¶V$GYHQWXUHV�LQ�:RQGHUODQG.
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A ideia de analisar as diferentes traduções de $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV ($OLFH¶V
$GYHQWXUHV�LQ�:RQGHUODQG��de Lewis Carroll no português do Brasil surgiu quando cursei a

Especialização em Literatura Infantil e Juvenil na Universidade Federal do Rio de Janeiro –

UFRJ em 2006. Escolhi este clássico da literatura infantil e juvenil inglesa e do mundo

ocidental como assunto para minha monografia final. A partir daí, comecei a ler várias

traduções e verifiquei algumas diferenças entre elas. Foi então que resolvi comprar uma

edição na língua de origem e comparar com as traduções que tinha. Fiquei surpresa com a

grande variedade de adaptações culturais, nomes das personagens, omissões e acréscimos nas

traduções. Depois dessa descoberta, comecei a comprar mais edições de $OLFH QR 3DtV� GDV
0DUDYLOKDV e cada vez que lia uma tradução diferente, notava novas discrepâncias. Daí, me

perguntei: por que tantas traduções da mesma obra? Não seria mais fácil reeditar uma

tradução? Então pensei que a cada época uma tradução pode ser atualizada linguistica e/ou

culturalmente.

Naquele momento deixei um pouco de lado as diferenças notadas porque a minha

monografia tinha como foco discutir as convenções sociais, a moralidade, as classes sociais, o

lazer e as críticas sobre a educação da Era Vitoriana contidos na obra. Ao mesmo tempo que

estava às voltas com leituras da História da Inglaterra, não parava de pensar sobre as

diferentes traduções. Daí, decidi escrever um pré-projeto para o Mestrado por dois motivos. O

primeiro por não haver muitos estudos na área de Literatura Infantil e Juvenil no Brasil e o

segundo por não haver muitos Estudos de Tradução em Literatura Infantil e Juvenil no Brasil.

Ambas são áreas pouco exploradas no Brasil por serem consideradas de menor importância.

Dois anos após o término da Especialização, ingressei como mestranda no Programa

Interdisciplinar de Lingüística Aplicada da Faculdade de Letras da UFRJ, na linha de pesquisa

Discurso e Tranculturalidade, que fornece a fundamentação teórica para a investigação de

análise do discurso literário de diferentes períodos históricos, práticas sócio-culturais e

linguísticas nas práticas de tradução e interpretação textual.

Pelos motivos citados anteriormente, encontramos até a presente data desta

dissertação a existência de quarenta dissertações de mestrado e seis teses de doutorado em

literatura infantil e juvenil e somente três dissertações de mestrado e uma tese de doutorado

em tradução de literatura infantil e juvenil na Faculdade de Letras da UFRJ. As dissertações

em tradução de literatura infantil e juvenil são: 7UDGXomR H�FXOWXUD��DQiOLVH�GH�WUrV�WUDGXo}HV
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HP�OtQJXD�SRUWXJXHVD�GR�OLYUR�/H�DYYHQWXUH�GL�3LQRFFKLR, de Carlo Collodi de Tatiana Arze

Fantinatti no Programa de Pós-graduação em Letras Neolatinas (Língua e Literatura Italiana)

sob a orientação da Profa. Dra. Maria Lizete dos Santos defendida em 2004; (QWUH�D�IDQWDVLD
H D� WUDGXomR de Simone Ribeiro Meirelles defendida em 2006; e 9HUV}HV GH�&LQGHUHOD� QR
%UDVLO�KRMH��TXHP�FRQWD�XP�FRQWR�DXPHQWD�XP�SRQWR" de Ana Lucia de Sousa de Azevedo

defendida em 2008. As duas últimas no Programa Interdisciplinar de Lingüística Aplicada sob

a orientação da Profa. Dra. Heloisa Gonçalves Barbosa. A tese de doutorado em tradução de

literatura infantil e juvenil é 8PD�OHLWXUD�GD�WUDGXomR�GH�$OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV�SDUD�D
/tQJXD %UDVLOHLUD� GH� 6LQDLV de Clélia Regina Ramos no Programa de Pós-graduação em

Ciência da Literatura sob a orientação da Profa. Dra. Ana Maria Amorim Alencar defendida

em 2000.

Pesquisando em outras universidades, encontramos dezoito dissertações de mestrado

e nove teses de doutorado em tradução de literatura infantil e juvenil o que é muito pouco pois

essas dissertações e teses estão espalhadas nas diversas universidades brasileiras.

Pelas dissertações e teses citadas anteriormente, notamos que há pouca pesquisa na

área dos Estudos de Tradução em Literatura Infantil e Juvenil, por isso resolvi pesquisar nessa

área com o foco de verificar como os elementos linguisticos que refletem as características

culturais do universo que insere a obra de $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV foram traduzidos para

o português do Brasil, como, por exemplo, a tradução dos nomes das personagens, dos

alimentos, dos lugares, dos objetos, neologismo, trocadilhos e etc.

Para um panorama geral encontramos no mercado e nas bibliotecas do Rio de Janeiro

trinta e oito traduções. Dessas trinta e oito, algumas são classificadas pela editora como

“tradução”, outras como “tradução e adaptação”, outras como “adaptação”, outras como

“condensada e adaptada”, uma como “contada” e outras não mencionam nada. Além dessas

classificações algumas edições são apresentadas, ou na capa ou na folha de rosto, como textos

completos.

Para a análise desta pesquisa encontramos no mercado e nas bibliotecas do Rio de

Janeiro oito traduções de Monteiro Lobato publicadas por editoras diferentes, com formatos,

ilustrações, anos de edição e textos diversos. Além dessa encontramos uma edição adaptada

com base em Lobato.

Os títulos em português, o mais comum de ser encontrado p $OLFH� QR� 3DtV� GDV
0DUDYLOKDV, mas também podemos encontrar $YHQWXUDV� GH� $OLFH� QR� 3DtV� GDV� 0DUDYLOKDV.
Trataremos todas as traduções por $OLFH.
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As editoras classificam as obras traduzidas de maneiras diferentes como, vimos

anteriormente, ou seja, como tradução, adaptação, condensação, tradução e adaptação,

contada e etc. Será que essa classificação se dá devido ao marketing de mercado, pela falta de

critério do que seja tradução e/ou adaptação, pela época em que a obra foi traduzida ou pelas

características culturais? Será que a classificação “adaptação” empobrece a obra?

A adaptação, segundo Bastin (1998, p. 5), passa pelo processo de tradução no qual o

resultado é um texto que não é aceito como uma tradução. Já para Amorim (2005, p. 147) não

há uma fronteira entre tradução e adaptação. O autor (2005, p. 15) relata que muitos

pesquisadores reduzem o escopo de suas pesquisas ao conceito de tradução e a adaptação se

torna um tema não central e não relevante, muitas vezes como complementação das

considerações sobre tradução. Quando o tema adaptação ocupa um lugar de maior

importância está relacionado aos estudos intersemióticos como adaptação de obras literárias

para o cinema, teatro, televisão e games. Sanders (2006, p. 1) considera a adaptação e

apropriação uma manifestação de como a arte cria arte e de como a literatura é feita de

literatura. São trabalhos criativos de textos sobre textos.

A partir da diversidade de pensamentos tradutórios surgiu meu interesse em fazer um

estudo mais aprofundado sobre as diversas obras traduzidas de $OLFH buscando compreender

os limites da tradução e da adaptação e as diferentes categorias de análises na realização das

traduções em diversas épocas. Para isso, usamos para a teoria da tradução, adaptação,

condensação, reescritura e apropriação os seguintes textos: 7UDQVODWLRQ�DQG�$GDSWDWLRQ de M.

A. Johnson (1984); 7UDGXLUH�� DGDSWHU�� UpH[SULPHU (1990), /D QRWLRQ� G¶DGDSWDWLRQ� HQ
WUDGXFWLRQ (1993) e $GDSWDWLRQ de Georges L. Bastin (1998�� $� WUDGXomR� GH� URPDQFHV
µFOiVVLFRV¶� GR� LQJOrV� SDUD� R� SRUWXJXrV� QR� %UDVLO (1994), 2 &OXEH� GR� /LYUR� H� D� 7UDGXomR
�������� 7KH� 3ROLWLFDO� $GDSWDWLRQV� RI� 0RQWHLUR� /REDWR (2003) e 7UDQVODWLRQ� 6WXGLHV� DQG
$GDSWDWLRQ�6WXGLHV de John Milton (2009); $ $GDSWDomR�GRV�&OiVVLFRV de Ceccantini (2004),

7UDGXomR�H�$GDSWDomR��HQFUX]LOKDGDV�GD�WH[WXDOLGDGH�HP�$OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV��GH
/HZLV�&DUURO�� H�.LP�� GH�5XG\DUG�.LSOLQJ de Lauro Maia Amorim (2005), $GDSWDWLRQ� DQG
$SSURSULDWLRQ de Julie Sanders (2006) e 7UDGXomR��UHHVFULWD�H�PDQLSXODomR�GD�IDPD�OLWHUiULD
de André Lefevere (2007).

Para a história da tradução da literatura infantil utilizamos os livros: /LWHUDWXUD
,QIDQWLO�%UDVLOHLUD de Leonardo Arroyo (1968); $ OLWHUDWXUD�LQIDQWLO��KLVWyULD��WHRULD��DQiOLVH�
GDV RULJHQV� RULHQWDLV� DR� %UDVLO� GH� KRMH (1981), 3DQRUDPD� KLVWyULFR� GD� OLWHUDWXUD
LQIDQWLO�MXYHQLO�� GDV� RULJHQV� LQGR�HXURSpLDV� DR� %UDVLO� FRQWHPSRUkQHR (1991�� /LWHUDWXUD
LQIDQWLO�� WHRULD�� DQiOLVH�� GLGiWLFD (2005) e 'LFLRQiULR� FUtWLFR� GD� OLWHUDWXUD� LQIDQWLO� H� MXYHQLO
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EUDVLOHLUD (2006) de Nelly Novaes Coelho; /HLWXUD� ,QIDQWLO�%UDVLOHLUD�� KLVWyULD�	� KLVWyULDV
(1984) e $ IRUPDomR�GD�OHLWXUD�QR�%UDVLO (2003) de Marisa Lajolo e Regina Zilberman e 'R
0XQGR GD� /HLWXUD� SDUD� D� /HLWXUD� GR� 0XQGR de Marisa Lajolo (1993); 7UDQVODWLQJ IRU
&KLOGUHQ de Riitta Oittinen (2000), além de artigos desses autores e livros e artigos de outros

autores.

Com base nas considerações acima, esta dissertação busca responder às perguntas

feitas anteriormente. Para isso, é essencial estudar várias teorias de tradução, adaptação,

condensação e apropriação que norteiam a literatura infantil e juvenil, concomitantemente

com a análise das obras escolhidas. A fim de elucidar tais questões, esta dissertação se

organiza em seis capítulos.

O capítulo 2: 2 0XQGR�GH�&DUUROO apresenta informações sobre o autor Lewis Carroll

e sobre o ilustrador John Tenniel, a obra $OLFH� QR� 3DtV� GDV�0DUDYLOKDV e sua recepção na

Inglaterra quando do seu lançamento.

O capítulo 3: 1R 3DtV�GDV�7HRULDV expõe o modelo descritivo de tradução baseado

em Lambert & Van Gorp (1985), as bases teóricas sobre tradução, adaptação, condensação,

reescritura e apropriação.

Em seguida, o capítulo 4: 1D 7RFD� GD� 7UDGXomR� GD� /LWHUDWXUD� ,QIDQWLO� H� -XYHQLO
aborda mais profundamente a questão da tradução da literatura infantil no Brasil e o primeiro

tradutor de $OLFH, Monteiro Lobato. Apresenta também um panorama das traduções de $OLFH
no Brasil como os tradutores, ilustrações e ilustradores, capas, contracapas, número de

páginas, ano de edição, fonte e etc. Enfim, todo o projeto gráfico será abordado.

Dando seqüência, o capítulo 5: 'DQGR�DV�&DUWDV apresenta as descrições das várias

edições da tradução de Monteiro Lobato segundo o modelo proposto por Lambert & Van

Gorp (1985).

No capítulo 6 encontra-se a &RQFOXVmR��6DLQGR�GR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV�H�µ&DLQGR�QD
5HDO¶. Além disso, encontra-se dois anexos. O anexo I apresenta uma tabela com as descrições

das traduções de $OLFH ordenadas por data de publicação e anexo II apresenta as ilustrações

das capas e contracapas das edições encontradas.
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2 VU��'RGJVRQ�FRQWDYD�QRV�D�PDLRULD�GH�VXDV�KLVWyULDV�HP�H[SHGLo}HVGH ERWH�SDUD�1XQHKDP�H�*RGVWRZ�
Alice Lidell (DSXG COHEN, 1998, p. 120)

Neste capítulo abordaremos a vida do escritor Charles Lutwidge Dodgson, mais

conhecido pelo pseudônimo Lewis Carroll autor do livro $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV e seu

ilustrador John Tenniel.

2.1 UM POUCO DA VIDA DE CARROLL

Lewis Carroll, pseudônimo do reverendo Charles Lutwidge Dodgson, nasceu em 27

de janeiro de 1832 em Daresbury, Cheshire, Inglaterra. Era o terceiro filho e o primeiro filho

do sexo masculino dos onze filhos de Charles Dodgson e Frances Jane Lutwidge. Seus pais

eram primos cujo avô era Charles Dodgson, bispo de Elphin. O nome da família originou-se

no interior do norte do país e suas raízes iam além do século XVIII. Cohen (1998, p. 24)

informa que a “consanguinidade merece algum crédito pelo gênio criativo de Lewis Carroll,

talvez também seja a culpada pela gagueira endêmica de Carroll e da maioria de seus irmãos.”

Além de gago, Carroll era surdo do ouvido direito.

O pai de Lewis Carroll era reverendo da pequena comunidade de Daresbury. Cohen

(1998, p. 24) descreve Daresbury como “um pequeno povoado a dez quilômetros de

Warrington e 21 de Liverpool, com 143 habitantes e trezentos hectares bem localizados, em

meio à agradável paisagem da província, que ficava praticamente perdido no panorama

campestre.” A comunidade deixou sementes em Carroll durante os onze anos em que morou

lá pois suas anotações, esboços e poesias inspiraram-se naquele período e refletiram-se em

suas obras na idade madura.

Carroll e os irmãos homens receberam as primeiras lições do pai. Carroll progrediu

rapidamente nos estudos tanto que aos oito anos de idade foi elogiado por um amigo da

família por “estar se saindo tão bem com o latim e... [cometer] tão poucos erros nos

exercícios.” Carroll era uma criança curiosa e precoce, pois quando era um menino muito

pequeno, “mostrou... [para o pai] um livro de logaritmos e pediu: ‘Por favor, explique.’” O Sr.

Dodgson disse ao filho que este muito jovem para entender um assunto tão complicado.
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Carroll ouviu, mas não deu importância à resposta do pai e insistiu: “Mas, por favor,

explique!”. O pai era essencial na educação de Carroll, e “este se revelava diligente nos

estudos, dedicando-se sem dificuldades ao latim, à matemática, aos clássicos e à literatura

inglesa.” Além dos estudos, o pai ensinava aos filhos os princípios religiosos, e Carroll, ainda

muito jovem, aceitava os ensinamentos paternos, principalmente em matéria de doutrina

cristã, e procurava espelhar-se em seu competente genitor (COHEN, 1998, p. 28).

Em 1843, quando Carroll estava com onze anos, a família mudou-se para Croft, ao

norte de Yorkshire, seis quilômetros ao sul de Darlington. A cidade de Croft era maior e mais

movimentada que Darlington. Tinha prefeitura, uma hospedaria para as carruagens que faziam

a rota Londres-Edimburgo e o prédio da reitoria era um edifício de três andares em estilo

georgiano (COHEN, 1998, p. 28-29).

Em Croft, Carroll amadureceu e seus talentos inatos emergiram. Era um jovem

responsável na criação de seus irmãos, ágil em questões de mecânica e criativo nas artes.

Construiu um teatro de marionetes com a ajuda de um carpinteiro e aprendeu a manipular os

bonecos para as apresentações. Compôs peças, criava jogos de mímica, construiu uma caixa

de ferramentas em miniatura para sua irmã mais velha. Desenhos, versos e contos começaram

a florescer. As primeiras composições em prosa e poesia mostram um estilo extremamente

maduro, forte e confiante. O vocabulário e as alusões de Carroll mostram que estava bem à

frente dos demais jovens de sua idade pois adorava brincar e inventar novas palavras.

Também gostava de fazer paródias com humor. Segundo Cohen (1998, p. 34), a impressão

que se tem é do amadurecimento muito rápido de Carroll, ou seja, passou da infância

diretamente para a vida adulta, pulando a juventude.

Nessa época, os Dodgson começaram a criar revistas feitas em casa. Essas revistas

eram cadernos de recortes com tudo o que achassem relevante, como recortes de jornal, folhas

e flores secas, recordações familiares, bem como obras criativas da família. No total,

produziram oito revistas, mas só quatro foram adiante. Carroll era o articulador da família na

composição da revista e suas contribuições na confecção das revistas foram mais

significativas.

Cohen (1998, p. 34-35) comenta que a primeira obra de Carroll é um livreto fino

chamado 8VHIXO DQG� ,QVWUXFWLYH� 3RHWU\ composto por 16 poemas nas páginas da direita e

algumas ilustrações rudimentares à esquerda inteiramente feitas por Carroll quando tinha 13

anos. A maioria dos poemas que Carroll incluiu nesta obra termina com uma lição de moral

com a intenção de ensinar regras de comportamento a seus irmãos mais novos.
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Na época em que Carroll compôs 8VHIXO� DQG� ,QVWUXFWLYH� 3RHWU\, não estava mais

recebendo aulas do pai, pois foi matriculado no final de julho de 1844, no internato de

Richmond School em Yorkshire, a 15 quilômetros de casa. Estudou por 16 meses em

Richmond. Voltou para Croft no final de 1845 com a finalidade de se preparar para a próxima

etapa de seus estudos. Em janeiro de 1846, quando completou 14 anos, saiu novamente de

casa para ingressar em Rugby School em Warwickshire, a cerca de 130 quilômetros de casa.

De acordo com Cohen (1998, p. 40-42), Rugby era totalmente diferente de Richmond.

Primeiro, a cidade já era um agitado centro urbano com uma importante conexão ferroviária e,

segundo, os rituais de iniciação dos calouros eram brutais com práticas de exploração e

submissão entre os alunos. Carroll, que cantava bem apesar da gagueira, teve de cantar “o

canto do cordeiro” e se saiu bem. Os calouros eram julgados pelos veteranos, e a punição de

quem não cantava bem era beber uma mistura de pó dentifrício, sal, mostarda, água e outros

ingredientes. Os novatos serviam de “servos” para os veteranos.

Em Richmond, Carroll estudou as mesmas matérias que estudava quando criança com

o seu pai, como latim, grego, religião, matemática, literatura inglesa e língua francesa. Em

Rugby, o currículo ainda era tradicional, as letras clássicas dominavam e a matemática, o

francês e a Sagrada Escritura completavam o programa. A única matéria nova no currículo era

história, “mas ciências ainda não haviam conquistados um lugar para si” (COHEN, 1998, p. 41).

Carroll ficou em Rugby quatro anos, até 1849. Voltou a Croft para passar um ano

inteiro e se preparar para ingressar em Oxford1. Em casa, pode desfrutar da companhia de seus

irmãos e de seus pais. Nas horas de lazer, pode retomar o projeto das revistas da família e dar

asas a sua imaginação. Somente duas das revistas que sobreviveram são dessa época. Uma delas

é a 7KH�5HFWRU\�0DJD]LQH (1848) com 128 páginas escritas à mão por Carroll, incluindo sumário

e índice. Segundo Cohen (1998, p. 45-46), era “um Compêndio dos melhores contos, poemas,

ensaios, figuras etc. que os talentos combinados dos moradores da reitoria [de Croft] conseguem

produzir. Editado e impresso por C. L. D., 5a edição, cuidadosamente revista & ampliada, 1850”.

A revista é uma mistura de “pequenas notas fantasiosas, versos, histórias, ensaios, desenhos,

resenhas de livros inexistentes e cartas fictícias.” Nesta revista houve contribuições de outros

membros da família; já a revista seguinte 7KH�5HFWRU\�8PEUHOOD, aparentemente começada em

1850 e terminada durante as férias de Oxford, Carroll escreveu sozinho.

Em 7KH�5HFWRU\�8PEUHOOD, Carroll escreveu os artigos “Zoological Papers” (Estudos

de zoologia); “The Lory” (O louro), “uma espécie de papagaio”, no qual conduz um estudo

xix
1 A mais antiga universidade da Inglaterra. (COHEN, 1998, p. 68)
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ornitológico – mais tarde a ave irá aparecer em $OLFH –; “Fishes” (Peixes), um divertido

trabalho de zoologia. Além dos artigos, escreveu paródias de antigas baladas, poemas,

composições e ensaios. Em dois ensaios chamados “Difficulties” (Dificuldades), Carroll

mostrava sua preocupação com o tempo. No primeiro ensaio, o autor

discorre sobre fusos horários, assunto pelo qual se interessou a vida toda e
que, mais tarde, seria objeto de algumas aulas e artigos, nos quais levantaria
a questão de “Onde começa o dia?”. O tempo médio de Greenwich, os fusos
horários e a linha de mudança de data são assuntos que só começaram a ser
discutidos seriamente após 1870, mas a confusão em torno da hora do dia e
do dia da semana em várias localidades do mundo perturbava a mente
disciplinada de [Carroll]. (COHEN, 1998, p. 49)

No segundo ensaio, discorre

sobre “dois relógios: um está parado, o outro atrasa um minuto por dia”. Ele
pergunta qual é o melhor, ao que imediatamente responde: o relógio que
atrasa um minuto por dia está certo apenas uma vez a cada dois anos, mas o
relógio quebrado está certo duas vezes por dia. (COHEN, 1998, p. 51)

Cohen (1998, p. 35) menciona que Carroll tinha muita perspicácia e humor para um

menino de 13 anos pois seus poemas faziam alusões aos poetas W. M. Praed, Shakespeare,

Blake, Izaak Walton e Tennyson. Além das alusões, os poemas possuem uma influência

muito forte da formação religiosa de Carroll e algum indício de obras futuras como “o

rabo/conto do Rato” e “a cozinheira e o seu cozido” que, mais tarde encontramos em $OLFH.

Nessa época, Carroll deixava a desejar pela métrica, rimas e até pela gramática; os desenhos

eram mal acabados, mas ele mostrava sinais precoces pela poesia, literatura e pela arte.

Entretanto possuía uma habilidade de abordar temas convencionais vitorianos com um certo

tom de humor. Seu primeiro poema bem elaborado foi “My Fairy” (Minha fada).

Em 18 de dezembro de 1854, colou grau de bacharel em Artes com distinção na

prova final de matemática, obtendo a nota máxima. Logo em seguida, foi escolhido como o

próximo tutor de matemática em Christ Church, Oxford,2 dando aulas particulares, o que não

dava para que se sustentasse sozinho, mas, em fevereiro de 1855, foi nomeado sub-

bibliotecário de Christ Church. Sua esperança era tornar-se professor de matemática, o que

xx
2 Christ Church é uma das maiores faculdades da Universidade de Oxford e a Catedral-sede da Diocese de
Oxford. 8QLYHUVLW\�RI�2[IRUG� Disponível em:
http://www.ox.ac.uk/colleges/colleges_and_halls_az/christchurch.html. Acesso em: 08 jul. 2011.
Christ Church era a excelência intelectual. Na primeira metade do século XIX, abrigaram alguns dos mais
eminentes membros do clero do país, alguns dos maiores estudiosos de letras clássicas e, por um determinado
período, o catedrático de poesia.. (COHEN, 1998, p. 61)

http://www.ox.ac.uk/colleges/colleges_and_halls_az/christchurch.html
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aconteceu em outubro de 1855, às vésperas de completar 24 anos, quando foi nomeado para o

cargo de professor de matemática em Christ Church, Oxford. Era também diácono da Igreja

Anglicana, entretanto nunca exerceu cargos religiosos (COHEN, 1998, p. 71-77). De acordo

com Cohen (1998, p. 248), Carroll ordenou-se diácono e não sacerdote, então podia se abster

do serviço ministerial.

Segundo Cohen (1998, p. 72), sabemos da vida de Carroll pelas anotações dos

diários que manteve durante toda a vida. Dos treze volumes escritos, somente nove foram

encontrados. O primeiro volume, que se perdeu, provavelmente cobria os anos de estudante

em Oxford, pois o segundo volume começa em 1o de janeiro de 1855, “pouco depois da

formatura, durante sua estada com a família em Yorkshire, quando se preparava para assumir

suas novas responsabilidades”.

Cohen (1998, p. 81) relata que a vontade de Carroll era alcançar a independência

financeira e a estabilidade acadêmica como professor de Oxford, “sonhando com o tipo de

vida digno de um mestre, um scholar, um membro de uma elevada ordem social”, pois

“enquanto matemático desprovido de credenciais religiosas, não poderia ser um membro

plenamente habilitado da ordem eclesiástica, nem fazer parte da esfera do poder — a

assembléia de cônegos, os catedráticos de teologia, hebraico etc.”, porém “o título de

professor de Oxford, apesar de permitir-lhe ascender apenas ao primeiro degrau no escalão de

tão ilustre sociedade, deu um impulso valioso a sua carreira.”

Quando assumiu o cargo, logo no início, foi condecorado Mestre da Casa. O título

não aumentou suas responsabilidades, mas lhe deu o direito e a honra de participar de outras

cerimônias, inclusive os banquetes festivos de Christ Church, os Gaudies. Com isso, segundo

Cohen (1998, p. 84), enfatizou-se seu status na faculdade, colaborando para que Carroll

reivindicasse para si o verdadeiro título de Mestre, em 1857.

Carroll era talentoso, levava uma vida atribulada, produtiva e atuava em diversas

áreas. Tinha paixão por lógica, por isso a fascinação pelo sentido e não sentido de tudo, ou

seja, pelo nonsense, Apesar do ritmo de trabalho com a preparação de aulas e atendimento

individual aos alunos, Carroll encontrava tempo para ler história inglesa e os clássicos greco-

latinos, publicar poemas, contos e peças teatrais para revistas sem nenhum retorno financeiro.

Nas férias, viajava para conhecer lugares diferentes, assistia a peças de teatro e visitava

exposições. Além de ler e escrever, queria ter outra atividade. Por isso, escreveu ao seu tio

para que lhe enviasse equipamento fotográfico. Com o equipamento em mãos, começou a tirar

fotografias com tanta dedicação que, mais tarde, foi reconhecido como uma das primeiras
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pessoas a fazer fotografias artísticas e o melhor fotógrafo do século XIX. Grande parte das

fotos era de meninas entre oito e doze anos, muitas delas de caráter erótico.

Carroll admirava a beleza natural, a inocência, as declarações espontâneas das

meninas. Utilizava seu tempo e imaginação para entretê-las, a fim de fazê-las rir com suas

brincadeiras. Segundo Cohen (1998, p. 16), ele “simplesmente as idolatrava”. Apesar disso,

jamais se casou nem teve filhos, mas sempre buscava amizades com crianças. “De acordo

com suas próprias palavras, alcançou o auge do sucesso quando seu círculo de amizades

incluía dezenas de meninas”, mas as meninas cresciam e se casavam com maridos da mesma

faixa etária delas e se esqueciam dele.

De acordo com Cohen (1998, p. 102), Carroll se dedicava tanto a sua profissão que

“pagou do próprio bolso para publicar guias de matemática e lógica para o estudante”. O autor

lançou seu primeiro livro em 1860: $ 6\OODEXV�RI�3ODQH�$OJHEUDLFDO�*HRPHWU\, 6\VWHPDWLFDOO\
$UUDQJHG��ZLWK�)RUPDO�'HILQLWLRQV��3RVWXODWHV��DQG�$[LRPV (Roteiro sistemático de geometria

algébrica plana, com definições formais, postulados e axiomas) com 154 páginas. Carroll

publicou outras obras com reflexos na sua própria docência, pois seu desejo era não só ajudar

os alunos a entender melhor a matéria para que se preparasse para os exames de forma mais

fácil e eficaz, como também tentar mudar o ensino de matemática.

Em 1855, Henry George Lidell assumiu a reitoria de Christ Church. Lidell tinha por

responsabilidade administrar, supervisionar a riqueza e a propriedade da faculdade e atuar

como deão3 da Catedral de Christ Church. Sendo o reitor a figura eclesiástica mais importante

de Oxford, seu papel era essencial na nomeação dos cônegos4 e na consagração do bispo de

Oxford. Lidell já era uma figura conhecida de nome por Carroll, pois escrevera junto com

Scott, o famoso Greek-English Lexicon (1843). Logo, Carroll e Lidell já haviam estabelecido

relações profissionais, e no ano de 1856, Carroll conheceu a família do reitor. A partir daí,

com a permissão da sra. Lidell, Carroll começou a tirar várias fotos de seus filhos Harry,

Lorina, Alice e Edith.

No Natal de 1861, Carroll presenteou Lorina, Alice e Edith Lidell com um exemplar

de +ROLGD\�+RXVH de Catherine Sinclair. O presente foi um sucesso imediato pois o livro não

era didático, o que causava um rompimento com a tradição da literatura infantil escrita para

“as classes melhores”. Foi reimpresso várias vezes no período vitoriano, o que fez dele,

xxii
3 Dignatário eclesiástico que dirige a assembléia; decano.
HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. 'LFLRQiULR�+28$,66� GD� OtQJXD� SRUWXJXHVD. Elaborado no
Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia da Língua Portuguesa S/C Ltda. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
4 Religioso que participa do colegiado de uma catedral ou de uma igreja e trabalha na administração da mesma.
Ref.: Ibid. 3
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segundo Cohen (1998, p. 110), “um dos livros mais importantes na história da literatura

infantil...” pois foi “ a primeira história contando a vida de crianças realmente felizes e o

primeiro exemplo real de nonsense na literatura.” No verso da capa, Carroll escreveu um

poema acróstico com base nas letras que formam os nomes das três meninas e, ao mesmo

tempo fazia referências ao título do livro, como podemos ver a seguir. Carroll viu um

acróstico pela primeira vez na torre da igreja em Daresbury, que era construído com o nome

do povoado e dirigido aos sineiros, e nunca mais abandonou essa forma literária.

/ittle maidens, when you look2n this little story-book,5eading with attentive eye,ts enticing history,1ever think that hours of play$re your only HOLIDAY,$nd that in a HOUSE of joy/essons serve but to annoy:,f in any HOUSE you find&hildren of a gentle mind,(ach the others pleasing ever –(ach the others vexing never –'aily work and pastime daily,n their order taking gaily –7hen be very sure that they+ave a /LIH of HOLIDAY.

Carroll gostava de trabalhar a literatura e a arte, assim como o acróstico, gostava de

brincar com nomes e palavras, de inventar palavras novas, tanto que brincou com o seu

próprio nome, inventando um pseudônimo baseado na inversão latinizada de seus primeiros

nomes, Charles Lutwidge.

Para a maioria das pessoas, Lewis Carroll é conhecido como autor de duas histórias

maravilhosas: $OLFH¶V� $GYHQWXUHV� LQ� :RQGHUODQG (1865) ($OLFH� QR� 3DtV� GDV� 0DUDYLOKDV) e

$OLFH 7KURXJK�WKH�/RRNLQJ�*ODVV (1872) ($OLFH�DWUDYpV�GR�(VSHOKR�H�R�TXH�$OLFH�HQFRQWURX
SRU Oi), apesar de, hoje, terem-se passado quase cento e cinquenta anos da primeira

publicação. Essas histórias são as mais famosas, mais traduzidas em diversos idiomas, não

podendo faltar nas mais importantes bibliotecas do mundo, e ainda populares porque de

acordo com Cohen (1998, p. 18), “nenhum dos livros jamais esteve fora de catálogo.

Juntamente à Bíblia e a Shakespeare, são os livros mais citados do mundo ocidental.” Além

dessas obras famosas, sua bibliografia inclui mais de 300 itens publicados separadamente.

Podemos citar: 3KDQWDVPDJRULD� DQG� RWKHU� SRHPV (1869), (XFOLG� DQG� KLV� 0RGHUQ� 5LYDOV
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(1879), 5K\PH"� DQG� 5HDVRQ" (1883), $ 7DQJOHG� 7DOH (1885), 6\OYLH� DQG� %UXQR (1a parte:

1889 e 2a parte: 1893), 7KH�*DPH�RI�/RJLF (1887), 7KH 1XUVHU\�$OLFH (1889), 6\PEROLF�ORJLF��
3DUW , (1896), Poemas: 0\ )DLU\ (1845), +RUURUV (1850), 7KH�+XQWLQJ�RI�WKH�6QDUN (1876).

De acordo com Cohen (1998, p. 17), Carroll, além de inventar histórias e

brincadeiras, escrever poemas, romances e artigos, lecionar, fotografar, “defendeu o teatro

como fonte de entretenimento, defendeu a arte dramática como fonte salutar, edificante e

educativa” tanto que participou ativamente da fundação da escola que mais tarde se tornou a

Royal Academy of Dramatic Art em Londres. Apesar de politicamente conservador, era

contra a hipocrisia e a ganância. Preocupava-se com os pobres e doentes e fazia o que

estivesse ao seu alcance para minimizar o sofrimento dessas pessoas.

Lewis Carroll morreu em 14 de janeiro de 1898 em Surrey, Inglaterra, 13 dias antes

de completar 66 anos.

2.2 O LIVRO $/,&(�12�3$Ë6�'$6�0$5$9,/+$6

Carroll inventou a história $OLFH¶V� $GYHQWXUHV� LQ�:RQGHUODQG, que, a princípio, se

chamava $OLFH¶V�$GYHQWXUHV�8QGHUJURXQG, em 4 de julho de 1862, quando ele, as três irmãs

Lidell, filhas do reitor Henry George Lidell, – Lorina, 13 anos, Alice, 10 e Edith, 8 – e

Robinson Duckworth fizeram uma expedição de bote subindo o rio até Godstow para fazer

um piquenique. Carroll anotou em seu diário:

Eu e Duckworth fizemos uma expedição subindo o rio até Godstow5 com as
três irmãs Liddell: tomamos chá na margem do rio e somente voltamos a
Christ Church às oito e meia, quando fomos para minha casa ver minha
coleção de microfotografias* e depois, pouco antes das nove, as levamos de
volta à reitoria. [Em 10 de fevereiro de 1863, [Carroll] acrescenta a seguinte
observação na página ao lado:] Nessa ocasião, contei-lhes a fábula de $VDYHQWXUDV� GH� $OLFH� VRE� D� WHUUD, que comecei a escrever para Alice e que
agora está pronta... (CARROLL DSXG COHEN, 1998, p. 119)

*Originais versões em miniatura de fotografias suas montadas em minúsculos
visores de telescópio feitos de marfim que, levados aos olhos, mostram a
fotografia.

Duckworth era um velho amigo de Carroll, membro de Trinity College, que mais

tarde seria nomeado capelão da rainha e cônego de Westminster. Duckworth, que cantava

bem, ajudava a entreter as crianças.

xxiv
5 Povoado ao lado do rio Tâmisa cerca de 4 km a noroeste do centro de Oxford.
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A pedido de Alice Lidell, Carroll contou uma história cheia de magia, mas não uma

história comum com fadas, final feliz e uma mensagem moral. Foi uma história de uma

menina que cai na toca do coelho e entra em um mundo maravilhoso. Depois do passeio,

Alice pediu à Carroll que escrevesse a história. Ele atendeu ao pedido. Escreveu e ilustrou as

aventuras pelo próprio punho, o que demorou dois anos e meio, e a história foi enviada como

um presente de Natal de 1864 para Alice em um pequeno caderno de couro verde, só

posteriormente publicada. Podemos ver o manuscrito de Carroll na figura 2.1 encontrado no

site Lenny’s Alice in Wonderland6

)LJXUD�������0DQXVFULWR�GH�$OLFH
V�$GYHQWXUHV�8QGHUJURXQG

Carroll recebeu incentivo de vários amigos, que leram o esboço da história, para

publicá-la. No prefácio da primeira edição, escreveu: “eu não tinha a menor intenção de

publicar este livreto quando o escrevi: foi algo que somente considerei depois, dada a pressão

dos ‘amigos talvez um pouco parciais demais’, que sempre levam a culpa quando um escritor

corre para publicar” (COHEN, 1998, p. 162).

Antes de publicar $OLFH¶V� $GYHQWXUHV� LQ� :RQGHUODQG (1865), Carroll aumentou o

original com mais capítulos, mais aventuras e mais personagens. A história ampliada tinha o

dobro de páginas da original e o título diferente como foi relatado acima. Depois disso,

Carroll precisava de uma editora, quando conheceu o editor Alexander Macmillan, que gostou

da história e concordou em publicá-la. O passo seguinte era encontrar um ilustrador. Seu

xxv
6 ROOY, Lenny de. Alice’s Adventures under Ground. /HQQ\¶V�$OLFH� LQ�:RQGHUODQG�VLWH, s/d. Disponível em:
http://www.alice-in-wonderland.net/alice2c.html. Acesso em: 30 abr. 2009.

http://www.alice-in-wonderland.net/alice2c.html
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amigo Duckworth sugeriu o nome de John Tenniel, um artista famoso cujo estilo parecia ser o

que Carroll procurava. Assim, Carroll escreveu a um amigo perguntando se Tenniel aceitaria

ilustrar seu livro, como podemos ler a seguir:

...escrevi uma história para uma jovem amiga e ilustrei a bico-de-pena.
Tantas crianças já leram e gostaram, e tantas vezes me pediram para publicá-
la, que decidi fazê-lo... Se [o sr. Tenniel]...aceitasse fazer as ilustrações..., eu
lhe mandaria o livro para analisar – não que ele deva necessariamente seguir
meus desenhos, mas apenas para que possa ter uma idéia do que tenho em
mente. (CARROLL DSXG COHEN, 1998, p. 163)

Depois de tudo acertado entre Carroll, Tenniel e Macmillan, a gráfica Claredon Press

imprimiu duas mil cópias da primeira edição, que só foi reconhecida muitos anos depois, e

enviou os exemplares para Macmillan. Logo em seguida, Carroll foi para Londres autografar

um pouco mais de vinte exemplares para os amigos, mas, alguns dias depois, recebeu uma

carta de Tenniel relatando que não estava satisfeito com a qualidade gráfica dos desenhos.

Carroll levou a carta a Macmillan, disse que era necessário mandar fazer tudo de novo e

decidiu, segundo Cohen (1998, p. 165), “mandar fazer uma nova impressão de $OLFH e vender

como sucata aquela primeira tiragem de dois mil exemplares.” Então, Carroll recolheu os

exemplares já enviados a seus amigos com a promessa de repô-los pela nova impressão.

Contratou outra gráfica, a Richard Clay. Dessa vez, Tenniel aprovou a nova impressão.

Conforme o acordo com Macmillan, Carroll teve que arcar com os custos de impressão,

gravação e até publicidade, ou seja, todo o prejuízo, e Macmillan receberia uma comissão fixa

sobre as vendas. Os custos eram altos para um modesto professor universitário com 33 anos

de idade, porém Carroll se recusou a abrir mão da qualidade em seus livros. Em seu diário,

anotou que, se vendesse uma tiragem de dois mil livros, conseguiria saldar suas dívidas e o

lucro viria com uma próxima tiragem, mas era esperar demais. Mal sabia que tinha em mãos

um dos livros infantis mais lucrativos de todos os tempos (COHEN, 1998, p. 166).

De acordo com Cohen (1998, p. 166), Carroll e Tenniel ficariam estarrecidos em

saber que hoje um único exemplar da “primeira” edição de $OLFH, que foi sucateada, vale uma

fortuna. Colecionadores e bibliógrafos trocariam seções inteiras de suas bibliotecas por um

exemplar dessa edição e sonham em descobrir algum exemplar não catalogado. Até hoje, os

críticos literários não conseguem explicar por que Carroll tomou uma decisão tão dispendiosa

com relação a um simples livro infantil, “mesmo na época áurea do mercado editorial

vitoriano.”
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$OLFH¶V�$GYHQWXUHV�LQ�:RQGHUODQG recebeu críticas positivas pela imprensa. O jornal

5HDGHU o qualificou de “um esplêndido tesouro artístico... um livro para guardar como

antídoto contra crises de depressão.” O jornal 3UHVV elogiou o “estilo simples e agradável” e

“escrito de maneira muito divertida” de forma que “uma criança, após ouvir o início da

história, não sossegará enquanto não conhecer essa narrativa fantástica até o final”. O jornal

3XEOLVKHU¶V�&LUFXODU o elegeu “o mais original e mais fascinante” dos duzentos livros infantis

recebidos naquele ano; a revista %RRNVHOOHU declarou-se “encantada... Não tivemos a sorte de

ler... fábula mais original nos últimos tempos”; e o jornal *XDUGLDQ julgou o “nonsense tão

delicioso e tão cheio de humor, que é quase impossível não ler o livro de um fôlego só.” O

jornal $WKHQDHXP foi uma óbvia exceção: “Acreditamos que qualquer criança ficaria mais

intrigada do que encantada com essa história complicada e extravagante.” No entanto, após o

segundo livro de $OLFH, julgou que “seria difícil superestimar o valor da saudável fonte de

prazer e diversão que os srs. Lewis Carroll e John Tenniel oferecem a gerações inteiras de

jovens através dos dois livros...” (COHEN, 1998, p. 167, 170-171).

Cohen (1998, p. 167) afirma que a “história agradou também ao público leitor.” As

vendas começaram devagar e depois dispararam. Os admiradores foram aumentando e,

consequentemente, foram sendo feitas traduções para outras línguas, e Carroll nunca viu o

livro sair de catálogo. O autor ficou animado com as vendas e com as críticas favoráveis, as

quais refletiram sobre o rumo que sua vida estava tomando, e anteviam seu futuro como autor

de livros infantis. Chegou à conclusão de que poderia continuar a história de $OLFH. Nove

meses depois do lançamento da segunda tiragem de $OLFH, Carroll escreveu a Macmillan:

Ainda precisarei de algum tempo, provavelmente, antes de empreender um
novo projeto editorial. Já começo, contudo, a planejar uma espécie de
seqüência para $OLFH e, se algum dia meu plano se concretizar, pretendo
consultá-lo logo de partida, de modo a encaminhar as coisas de melhor
maneira possível desde cedo. (CARROLL DSXG COHEN, 1998, p. 167-168)

Os dois livros:� $OLFH¶V� $GYHQWXUHV� LQ� :RQGHUODQG (1865) ($OLFH� QR� 3DtV� GDV
0DUDYLOKDV) e $OLFH 7KURXJK� WKH� /RRNLQJ�*ODVV (1872) ($OLFH� DWUDYpV� GR� (VSHOKR� H� R� TXH
$OLFH HQFRQWURX�SRU�Oi) continuam vendendo até hoje. Cohen relata que

nenhum dos dois livros de $OLFH jamais ficou fora de catálogo; eles são,
afinal, verdadeiros baluartes da sociedade, tanto nos países de língua inglesa
quanto em todos os outros. Juntamente à Bíblia e a Shakespeare, são os
livros mais traduzidos e citados do mundo. Em 1993, era possível encontrar
à venda mais de 75 edições e versões dos livros de $OLFH, entre traduções e
adaptações para o teatro, paródias, fitas cassete para acompanhar o livro,
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guias do professor, recursos audiovisuais, livros de colorir, livros didáticos
baseados no “New Method”, versões resumidas, versões ilustradas para
crianças em idade de alfabetização, cartilhas, livros com figuras
tridimensionais, versões musicadas, análises de casos para profissionais e
uma edição de luxo pelo preço de 175 libras. Foram traduzidos para mais de
setenta línguas, incluindo o suaíle e o iídiche, e podem ser encontrados em
braile. (COHEN, 1998, p. 171)

Não só os livros de $OLFH, mas também as biografias de Lewis Carroll e Alice Lidell

são estudadas por clubes, sociedades e fundações na Inglaterra, Estados Unidos e Japão até

hoje, sendo adaptadas para teatro, dança, cinema e televisão. Cohen relata que:

Os críticos debruçam-se sobre a magia dos livros e tentam explicá-la. Do que
tratam eles, afinal, e como alcançaram um sucesso tão universal? Qual é a
chave do fascínio que exercem sobre as pessoas, por que são tão divertidos e
ao mesmo tempo enigmáticos? Qual é a magia que lhes permite transcender
diferenças linguísticas, culturais e temporais e conquistar o coração de jovens
e adultos no mundo todo e em todas as épocas? (COHEN, 1998, p. 172)

O próprio Carroll escreveu o seguinte comentário sobre $OLFH:

O porquê desse livro não pode, e não precisa, ser expresso em palavras.
Aqueles para quem a mentalidade de uma criança é um livro fechado e que
não enxergam a natureza divina do sorriso de uma criança leriam tais
palavras em vão... Nenhum ato... suponho... é realmente desinteressado. No
entanto, quando conseguimos investir todas as nossas forças em uma tarefa
onde a única recompensa esperada é o tímido agradecimento de uma
crianças e o toque etéreo de seus lábios puros, sentimo-nos mais perto disso.
(CARROLL DSXG�COHEN, 1998, p. 172)

O comentário anterior não ajuda a apreender o significado dos livros. Entretanto vale

lembrar que Carroll escreveu-os tendo em mente Alice Lidell e, em escala menor, suas irmãs e

Robinson Duckworth. Todos os ocupantes do passeio de bote são personagens da história do

primeiro livro de $OLFH, juntamente com elementos da paisagem e animais que viam e

imaginavam. As expedições no rio, as caminhadas, as partidas de croquê, as longas visitas à

reitoria e os episódios da realeza forneceram uma matéria-prima para os livros de $OLFH. Cohen

(1998, p. 25-31) relata que “o Coelho Branco, os animais da corrida de comitê, a Lagarta, o

jardim florido e muitos outros cenários e personagens devem sua origem ao quintal, aos campos

e jardins de Daresbury”, pois Carroll gostava de ficar ao ar livre contemplando a natureza e “era

freqüentemente visto sentado ou deitado na relva sob a nobre acácia do jardim da reitoria,

escrevendo.” O Dodo é Carroll, Duck (o Pato) é Duckworth, Lory (o Papagaio) é Lorina, Eaglet

(o Aguioto) é Edith, mas o livro é sobre Alice, a irmã do meio, que é a personagem principal; os
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outros são meramente figurantes. Os episódios e os personagens dos dois livros de $OLFH foram

transportados da vida real como, por exemplo, as referências, a linguagem, os jogos de palavras,

as vaidades e as convenções. Tudo da época vitoriana.

Cohen (1998, p. 173) acrescenta que os leitores da época teriam identificado as

referências à Loja da Ovelha em St. Aldate’s, ao poço de melado em Binsey, às ninfeias do

Jardim Botânico, ao cervo em Magdalen Grove, ao leão e ao unicórnio dos brasões reais, aos

leopardos do emblema do cardeal Wolsey que enfeitam os edifícios de Christ Church e que são

conhecidos como “Ch Ch cats”. Além das referências, Carroll parodiou cantigas e rimas

populares, algumas que cantavam quando faziam expedições pelo rio: “Pisca, pisca,

morceguinho”; “O salmão sobe”, na “Quadrilha da lagosta”; “Sopa de tartaruga”; “Como o

filhote do crocodilo” e outros. O autor também penetrou nos disfarces do escritor John Ruskin

como o congro, do professor Bartholomew Price como o Morcego, a Lagarta se referindo a um

professor conduzindo uma arguição. O “chá muito louco” deve ter sido motivo para boas

risadas como paródia da festa de aniversário de Alice. A chuva daquela tarde deve ter sido a

inspiração para a lagoa de lágrimas em $OLFH. Muitas referências se perderam no tempo, por

serem tão localizadas.

Carroll teceu uma história que, por trás dos personagens, apesar de distorcidos e

exagerados, esconde os fundamentos rígidos da sociedade vitoriana, seus lemas, sua

hierarquia de classes, seus costumes, suas convenções, sua etiqueta, seus tabus e seus defeitos

e loucuras. Além disso, a visão deturpada da criança vitoriana, assim como as observações

que a criança faz do adulto e como a criança é tratada pelo adulto. Apesar de Alice, a

personagem principal, ser jovem e inexperiente, tem idade suficiente para refletir e criticar a

educação que recebe. Ela é o espelho da sociedade e imita a atitude arrogante e a falta de

delicadeza comuns em seu meio como, por exemplo, pelo tratamento descortês que dispensa

ao Rato e às aves, que são um sinal de arrogância que ela mesma sofre e critica mais adiante.

Quase todos os personagens que encontra a tratam mal: o Coelho a confunde com a

empregada e grita dando-lhe ordens, a Lagarta a contradiz o tempo todo, a Duquesa a

repreende, o Chapeleiro critica o comprimento de seus cabelos, a Lebre de Março corrige sua

linguagem, o Grifo a humilha, a Rainha de Copas grita: “Cortem-lhe a cabeça!”.

A violência também é notada ao longo da narrativa. Quando Alice cresce e fica presa

na casa do Coelho, dá um pontapé em Bill, o lagarto, projetando-o pela chaminé como um

foguete. Mais tarde se depara com a desordem na cozinha da Duquesa, onde a Cozinheira joga

atiçadores, caçarolas, travessas e pratos contra a Duquesa e seu bebê, e esta ordena à

Cozinheira que corte a cabeça de Alice. Por sua vez, a Duquesa agita o seu bebê para cima e
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para baixo com violência enquanto canta uma canção de ninar que fala em punir bebês que

espirram e depois o joga para Alice. Uma pomba voa de encontro ao rosto de Alice e bate

nela. O campo de croquê da Rainha é palco de alguns incidentes cruéis. O time joga usando

flamingos e ouriços vivos no lugar de malhos e bolas, a Duquesa está presa por esmurrar o

ouvido da Rainha, e a ordem da Rainha para cortar cabeças se torna um bordão (COHEN,

1998, p. 174-175).

De acordo com Cohen (1998, p. 175), o livro mais reflete do que critica “os rígidos

escalões da sociedade inglesa.” Carroll, com um ouvido apurado, conseguiu capturar a fala e

os costumes de vários níveis sociais. Seus leitores “devem ter se deliciado com sua imitação

do londrino presunçoso, do novo-rico, do alpinista social, do acadêmico arrogante.” Quase

todas as camadas estão representadas, desde a rainha e a duquesa aristocrática até o Coelho

com seu colete, suas luvas e seu relógio, mostrando grande intimidade com a aristocracia,

passando pelo Carpinteiro e pelo Grifo, que adora as duplas negativas.

Os personagens se comportam de acordo com a sua posição, mas muitos clichês

vitorianos ultrapassam a classe social, como “Sou mais velho que você, e portanto devo saber

mais”, diz o Papagaio a Alice. Quando esta lhe pergunta que idade tem, o vaidoso Papagaio se

recusa a responder. Os jogos de equipe são o alvo na corrida de comitê com uma solene

cerimônia de premiação. Quando o Rato, zangado, se levanta e vai embora após contar sua

história, a velha Carangueja adverte a filha: “Está vendo, minha querida? Que isso sirva de

lição para você nunca perder a calma!” Depois a Lagarta ordena a Alice que “mantenha a

calma”. Esse tipo de repreensão se repete por várias vezes.

O sentido do comportamento dos personagens pode ser explicado pelo uso de

metáforas. A primeira, o lugar ocupado pela criança na classe alta da sociedade vitoriana, que

as irmãs Lidell ocupavam, mas essa metáfora ultrapassou os limites de Oxford e ganhou o

mundo todo. O autor atingiu a essência universal da infância captando as desilusões, os medos

e a falta de orientação que as crianças sentem diariamente. Cohen (1998, p. 175) relata que

Carroll consciente ou inconscientemente teceu, em suas histórias, o medo, a condescendência,

a rejeição e a violência, e, quando as crianças as leem, sentem o coração bater mais forte e a

pele arrepiar, não pelo entusiasmo, mas pelos obstáculos que são obrigadas a superar

constantemente. Alice sente uma repulsa pelos personagens encontrados, mas, ao mesmo

tempo, é atraída por eles porque sabe que fazem parte da sua própria vida. Cohen conclui que

as “experiências dolorosas e nocivas são o preço que as crianças pagam, em qualquer

sociedade e em qualquer época, ao atravessarem os corredores escuros de seus verdes anos, e

[Carroll] consegue capturar essa realidade como ninguém.”
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A outra metáfora se refere à própria vida de Carroll. Suas experiências em casa, na

escola e em grupos de amizade. Em $OLFH, as afrontas sofridas pela personagem e os medos

que sente são um registro da infância do autor. Os elementos comuns da época vitoriana eram

maus modos e violência que são retratados com ênfase e frequência nos livros de Carroll,

capturando o espírito da época. Cohen relata que

A filosofia do castigo físico ainda predominava; chibatadas e espancamentos
eram comuns na escola. As cenas de tirania que [Carroll] presenciou, as
brincadeiras violentas nos campos de jogos certamente pesaram sobre ele. O
ressentimento acumulado busca válvulas de escape, e [Carroll] aproveitou a
oportunidade para acertar as contas com seu passado. (COHEN, 1998, p. 176)

O capítulo “A corrida do comitê” em $OLFH�é uma paródia dos jogos em Richmond e

Rugby. A conversa absurda e letárgica entre a Falsa Tartaruga e o Grifo captura “a essência

de um diálogo íntimo entre dois adultos, possivelmente dois vigários obtusos ou dois

fossilizados professores de Oxford”; e o encontro de Alice com a Lagarta é uma paródia da

pomposidade acadêmica.

De acordo com Cohen (1998, p. 176-177), o tema do livro não é o medo e o

desnorteamento, mas sim um teste de sobrevivência que os leitores acompanham junto com

Alice e são obrigados a recorrer a seus próprios recursos internos e a determinar se esses

recursos são fortes o suficiente para avançar. Nesse caso, o avanço é vencer o labirinto da

infância e emergir na adolescência. O autor dota $OLFH, e todas as crianças leitoras, dos meios

para enfrentar um ambiente hostil e imprevisível. No final, temos uma afirmação da vida após

o regresso de $OLFH GR�3DtV� GDV�0DUDYLOKDV, ou seja, uma catarse. Apesar do final não ser

convencional como os contos de fadas, é feliz, pois Alice adquire confiança e aprende a lidar

com o mundo. Além disso, trata-se de um livro que não contém uma moral.

Na opinião de Coelho, $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV expressa

o estilo racionalista/romântico, hoje conhecido como tradicional. A novidade
maior dessa literatura de raiz romântica, em relação à anterior, é a sua
preocupação de realismo, sua intenção de expressar a vida realmente vivida
pelos homens. Numa primeira fase, a matéria resulta de uma fusão entre o
registro do real e a invenção do maravilhoso. (COELHO, 2005, p. 119)

Na época em que a obra foi escrita o mundo real estava sofrendo mudanças devido à

revolução industrial que se expandia, revelando aos homens um mundo real cada vez mais

fantástico, devidos aos novos e espantosos modos de viver que a máquina colocava ao alcance

de todos. Coelho (2005, p. 119) adiciona que “com o avanço do racionalismo cientificista e
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tecnológico, os contos de fada e as narrativas maravilhosas passam a ser vistos como

‘histórias para crianças’”, pois há um novo maravilhoso que começa a chamar a atenção dos

homens, aquele que eles descobrem não só no próprio real, transformado pela máquina, mas

também em si mesmos, ou seja, no poder da inteligência humana.

De acordo com Coelho (2005, p. 126), $OLFH foi escrita para crianças, pois introduz

o maravilhoso7 na própria realidade cotidiana e os funde de tal maneira que
se torna impossível separarmos o que seria fantasia da personagem ou o
verdadeiro real. Carroll escreveu-a durante o reinado da rainha Vitória, na
Inglaterra (a quem satiriza o livro), e em plena vigência do racionalismo
“vitoriano”. Um bom exercício de leitura interpretativa seria detectar no
fragmento transcrito (ou no texto integral) as críticas feitas à excessiva
lógica que então pretendia governar a vida das pessoas, e também a
submissão ao pragmatismo necessário ao aproveitamento do tempo, etc. O
que pode parecer brincadeira gratuita é, em essência, uma análise lúcida dos
exageros a que as convenções dominantes estavam submetendo os homens.
(COELHO, 2005, p. 126)

Embora Carroll tenha feito críticas aos costumes, as convenções sociais, a

moralidade, as classes sociais e as falhas do sistema de educação vigente da época, o sucesso

do livro, segundo Coelho,

não se deveu à contundência e verdade dessas críticas, mas a transfiguração
simbólica das situações reais; a qual, por sua originalidade, inesperado e
comicidade, continua seduzindo os pequenos leitores. Nestes últimos anos,$OLFH... vem sendo redescoberta pelos adultos e reinterpretada através de
diferentes perspectivas. (COELHO, 2005, p. 127)

Cadermatori (2006, p. 30) acrescenta que Carroll foi um inovador do conto infantil,

pois criou uma história sem moralidade, não sendo comum nas histórias do século XIX. A

autora (2006, p. 30) adiciona que $OLFH

dissolve a ordem estabelecida, o convencional, o lógico, o habitual propondo
o ilógico, o inusitado, o absurdo e a desordem instaurada a partir da queda de$OLFH no poço onde todas as coisas ficam soltas, ou seja, em estado de
suspensão: tudo o que já se sabia, não se sabe mais.
A obra abala o sentido do saber e se, para alguns, proclama o não-sentido, o
absurdo do mundo, pode, também, manifestar o sentido evidente de todas as

xxxii
7 Os contos maravilhosos são, segundo Coelho (2005, p. 159), “situações que ocorrem fora do nosso
espaço/tempo conhecido ou em local vago ou indeterminado na Terra.” As narrativas atraem “por si mesma, isto
é, pelo referencial, pela história que transmite ao leitor, mas cuja significação essencial só é apreendida quando o
nível metafórico de sua linguagem narrativa for percebido ou decodificado pelo leitor.”
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coisas ou, ainda, a reversibilidade do sentido. Portanto, em matéria de
ambigüidade, entendida não como confusão, mas como riqueza de sentido,
não há o que se pedir mais.
A obra de Lewis Carroll rejeita qualquer pretensão didática tradicional. Há,
no texto, uma personagem – duquesa – que é a encarnação caricatural do
espírito pretensamente moralizador que busca relações lógicas, causais e
conseqüentes em todas as coisas. Não encontrando, força aproximações e
relações que, na realidade, não existem. A palavra preferida pela duquesa é
MORAL. Dos fatos mais banais ela procura retirar uma sentença grave,
mesmo que tenha que partir de analogias falsas como um sofista.
(CADERMATORI, 2006, p. 30)

Carroll contraria a palavra de moral da duquesa, mostrando que tudo pode ser

relativo, conforme Cadermatori (2006, p. 32).

$OLFH é um livro que atinge todas as crianças de todos os lugares e épocas mais ou

menos da mesma forma. Diz à criança que alguém a entende, a encoraja e mostra que o autor

compartilha suas angústias estendendo-lhe a mão e oferecendo-lhe uma esperança de

sobrevivência na passagem da infância para a vida adulta sem fazer-lhe cobranças. A fórmula

continua valendo nos dias de hoje. É por isso que o livro foi traduzido para praticamente todas

as línguas faladas pelas crianças e conquista fãs a cada geração (COHEN, 1998, p. 176-177).

Compartilhando do mesmo ponto de vista de Cohen, Salem (1970, p.40) relata que $OLFH
agrada “as crianças, apesar de a literatura infantil ter se expandido grandemente e de haver

milhares de livros infantis. E isso porque apresentam o elemento ‘fantasia’ – que dá asas à

imaginação infantil.”

2.3 O ILUSTRADOR DE $/,&(: JOHN TENNIEL

John Tenniel, ilustrador de livros e caricaturista político famoso da Revista�3XQFK,

nasceu em Londres, Inglaterra, no dia 28 de fevereiro de 1820 e ilustrou os dois livros mais

famosos de Lewis Carroll: $OLFH¶V� $GYHQWXUHV� LQ� :RQGHUODQG (1865) H $OLFH� 7KURXJK� WKH
/RRNLQJ�*ODVV (1872).

Tenniel frequentou a Royal Academy em Londres, mas não gostava da quantidade de

matérias que estudava. Quando tinha dezesseis anos, começou a expor suas pinturas na

Suffolk Street Galleries em Londres. Logo foi reconhecido pelo seu talento, recebendo

inúmeras encomendas, sendo uma das mais importantes a produção de um afresco para o

Parlamento Britânico. Era cego de um olho, tinha memória fotográfica e nunca usava modelos
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ou fotos quando desenhava. Quando possível, organizava encontros com políticos para olhá-

los bem de perto e sua aparência e posteriormente caricaturá-los.

Tenniel tinha o estilo que Carroll buscava, por isso ficou acertado que o artista iria

ilustrar a primeira edição de $OLFH recebendo instruções detalhadas, tanto que as ilustrações

ficaram além da expectativa de Carroll. No primeiro livro, Carroll deixou Tenniel tão louco com

tantas instruções e detalhes que o artista quase rejeitou ilustrar o segundo livro, $OLFH�7KURXJK
WKH�/RRNLQJ�*ODVV. Todavia, Carroll dava ao ilustrador liberdade para criar em cima das histórias.

Rooy (s/d, s/p) relata que a Alice das ilustrações de Tenniel não era Alice Lidell.

Carroll enviou ao ilustrador uma foto da filha do Capelão de Ripon, recomendado-a como

modelo. Não sabemos se Tenniel aceitou esta recomendação, pois, após a publicação dos dois

livros, Carroll mencionou que Tenniel não seguiu sua recomendação, como podemos ver no

trecho a seguir:

Mr. Tenniel is the only artist, who has drawn for me, who has resolutely
refused to use a model, and declared he no more needed one than I should
need a multiplication table to work a mathematical problem! I venture to
think that he was mistaken and that for want of a model, he drew several
pictures of “Alice” entirely out of proportion - head decidedly too large and
feet decidedly too small. (ROOY, s/d, s/p)

Segundo Rooy (s/d, s/p), o método que Tenniel usou para ilustrar os livros de Carroll

era o mesmo usado nas caricaturas da Revista 3XQFK. Primeiro, Tenniel desenhava, utilizando

lápis de desenho, e, depois, nanquim e um pigmento chamado branco da China, a fim de

simular madeira entalhada. O passo seguinte era transferir a ilustração para um bloco de

madeira utilizando papel decalque. Depois, as ilustrações foram gravadas com alta qualidade

pelos Irmãos Dalziel e o estágio final do processo de reprodução era transferir as ilustrações

dos blocos de madeira para chapas metálicas, usando-as como matriz. Logo após esse

processo, em julho de 1865, a Claredon Press, em Oxford, imprimiu 2.000 exemplares do

livro, mas Tenniel não gostou da qualidade da impressão e Carroll mandou recolher todos os

exemplares. Em novembro, a gráfica Richard Clay foi contratada para atender aos requisitos

de Carroll e Tenniel.

Em 1981, os blocos de madeira originais foram encontrados em um cofre de banco.

Atualmente, encontram-se na British Library em Londres.

As ilustrações de $OLFH¶V� $GYHQWXUHV� LQ�:RQGHUODQG e $OLFH� 7KURXJK� WKH� /RRNLQJ
*ODVV, segundo Goldmark Gallery (s/d), são consideradas perfeitas e imortais. Desta forma,

devem estar entre as melhores imagens que as crianças conhecem no mundo. As ilustrações
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de Tenniel permaneceram em preto e branco por mais de 40 anos. Em 1911, oito ilustrações

de cada livro de $OLFH foram coloridas à mão. Podemos ver as ilustrações das duas $OLFHV no

site The Victorian Web8.

Tenniel também ilustrou 7KH 1XUVHU\� $OLFH� de Carroll, no qual Alice aparece um

pouco diferente. 7KH�1XUVHU\�³$OLFH´ (1889) continha 20 ilustrações coloridas por Edward

Evans e capa ilustrada por E. Gertrude Thomson, professora de desenho e amiga de Carroll.

Tudo foi supervisionado por Tenniel. Podemos ver na figura 2.2 a capa, a contracapa e a folha

de rosto deste livro encontradas no site Aliang Studio9 como também podemos ler a obra

completa neste site.

)LJXUD�����±�&DSD��FRQWUDFDSD�H�IROKD�GH�URVWR�GH�7KH�1XUVHU\�$OLFH

De acordo com LoveToKnow Classic Encyclopedia� (s/d, s/p), Tenniel ilustrou os

seguintes livros� -XYHQLOH� 9HUVH� DQG� 3LFWXUH� %RRN (1846), 8QGLQH (1846); $HVRS
V� )DEOHV
(Fábulas de Esopo) (1848); *UDYH� GH�%ODLU (1858); 7KH�*RUGLDQ�.QRW (1860) e 7KH� 6LOYHU
&RUG (1861) de Shirley Brooks; 69 ilustrações de /DOOD 5RRNK (1861) de Moore; $OLFH
V
$GYHQWXUHV� LQ�:RQGHUODQG ($OLFH� QR�3DtV� GDV�0DUDYLOKDV) (1865) e 7KURXJK� WKH� /RRNLQJ�
*ODVV ($OLFH� $WUDYpV� GR� (VSHOKR) (1872) de Lewis Carroll; 7KH 0LUDJH� RI� /LIH (1867).

Colaborou para &RXUVH RI�7LPH�GH�3ROORN (1857); 3RHWV� RI� WKH�1LQHWHHQWK�&HQWXU\ (1857);

3RH¶V :RUNV (1857); +RPH� $IIHFWLRQV (1858); 3XFN RQ� 3HJDVXV (1863) de Cholmondeley

xxxv
8 THE VICTORIAN WEB. -RKQ� 7HQQLHO�� $Q� 2YHUYLHZ, s/d. Disponível em:
http://www.victorianweb.org/art/illustration/tenniel/index.html. Acesso em: 09 jul. 2009.

9 ALIANG STUDIO. Disponível em: http://www.aliang.net/literature/the_nursery_alice/index.html. Acesso em:
25 maio 2009.

http://www.aliang.net/literature/the_nursery_alice/index.html
http://www.victorianweb.org/art/illustration/tenniel/index.html
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Pennell� 7KH� $UDELDQ� 1LJKWV (1863); (QJOLVK 6DFUHG� 3RHWU\ (1864); /HJHQGV� DQG� /\ULFV
(1865); 3URYHUELDO� 3KLORVRSK\ de Tupper; 3RHPV� GH� %DUU\� &RUQZDOO, e outros livros.

Também contribuiu para a revista 2QFH�D�:HHN, o jornal $UW�8QLRQ�RI�/RQGRQ e etc.

Em 25 de fevereiro de 1914, John Tenniel morreu em Londres, Inglaterra, três dias

antes de completar 94 anos.

2.4 MEMÓRIAS DE UMA AMIZADE

As crianças dos Lidell visitavam Carroll com frequência porque o adoravam e

desejavam sua companhia. Com os frequentes encontros, cresceu uma amizade entre eles.

Alice Lidell,�em suas lembranças, relata esses encontros, como podemos ver no trecho abaixo:

Costumávamos ir a sua casa... acompanhados da enfermeira [VLF babá].
Assim que chegávamos lá, sentávamos ao lado dele no sofá grande, e ele
começava a contar histórias, ilustrando-as com desenhos a lápis ou tinta à
medida que avançava. Depois de entreter-nos longamente com suas fábulas,
ele nos colocava para posar e expunha as chapas antes que nos cansássemos
daquilo. Parecia ter um estoque interminável de histórias fantásticas, que
inventava enquanto ia contando, sem nunca parar de desenhar numa grande
folha de papel. Nem sempre eram histórias completamente novas. Às vezes
eram apenas reedições de histórias antigas: começavam como de costume e
depois enveredavam por um caminho totalmente diferente, por causa das
freqüentes interrupções, que abriam possibilidades novas e inesperadas.
Dessa forma, as histórias narradas lentamente por aquela voz suave, com sua
peculiar gagueira, iam sendo aperfeiçoadas...
Ser fotografadas era... para nós uma alegria, não um castigo como para a
maioria das crianças. Nós esperávamos com ansiedade por aqueles felizes
momentos na casa do professor de matemática.
... Às vezes, quanto tínhamos a tarde livre, ele vinha para a reitoria... Por
outro lado, quando íamos passar a tarde no rio com o sr. Dodgson, o que
acontecia no máximo quatro ou cinco vezes por verão, ele sempre levava
uma cesta grande cheia de bolinhos e uma chaleira, com a qual
preparávamos o chá debaixo de uma meda de feno, quando conseguíamos
encontrar alguma. Em ocasiões mais raras, passávamos o dia inteiro com ele,
e nesse caso levávamos uma cesta maior com o almoço - salada de galinha e
várias outras coisas boas. Uma de nossas excursões preferidas era remar até
Nuneham e fazer um piquenique no bosque, em uma das cabanas que o sr.
Harcourt oferecia especialmente para isso...
Para nós, era como se a cabana fosse o palácio do rei, e o piquenique, um
banquete em nossa homenagem. Depois do almoço, às vezes ouvíamos
histórias que nos transportavam para o Reino Encantado... Nessas ocasiões,
somente chegávamos em casa por volta das sete da noite. (LIDELL� DSXG
COHEN, 1998, p. 115-117)
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Segundo Cohen (1998, p. 117), Nuneham era um dos destinos favoritos das irmãs

Lidell, pois era um parque margeado por um bosque e ficava oito quilômetros rio abaixo. Dois

fatores contribuíam para as crianças gostarem de ir à Nuneham, a distância e a direção da

corrente que lhes permitia remar. Alice lembra os detalhes:

Depois de escolher o bote com muito cuidado, nós três recebíamos
instruções para sentar na popa, e o sr. Dodgson assumia o comando...
Durante esses passeios, ele ia nos ensinando a remar, o que para nós era uma
felicidade imensa. Uma vez que aprendemos a manejar os remos, pudemos
revezar-nos no comando, enquanto os dois adultos [Carroll e Harcourt]
observavam e davam instruções. Lembro como era cansativo remar contra a
correnteza, na volta, mas o esforço era compensado pela alegria de aprender
e aperfeiçoar-nos. Sentimos muito orgulho no dia em que conseguimos
controlar os remos corretamente. (LIDELL DSXG COHEN, 1998, p. 117)

Outro lugar preferido para piqueniques era Godstow, no sentido contrário do rio. Foi

em um dos passeios para Godstow que o conto maravilhoso de $OLFH foi inventado e ficou

marcado nas memórias dos participantes do bote. Além do diário de Carroll, os participantes

relembraram os passeios, as expedições no rio e os piqueniques durante vários verões.

Exatamente vinte e cinco anos após o passeio de 1862, Carroll relembrou aquela tarde:

Muitos dias remamos juntos naquele manso regato - eu e as três pequenas
donzelas - e muitas histórias foram improvisadas para elas - quer quando o
escritor encontrava-se no “estado de espírito” correto, e a fantasia
subitamente povoava sua imaginação, quer quando a Musa fatigada era
instigada a agir e, obediente, esforçava-se para produzir algo, não tanto por
ter o que dizer quanto por ter de dizer alguma coisa - contudo, nenhuma
dessas muitas histórias era colocada por escrito: elas nasciam e morriam,
como mosquitos nas tardes douradas, até o dia em que uma das minhas
jovens ouvintes rogou-me que escrevesse a história para ela. Isso foi há
muitos anos, mas lembro perfeitamente, no instante em que escrevo, que, na
tentativa desesperada de avivar a fantasia, comecei logo fazendo cair a
minha heroína na toca de um coelho, sem ter a menor idéia do que
aconteceria depois... Enquanto escrevia, ia acrescentando várias idéias
novas, que pareciam brotar sozinhas a partir do ponto inicial; e muitas outras
surgiram quando, anos mais tarde, reescrevi tudo para publicação...
Muitos anos se passaram desde aquela “tarde dourada” em que você nasceu,
mas me recordo quase como se fosse ontem – o azul límpido acima, o
espelho d'água� embaixo, o bote avançando preguiçosamente, o tilintar das
gotas de água pingando dos remos, que oscilavam lânguidos para a frente e
para trás, e (o único fulgor de vida no cenário modorrento) os três rostos
curiosos, ávidos para saber mais sobre o reino encantado das fadas, nunca
dispostos a aceitar “não” como resposta: quando emitido por seus lábios, o
apelo “Conte uma história. por favor” revestia-se da inescapável
imutabilidade do Destino! (CARROLL DSXG COHEN, 1998, p. 120)
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Alice Lidell, trinta e quatro anos depois, também vivificou as excursões pelo rio e o

dia em que Carroll criou a história de $OLFH contribuindo para registrar aquela aventura como

podemos ver a seguir:

O sr. Dodgson contava-nos a maioria de suas histórias em expedições de bote
para Nuneham e Godstow... Minha irmã mais velha... era “Prima”, eu era
“Secunda” e “Tertia” era minha irmã Edith [É assim que Charles refere-se ao
trio no poema que abre $OLFH]. Acho que o começo de $OLFH foi contado em
uma tarde de verão em que o sol estava tão quente, que nós descemos no
primeiro prado rio abaixo [VLF], abandonando o bote para refugiamos na única
porção de sombra que conseguimos encontrar, debaixo de um monte de feno
recém-cortado. Ali, as três fizeram o velho�pedido em uníssono: “Conte uma
história”, e assim começou a deliciosa aventura de Alice. Às vezes, para
provocar-nos – e talvez para descansar um pouco –, o sr. Dodgson parava de
repente e dizia: “E isso é tudo até a próxima vez.” “Ah, mas já é a próxima
vez”, exclamavam as três, e com um pouco de insistência a história
recomeçava. Outras vezes a história começava ainda no bote, e o sr. Dodgson,
no meio de uma aventura emocionante, fingia adormecer de repente, para
nossa grande consternação. (LIDELL DSXG COHEN, 1998, p. 120-121)

A lembrança de Alice Lidell traz de volta o dia em que a excursão ficou marcada na

história da literatura ocidental

Quase toda a história de $V� DYHQWXUDV� GH� $OLFH� VRE� D� WHUUD foi contada
naquela resplandecente tarde de verão, com o ar quente tremeluzindo sobre a
campina onde o grupo desceu para refugiar-se à sombra dos montes de feno,
perto de Godstow... Guardo uma lembrança muito nítida daquela excursão, e
de que no dia seguinte comecei a insistir para que escrevesse a história para
mim, coisa que eu jamais fizera antes. Foi por causa da minha... insistência
que, depois de dizer que pensaria no assunto, acabou fazendo a hesitante
promessa, que por fim o levou a começar a escrever. (LIDELL DSXG
COHEN, 1998, p. 121)

Robinson Duckworth, amigo de Carroll, também relembrou aquele dia:

Eu remava na popa e ele remava na proa..., quando nossas passageiras eram
as três srtas. Liddell, e a história foi literalmente inventada e contada sobre o
meu ombro para Alice Liddell, que assumira o papel de “timoneira” do
nosso bote. Lembro que me virei e disse: “Dodgson, esta fábula é
improvisada?”, e ele respondeu: “Sim, estou inventando à medida que
conto.” Também lembro muito bem que, quando levamos as três crianças de
volta à reitoria, Alice pediu, ao despedir-se de nós: “Ah, sr. Dodgson, eu
queria tanto que o senhor escrevesse as aventuras de $OLFH para mim.” Ele
disse que iria tentar, e mais tarde contou-me que passara quase a noite inteira
acordado, registrando com a pena tudo o que conseguia lembrar das
aventuras com que animara aquela tarde.
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Ele mesmo acrescentou as ilustrações e presenteou Alice com o volume, que
podia ser visto com freqüência sobre a mesa da sala de estar da reitoria.
(DUCKWORTH�DSXG COHEN, 1998, p. 121-122)

Outros piqueniques no rio seguiram e em 6 de agosto o grupo partiu para uma nova

expedição a Godstow, quando Carroll prosseguiu com a interminável história de $V DYHQWXUDV
GH $OLFH.
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7RGR� WH[WR�p�~QLFR�H�p��DR�PHVPR� WHPSR��D� WUDGXomR�GH�RXWUR� WH[WR�1HQKXP WH[WR�p�FRPSOHWDPHQWH�RULJLQDO�SRUTXH�D�SUySULD�OtQJXD��HPVXD HVVrQFLD�� Mi�p�XPD�WUDGXomR��HP�SULPHLUR� OXJDU��GR�PXQGR�QmR�YHUEDO�H��HP�VHJXQGR��SRUTXH�WRGR�VLJQR�H�WRGD�IUDVH�p�D�WUDGXomR�GHRXWUR� VLJQR� H� GH� RXWUD� IUDVH�� (QWUHWDQWR�� HVVH� DUJXPHQWR� SRGH� VHUPRGLILFDGR� VHP� SHUGHU� VXD� YDOLGDGH�� WRGRV� RV� WH[WRV� VmR� RULJLQDLVSRUTXH� WRGD� WUDGXomR�p�GLIHUHQWH��7RGD� WUDGXomR�p�� DWp� FHUWR� SRQWR�XPD FULDomR�H��FRPR�WDO��FRQVWLWXL�XP�WH[WR�~QLFR�
(PAZ DSXG ARROJO, 2003, p. 11)

Neste capítulo, abordaremos a questão de como é definida a tradução por vários

teóricos, tanto no mundo acadêmico, quanto entre tradutores. Procuramos, também, verificar

se é proposta por eles uma distinção entre tradução e adaptação.

Como já foi dito anteriormente, na Introdução, as relações entre tradução e adaptação

são pouco elaboradas nos Estudos da Tradução. Amorim (2005, p. 15) explica que tal ocorre

porque os Estudos da Tradução são um tema de estudo relativamente recente nas

universidades.

Segundos os teóricos, é difícil definir o que é tradução e o que é adaptação, como,

também, é difícil elaborar uma diferenciação entre tradução e adaptação, pois seus limites são

pouco nítidos. É difícil delimitar as fronteiras entre elas principalmente quando se trata da

tradução de uma obra literária, onde a criação por parte do tradutor se encarrega de apagar

ainda mais essas fronteiras.

3.1 MODELO PARA DESCRIÇÃO DE TRADUÇÕES

Para auxiliar os estudos das traduções literárias, Lambert e Van Gorp (1985, p. 43-

44), com base numa visão ampla dos polissistemas literários, tal como apresentados por

(Even-Zohar, 1978; Toury, 1980) chamado de hipótese do polissistema, da cultura de origem

e da cultura de chegada do texto a ser analisado, propõem um esquema teórico hipotético para

a descrição de traduções. O conceito de polissistema foi introduzido por Itamar Even-Zohar

na década de 70 para explicar o relacionamento de diversos sistemas em uma cultura, como os

sistemas literários ou sistemas de outra natureza, permitindo assim a influência de fatores
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sociais e econômicos. Esse conceito foi chamado de Teoria dos Polissistemas (EVEN-

ZOHAR, 1990, p. 5). Mais tarde, na década de 80, Gideon Toury utlizou esse conceito para

formular uma teoria com o objetivo de descrever traduções levando em conta a cultura alvo.

A partir disso, a tradução passou a ser estudada como um fenômeno cultural. Daí, a literatura

passou a ser considerada como um sistema complexo e dinâmico (TOURY, 1995, p. 1-6).

No esquema hipotético para descrição de traduções, Lambert e Van Gorp (1985, p.

43-44) defendem que é importante contextualizar os dois textos (fonte e alvo), apesar de a

maior parte da análise ser sobre o texto traduzido e original correspondente. As relações

devem ser estabelecidas entre o texto traduzido e outros textos da cultura de chegada, entre o

texto original e outros da cultura de origem, entre o texto traduzido e o original, a posição

ocupada pelo autor na cultura de origem e na de chegada, a posição ocupada pelo tradutor e as

características dos públicos leitores no sistema de chegada e no sistema de origem.

O esquema se baseia no estudo de dois sistemas literários, sistema 1 (fonte) e sistema

2 (alvo). O sistema literário 1 se refere ao sistema do autor-fonte, texto-fonte e leitor-fonte.

Este sistema engloba o sistema social, religioso ou outros. Já o sistema literário 2 se refere ao

sistema do autor-alvo, texto-alvo e leitor-alvo e se restringe ao sistema OLWHUiULR da cultura de

chegada, pois as obras literárias podem funcionar fora da literatura, mas dentro de um sistema

translacional. Podemos ver o esquema abaixo:

 ≅

Sistema literário 1                                                  Sistema literário 2

 (fonte)    (alvo)

O símbolo ≅ trata-se do símbolo matemático, que se lê “equivalente” ou “equivalente

a”, e indica que entre os dois sistemas (fonte e alvo), segundo Lambert e Van Gorp (1985, p.

44), não se pode prever uma comunicação; representa uma relação de comunicação aberta que

AUTOR
1

TEXTO
1

LEITOR
1

AUTOR
1’...

AUTOR
2

TEXTO
1’...

TEXTO
2

LEITOR
1’...

LEITOR
2

LEITOR
2’...

AUTOR
2’...

TEXTO
2’...
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dependerá exclusivamente do tradutor, o qual, por sua vez, dependerá das normas dominantes

do sistema literário da cultura de chegada.

Todas as relações mencionadas no esquema merecem ser estudadas conforme abaixo.

Lê-se A para autor, T para texto e L para leitor.

- A1 --- A2 (relações entre autores)

- T1 --- T2 (relações entre textos individuais, isto é, entre o original e sua tradução)

- L1 --- L2 (relações entre leitores)

- A1 --- T1 ≅ A2 --- T2 (intenções autoriais nos sistemas fonte e alvo e sua

correlação)

- T1 --- L1 ≅ T2 --- L2 (pragmática e recepção nos sistemas fonte e alvo e sua

correlação)

- A1 --- A1’, A2 --- A2’ (situação do autor em relação a outros autores, nos dois

sistemas)

- T1 --- T1’, T2 --- T2’ (situação tanto do original como da tradução enquanto

textos em relação a outros textos)

- L1 --- L1’, L2 --- L2’ (situação do leitor dentro dos respectivos sistemas)

- Sistema Alvo --- Sistema Literário (traduções em uma determinada literatura)

- Sistema Literário 1 --- Sistema Literário 2 (relações, quer em termos de conflito

ou harmonia, entre os sistemas).

Ainda, de acordo com Lambert e Van Gorp (1985, p. 45), todas as relações devem

ser estudadas, tais como:

- se uma determinada tradução contemporânea ou antiga é apresentada e

considerada como uma tradução, uma adaptação ou uma imitação;

- o vocabulário, estilo, convenções poéticas e retóricas no texto-alvo e no texto-

fonte;

- crítica de traduções e teoria da tradução em literaturas específicas e em períodos

específicos;

- grupos de traduções e grupos ou “escolas” de tradutores;

- o papel de traduções no desenvolvimento de uma determinada literatura (funções

conservadoras YHUVXV funções inovadoras, funções exóticas ou não-exóticas etc.).

A grande vantagem desse esquema, segundo Lambert e Van Gorp (1985, p. 45), é

poder contornar as ideias tradicionais em relação à “fidelidade” e à “qualidade” do texto

traduzido, como, por exemplo, contornar a pergunta se uma tradução é boa ou ruim.
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Devido ao esquema ser teórico e hipotético, “mostra quais relações podem

desempenhar um papel na produção e modelagem na prática e quais podem ser observadas na

descrição de traduções”, ou seja, representa um conjunto de perguntas, como, por exemplo,

como o texto-fonte foi traduzido para o texto-alvo, em relação a outros textos?... em lugar de

uma série de teses. Este esquema compreende os aspectos relevantes de uma determinada

tradução em seu contexto histórico, inclusive no processo da tradução, suas características

textuais, sua recepção, e aspectos sociológicos, tais como a distribuição e crítica de traduções.

Os autores ressaltam que a tradução ou estará voltada para o sistema alvo (ou seja, será

aceitável) ou voltada para o sistema fonte (ou seja, será adequada). Isto implica, em termos de

normas dominantes, que nenhuma tradução é “totalmente coerente em relação ao dilema

‘adequada’ YHUVXV ‘aceitável’.” Este dilema levará a diversas perguntas tanto no nível macro–

estrutural como no nível micro–estrutural, e cada pesquisador escolherá sua prioridade

(LAMBERT e VAN GORP, 1985, p. 45-46).

Esses autores (1985, p. 46) apontam, ainda, que, por tradição, a crítica de tradução

tem sido vista como um confronto direto entre o texto-fonte e o texto-alvo, ou seja,

exclusivamente binário e unidirecional, com o intuito de buscar uma equivalência ou não de

determinados traços linguísticos nos textos. Portanto, ressaltam que, nas abordagens binárias,

aspectos importantes do problema de tradução está no fracasso em não respeitarem a

complexidade da equivalência, mesmo porque o tradutor não necessariamente usa o texto-

fonte como modelo padrão.

De acordo com Lambert e Van Gorp (1985, p. 46-47), é impossível resumir todas as

relações envolvidas no processo tradutório. Portanto, o tradutor e o pesquisador precisam

estabelecer prioridades; por isso, no esquema proposto por eles, poderão encontrar os meios

para serem sistemáticos ao invés de serem somente intuitivos, evitando julgamentos e

convicções a priori, e poderão sempre situar os aspectos e relações a serem observados dentro

de um esquema geral de equivalência. Além disso, os autores (1985, p. 51) argumentam que

“não é absurdo estudar um único texto traduzido ou um único tradutor, mas é totalmente

absurdo desconsiderar o fato de que esta tradução ou este tradutor têm conexões (positivas ou

negativas) com outras traduções e tradutores.”

Lambert e Van Gorp (1985, p. 48-52) apresentam um esquema sintético para as

descrições de traduções divididas em quatro itens. O esquema começa com os dados

preliminares, que são uma coleta de informações sobre as características macroestruturais

gerais da tradução, como por exemplo, se a obra é identificada como tradução ou adaptação

ou imitação etc., e o que significam tais termos no período em que a obra foi traduzida, se o
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nome do tradutor é mencionado em algum lugar etc.; depois passa para uma análise em

micronível e termina com o contexto sistêmico, o mais amplo.

Para uma melhor visualização dessas descrições, transformamos o esquema proposto

por Lambert e Van Gorp (1985) em uma tabela, como podemos ver a seguir.
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'DGRV�SUHOLPLQDUHV 0DFURQtYHO 0LFURQtYHO &RQWH[WR�VLVWrPLFR
• 7tWXOR� H� SiJLQD� GHURVWR�
presença ou ausência de
indicação de gênero,
nome do autor, nome do
tradutor,...

• 'LYLVmR�GR�WH[WR�
em capítulos, atos e
cenas, estrofes,...

• 6HOHomR� GHSDODYUDV • 2SRVLo}HV� HQWUH� RVQtYHLV�PLFUR�H�PDFUR�HHQWUH�WH[WR�H�WHRULD�
normas, modelos,...

• 0HWDWH[WRV�
na página de rosto, no
prefácio, em notas de
rodapé – no texto ou
separado?

• 7tWXORV� GHFDStWXORV�DSUHVHQWDomR�GH�DWRV�HFHQDV����

• 3DGU}HVJUDPDWLFDLV� HHVWUXWXUDV� IRUPDLVOLWHUiULDV�GRPLQDQWHV�
metro, rima,...

• 5HODo}HVLQWHUWH[WXDLV�
outras traduções e obras
“criativas”

• (VWUDWpJLD�JHUDO�
tradução parcial ou
completa?

• 5HODomR�HQWUH�WLSRVGH�QDUUDWLYD�
diálogo, descrição; entre
diálogos e monólogos,
voz solo e coro,...

• )RUPDV�GHUHSURGXomR�GD�IDOD�
direta, indireta, discurso
indireto livre

• 5HODo}HVLQWHUVLVWrPLFDV�
estruturas de gêneros,
códigos estilísticos,...

• (VWUXWXUD� LQWHUQDGD�QDUUDWLYD�
trama episódica?, final
aberto?,...;
intriga dramática:
prólogo, exposição,
clímax, conclusão,
epílogo;
estrutura poética:
contraste entre quadras e
tercetos nos sonetos)

• 1DUUDWLYD�SHUVSHFWLYD�H�SRQWR�GHYLVWD

• &RPHQWiULRDXWRULDO�� LQVWUXo}HV�GHFHQD����
• 0RGDOLGDGH�
passiva ou ativa,
expressão de incerteza,
ambiguidade,...

• 1tYHLV�GHOLQJXDJHP�
socioleto;
arcaico/popular/dialeto;
jargão

Os dados preliminares
deveriam conduzir a
hipóteses para análise
tanto no nível
macroestrutural como
no nível
microestrutural.

Os dados
macroestruturais
deveriam conduzir a
hipóteses quanto às
estratégias
microestruturais.

Os dados
microestruturais
deveriam conduzir a um
renomado confronto
com estratégias
macroestruturais, e daí a
sua consideração em
termos do contexto
sistêmico mais amplo.

*Isto é, alterações nos níveis fônico, gráfico, microsintático, lexicosemântico, estilístico, elocucionário e modal.
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Como o objetivo desta dissertação é descrever as diferentes edições da tradução de

$OLFH¶V $GYHQWXUHV�LQ�:RQGHUODQG no Brasil de Monteiro Lobato, usaremos os parâmetros do

esquema teórico para a descrição de traduções proposto por Lambert e Van Gorp (1985).

A seguir, examinaremos os conceitos de DGDSWDomR, FRQGHQVDomR, DSURSULDomR e

UHHVFULWXUD que norteiam as discussões e as críticas da Literatura Infantil e Juvenil, como

também as abordagens sobre tradução de clássicos e tradução para crianças e jovens.

3.2 TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO

Existem vários conceitos de tradução, e, segundo alguns teóricos, a tradução que não

é literal pode ser considerada como DGDSWDomR�� FRQGHQVDomR�� DSURSULDomR� UHHVFULWXUD� etc.

Estes conceitos dependerão do ponto de vista de cada teórico. Assim, pela complexidade do

assunto, tais conceitos serão tratados separadamente.

Johnson (1984, p. 421) faz uma diferenciação pontual entre tradução e adaptação. O

autor afirma que a tradução e a adaptação envolvem reprodução e transposição. Para o autor, a

adaptação seria a tradução resumida ou simplificada de um texto, com o objetivo de ser mais

acessível a um determinado público. Poderia também ser considerada, ainda segundo o autor,

como uma atualização de um texto muito antigo para leitores contemporâneos. Acrescenta,

ainda, que deveria haver um certo grau de fidelidade nas traduções e adaptações, embora ache

que a tradução deveria ser fidedigna ao conteúdo e a forma, e a adaptação, apenas ao

conteúdo. Em consequência desta opinião, considera que a adaptação pode ser mais criativa

do que a tradução, mesmo havendo perda de informação.

Para Johnson (1984, p. 422), a adaptação passa por quatro processos, tendo o último

deles uma ênfase maior:

1. LQJHVWmR ou coleta de dados através de leituras, pesquisas e experiências;

2. GLJHVWmR ou processamento de dados e assimilação;

3. SURMHomR� ou abordagem de vários aspectos do trabalho em vista, pesquisar

relevâncias, condensar, expandir, estreitar o foco etc. e;

4. UHMHLomR ou edição, remodelar, descartar redundâncias, localizar deficiências,

eliminação, substituição a fim de tornar o trabalho uma obra-prima.

Bastin (1990, p. 470) considera a adaptação como uma tradução social e uma

adequação ao público leitor e, portanto, preocupada com grandes diferenças no modo como

envolve duas realidades socio-linguísticas diferentes. O autor (1990, p. 471-472) considera a
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adaptação um problema de reexpressão e levanta três hipóteses para justificar a adaptação. A

primeira hipótese é a da reexpressão, que são questões da lexicologia, da estilística

comparada, da literatura ou de textos pragmáticos. Em todos esses casos, o ponto de partida é

um ou mais efeitos pré-determinados de direção (que não pertencem ao tradutor, mas devem

ser percebidos e realizados por ele). O próximo passo é onde os fatores convergem para a

coerência textual, o conhecimento do mundo e o conhecimento compartilhado, e podemos

também adicionar técnicas de escrita. Na adaptação, o problema de reexpressão resulta em

uma escolha, uma opção feita pelo tradutor, que enfrenta o desafio de reformulação de

significado. Essa convergência tem um único ponto de destino, sem que o texto perca sua

única finalidade: a comunicação, que é a segunda hipótese, ou seja, a adaptação na língua-

alvo. É a única maneira de obter significado, produzindo o mesmo efeito, mantendo o

significado do autor. Dessa forma, a opção do tradutor não é opcional. A terceira hipótese

surge naturalmente, ou seja, a adaptação não tem funções e objetivos diferentes da tradução.

As duas primeiras hipóteses se confundem. A primeira é semelhante à segunda e mais

completa, porém mantém uma condição especial devido à sua originalidade e complexidade.

Bastin (1990, p. 474) resume seu ponto de vista, concluindo que a adaptação é uma

tradução. Nem menos, mas talvez um pouco mais, na medida em que interpreta e transmite

um desvio grande entre duas realidades socio-linguísticas. Dependendo da magnitude dessa

diferença, a tradução irá se adaptar, mas é difícil imaginar que qualquer tradução, em um

momento ou outro, atravesse as consideráveis distâncias de tempo, espaço e socio-linguística.

Por fim, o autor afirma que “traduzir, adaptar, reexpressar significa dizer a mesma coisa de

forma diferente.”

Após alguns anos, Bastin (1993, p. 473) reformula sua teoria e levanta três hipóteses

de adaptação. A primeira hipótese descreve a adaptação como uma recriação, a segunda,

como uma necessidade e a terceira, como uma linha de demarcação que pode ser traçada entre

tradução e adaptação.

A adaptação, segundo Bastin (1998, p. 5), pode ser entendida como um conjunto de

operações translativas que resulta em um texto que não é aceito como uma tradução, mas

reconhecido como uma representação do texto-fonte devido ao tamanho similar ao do texto

original. Desse modo, o termo pode englobar várias noções vagas como imitação, reescrita

etc. Para Bastin, o conceito de adaptação necessita do reconhecimento da translação como

não-adaptação, mas como um modo de transferência mais restrito. Na opinião de Bastin

(1998, p. 6), a melhor definição conhecida de adaptação é a de Vinay e Darbelnet (1958), que

definem adaptação como um procedimento que pode ser usado sempre que o contexto
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referido no texto original não existe na cultura do texto alvo, necessitando, assim, alguma

forma de recriação.

Bastin (1998, p. 5-6) afirma que é muito difícil encontrar definições esclarecedoras

sobre adaptação, pois os conceitos são controversos. Apesar da dificuldade de achar uma

definição, o autor acrescenta que a adaptação não é aceita como tradução, porque é uma

representação do texto-fonte mesmo que esta seja feita por meio de processo tradutório na

qual resulta em um texto. O autor (1998, p. 6-8) mostra, através da comparação das

adaptações com os textos nos quais elas se baseiam, que é possível elaborar uma lista de

proposições dos modos nos quais as adaptações são feitas, as motivações (ou condições) para

as decisões da adaptação, e as limitações (ou restrições) no trabalho do adaptador.

Em termos de modos de adaptação, conforme Bastin (1998, p. 7), os procedimentos

usados pelo adaptador podem ser classificados como:

- WUDQVFULomR� GR� RULJLQDO: a reprodução de palavra por palavra de parte do texto

original, usualmente acompanhada por uma tradução literal.

- RPLVVmR: a eliminação ou a redução de parte do texto.

- H[SDQVmR: tornar uma informação explícita, que está implícito no original, no

corpo do texto, em notas de rodapé ou em um glossário.

- H[RWLVPR: a substituição de gírias, dialetos, palavras nonsense etc. do texto

original por equivalentes desagradáveis na língua alvo (algumas vezes grafados

em itálico ou sublinhados).

- DWXDOL]DomR: a mudança de informações obscuras ou obsoletas por equivalentes

modernos.

- HTXLYDOrQFLD� VLWXDFLRQDO: a inserção de um contexto mais familiar do que o do

contexto original.

- FULDomR: a mudança mais ampla do texto original por um texto que preserva

somente as mensagens, idéias e funções essenciais do original.

Os fatores ou as condições mais comuns as quais levam os tradutores a recorrerem à

adaptação, segundo Bastin (1998, p. 7), são:

- UXSWXUD�GD� FRUUHODomR�HQWUH� DV� OtQJXDV: quando não há equivalentes lexicais na

língua alvo (especialmente no caso da tradução da metalinguagem).

- LQDGHTXDomR�VLWXDFLRQDO: onde o contexto do texto original não existe na cultura

alvo.
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- PXGDQoD�GH�JrQHUR: uma mudança de um tipo de discurso em outro (ex. literatura

para adultos para a literatura infantil) frequentemente implica uma re–criação

global do texto original.

- URPSLPHQWR� QR� SURFHVVR� GH� FRPXQLFDomR: o surgimento de uma nova época ou

abordagem ou a necessidade de atingir um tipo diferente de leitores muitas vezes

exige modificações no estilo, conteúdo ou apresentação.

Para o autor (1998, p. 7), as condições acima podem ocorrer simultaneamente,

levando, assim, a dois tipos de adaptação: a local e a global. A adaptação local causada por

problemas no próprio texto original e limitada por certas partes dele, como nas duas primeiras

condições (UXSWXUD�GD�FRUUHODomR�HQWUH�DV�OtQJXDV�H�LQDGHTXDomR�VLWXDFLRQDO�, e a adaptação

global que é determinada por fatores externos ao texto original e que implica uma revisão

mais ampla.

Como um procedimento local, a adaptação pode ser aplicada em partes isoladas do

texto, a fim de lidar com as diferenças específicas entre a língua e a cultura do texto-fonte e a

do texto-alvo. Neste caso, o uso da adaptação como uma técnica terá um efeito limitado sobre

o texto como um todo, desde que a coerência do texto-fonte seja preservada. Este tipo de

adaptação é temporária e localizada, mas não representa uma abordagem abrangente para a

tarefa de tradução.

Como um procedimento global, a adaptação pode ser aplicada ao texto como um

todo. A decisão de realizar a adaptação global pode ser tomada pelo tradutor ou imposta por

forças externas, como, por exemplo, uma política editorial. Em ambos os casos, a adaptação

global representa uma estratégia geral cujo objetivo reconstrói o propósito/a finalidade, a

função e o impacto do texto-fonte. A intervenção do tradutor é sistemática e pode sacrificar

elementos formais até mesmo semânticos a fim de reproduzir a função do original.

A adaptação é realizada sob determinadas restrições, conforme Bastin (1998, p. 7-8).

As restrições mais comuns são:

- R FRQKHFLPHQWR�H�H[SHFWDWLYDV�GR�OHLWRU�DOYR: o adaptador precisa avaliar até que

ponto o conteúdo do texto original é uma informação nova ou compartilhada para

o público em potencial.

- D OtQJXD� DOYR: o adaptador deve encontrar uma correspondência adequada na

língua alvo para o estilo do discurso do texto original e procurar a coerência dos

modos de adaptação.

- R VLJQLILFDGR�H�R�V��SURSyVLWR��V� do texto original e do texto alvo.
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Shuttleworth e Cowie (1997, p. 3) informam que a adaptação é uma estratégia de

tradução livre de qualquer tipo de texto na língua alvo. Geralmente, a adaptação implica

mudanças consideráveis a fim de tornar o texto mais adequado para um determinado público

como, por exemplo, o público infantil. Partilhando do mesmo conceito, Deslile, Cornier e

Lee-Jahnke (1999, p. 114) definem também a adaptação como sinônimo de tradução livre e

como um processo de tradução na qual o tradutor reproduz uma realidade sociocultural da

língua-fonte em uma realidade na cultura da língua-alvo a fim de atender às expectativas do

público alvo; e são encontradas mais frequentemente em poemas, peças teatrais e anúncios.

Relatam ainda que as transformações da adaptação podem ser globais como, por exemplo, o

local de uma peça teatral, ou específicas. Os autores (1999, p. 141) acrescentam que a

tradução livre é uma estratégia de tradução onde o tradutor se prende ao conteúdo do texto

fonte independentemente de sua forma.

Na opinião de Arrojo, traduzir

não pode ser meramente o transporte, ou a transferência, de significados
estáveis de uma língua para outra, porque o próprio significado de uma
palavra, ou de um texto, na língua de partida, somente poderá ser
determinado, provisoriamente, através de uma leitura. (ARROJO, 2003, p.
22-23)

De acordo com Arrojo (2003, p. 25), uma grande parte dos “escritores e poetas que

abordam a questão da tradução de textos literários considera que traduzir é destruir, é

descaracterizar, é trivializar.” Para esses escritores e poetas, a tradução é vista como uma

atividade inferior, porque não captura a “alma” ou o “espírito” do texto literário. Para Arrojo

(2003, p. 27-28), essa visão reflete no texto literário ou poético, porque a intenção de que a

IRUPD e o FRQWH~GR não podem ser alterados sem prejuízo vital condenam uma tradução de ser

bem-sucedida.

Uma tradução, na opinião de Bassnett

é muito mais do que a substituição de elementos lexicais e gramaticais entre
línguas e, como se verifica no caso da tradução de expressões idiomáticas e
de metáforas, o processo pode passar por descartar elementos linguísticos
básicos da língua fonte por forma a atingir o objectivo da ‘identidade
expressiva’ entre duas línguas. (BASSNETT, 2003, p. 54)

Por este motivo, a dificuldade em definir as fronteiras da tradução e da adaptação não

é um problema novo como Bassnett (2003, p. 133) relata e, ainda, acrescenta que já se gastou

muito tempo e muita tinta para tentar diferenciar entre WUDGXo}HV, YHUV}HV, DGDSWDo}HV como
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também para estabelecer uma hierarquia de correção entre estes conceitos, porém a

diferenciação entre eles “deriva de um conceito de leitor como receptor passivo do texto no

qual a Verdade se encontra guardada como uma relíquia.” Para a autora, se o texto é

entendido como um objeto que só pode produzir uma única leitura, então qualquer desvio por

parte do leitor/tradutor será julgado como uma transgressão.

Os estudos das relações entre tradução e adaptação é um tema pouco estudado nos

Estudos de Tradução, conforme Amorim (2005, p. 15-16). Muitos pesquisadores reduzem

suas pesquisas aos aspectos relacionados ao conceito de tradução, sendo a adaptação um tema

não relevante; e, geralmente, quando a adaptação ocupa um tema central nas pesquisas, está

relacionado aos estudos intersemióticos, ou seja, adaptação de obras literárias para o cinema,

televisão ou teatro.

Amorim (2005, p. 15-16) relata que o conceito de adaptação para “as chamadas

‘histórias recontadas’, reescrituras de obras clássicas das literaturas estrangeira e nacional,

direcionadas a um público específico, como o infanto-juvenil” é visto como uma certa

marginalidade, pois, nesse caso, tradutores e pesquisadores associam a VLPSOLILFDomR ou

HPSREUHFLPHQWR do texto-fonte porque atende basicamente aos “interesses comerciais das

editoras, sem nenhuma preocupação com valores estéticos.” O conceito de adaptação também

pode ser considerado como pejorativo em relação a qualquer tipo de tradução que se afaste do

texto-fonte ou use recursos identificados como não-tradutórios. Nesses casos, a adaptação

ocupa um lugar de oposição à tradução, também pode ser um objeto de estudo considerado

“suspeito”, e, quando está em foco, tende a ser estudada pelo ponto de vista prescritivo.

No contexto brasileiro atual, Amorim (2005, p. 40-41) menciona que a tradução de

um romance, por exemplo, que se apresente com modificações
consideráveis, como a supressão de personagens, a redução de capítulos,
assim, como a omissão de poemas ou canções, pode ser descrita, em certos
discursos ou em determinadas comunidades interpretativas, quer como uma
transgressão, quer como uma domesticação. É comum que uma reescritura
como essa seja considerada “adaptação”. Essa classificação explica-se, em
parte, pelo fato de que a prática de adaptação é geralmente marginalizada
sob o argumento de que estaria relacionada a leituras que ocasionariam certa
agressão à “integridade” dos textos originais e, que, portanto, deveria ser
considerada uma prática distinta da tradução. Entretanto, os limites que a
separariam da tradução não são “naturais”, nem tão nítidos como se supõe, e
não há nenhuma unanimidade teórica quanto à possibilidade de delimitação
objetiva. (AMORIM, 2005, p. 40-41)

Para Amorim (2005, p. 47), a nomeação “tradução”, “adaptação” ou “história

recontada” na capa ou na folha de rosto de uma obra não é desvinculada dos conceitos de
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tradução e de adaptação vigentes em uma determinada época; da “articulação entre a figura do

tradutor ou adaptador responsável pelo texto e os paratextos ou prefácios que enfocam o

resultado do seu trabalho; [do] lugar que ocupa a obra traduzida entre os valores da literatura

local; e o próprio objetivo mercadológico da editora.” Desse modo, esses termos não

representam uma regra sistemática.

A adaptação dos clássicos é “um tema que desperta polêmica e divide opiniões”, pois

a adaptação pode ser associada tanto à noção de HQULTXHFLPHQWR como à de HPSREUHFLPHQWR.

A noção de empobrecimento se daria no processo de atualização e de simplificação, a fim de

atender a públicos específicos, como o infantil e o juvenil. Por razões similares, o

enriquecimento se daria na educação desses públicos através de obras nas quais a “linguagem

seria ‘complexa’ ou temporalmente distante da linguagem com a qual tais leitores estariam

habituados.” Nos dois casos, a adaptação seria um conceito amplo que abrangeria diversas

formas de linguagem, como “história em quadrinhos, adaptações cinematográficas e

televisivas, desenhos animados, DXGLR�ERRN e (...) “histórias recontadas” ou “adaptações”

literárias em forma narrativa” (AMORIM, 2005, p. 119).

Quanto aos clássicos, segundo Amorim (2005, p. 124), não podemos apontar que

haja somente uma atualização linguística sem qualquer intenção, pois as adaptações

publicadas possuem também um papel importante em relação ao profissional porque se espera

que a história “recontada” receba um “toque” especial de quem as reescreve. Nessas

reescrituras, podemos esperar “um certo “gênio” literário que torna a fei/leitura da adaptação

um processo que deveria ser, ao mesmo tempo, “fiel” e “criativo”. Resumindo, quem adquire

uma adaptação espera que o adaptador seja “fiel” à “história”.

Amorim (2005, p. 147) compartilha da mesma teoria que Bastin (1990) porque não

vê fronteira entre tradução e adaptação. O autor analisa o caráter complexo e tenso da

constituição da diferença e da identidade entre ambas com o objetivo de explorar aspectos

conflituosos. Para o autor (2005, p. 173), as “fronteiras não são estanques nem tão objetivas

quanto parecem” devido à complexidade dos conceitos de tradução e de adaptação. Esta

complexidade mantém uma relação com as práticas discursivas às quais o adaptador e o

tradutor estão atados por uma série de fatores, como, por exemplo, o mercado editorial. Após

a abordagem das teorias sobre tradução e adaptação, Amorim utiliza a palavra reescritura,

inventada por Lefevere, para referir-se à tradução quanto à adaptação. O autor só considera

esta distinção explícita quando a obra abordada é classificada na capa, pela editora, como

“tradução” ou “adaptação”. Acrescenta, ainda, que, na tradução, teria de haver uma fidelidade

tanto à forma quanto ao conteúdo e, na adaptação, teria de haver uma fidelidade apenas ao
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conteúdo. Em consequência disso, uma adaptação pode ser muito criativa mesmo havendo

uma perda de informação em relação à tradução.

Para Eco (2007, p. 9), a tradução teria uma consoladora resposta que seria dizer a

mesma coisa em outra língua, mas o próprio autor contesta levantando a questão do

significado de “dizer a mesma coisa”, pois não sabemos o que isso significa devido ao que

chamamos de paráfrase, definição, explicação, reformulação e das supostas substituições

sinonímicas. Além disso, porque, diante de um texto a ser traduzido, não sabemos o que é a

coisa e, por fim, em certos casos é duvidoso o que quer dizer dizer. Eco (2007, p. 10)

acrescenta que mesmo sabendo que nunca se diz a mesma coisa, pode-se dizer quase a mesma

coisa, mas apresenta a dificuldade de estabelecer a flexibilidade e a extensão do quase, pois

depende de alguns critérios que são negociados previamente. Eco (2007, p. 29) chega à

conclusão que “não é fácil definir tradução”.

Corso (2007, s/p) afirma que a adaptação, no sentido de recontar uma história, é vista

no campo da marginalidade. Nesse sentido, o termo adaptação é associado aos conceitos de

enxugamento, facilitação, empobrecimento, prejuízos e falta de preocupação estética em relação

ao original, porque o adaptador ou o apropriador (como a autora considera), muitas vezes se

preocupa “mais por enxugar o original, alterando o seu imaginário”, com isso, ocasionando

lacunas no texto. Para a autora (2007, s/p), o processo de adaptação deve compreender uma

transformação textual como um “jogo de linguagem”, ou encontrando na adaptação um tipo

processo lúdico com a intenção de aproximar o leitor infantil e juvenil do texto literário. Apesar

de a autora relacionar o que deve ser feito no processo de adaptação, ela enfatiza que a

adaptação não deixa de ser uma espécie de tradução. Daí, a autora relata o seguinte:

tradução e adaptação sejam termos que envolvam pressupostos e
expectativas distintas, traduzir não é espelhar uma imagem do original e
muito menos uma reprodução qualquer em outra língua. Pela tradição, a
tradução fora sempre compreendida como o ato de reproduzir a forma e o
conteúdo do original, enquanto que a adaptação, a promoção de algum tipo
de alteração. Tanto uma como outra envolvem modificação e são realizadas
dentro de certos padrões, harmonizadas de acordo com o público-alvo a que
se destinam. As adaptações também são um “problema” que está inserido no
debate da imprensa cultural. (CORSO, 2007, s/p)

Para Corso (2007, s/p), os argumentos favoráveis à prática da adaptação para a

literatura infantil e juvenil são a democratização da leitura, propiciando “uma (possível)

recepção mais ‘facilitada’ ao leitor”, como também fortalecer o mercado dizendo ser

responsável por aproximar o jovem leitor do texto clássico. Já os argumentos desfavoráveis são
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o processo de FRQGHQVDomR ou HQ[XJDPHQWR do texto, “que não deixa de ser uma das

características primordiais das adaptações para esses leitores, pode comprometer e polemizar a

fidelidade com relação ao texto-fonte.” Na opinião da autora (2007, s/p), “a adaptação também

atualiza um texto clássico não apenas por apresentar um vocabulário mais acessível, ilustrações,

proporcionar uma leitura mais ‘facilitada’, mas por tornar ‘públicos’ escritores não mais tão

reverenciados.” Ceccantini (2004, p. 87) concorda com a opinião de Corso (2007) sobre a

questão da adaptação de clássicos estará ligada diretamente à formação de leitores e acrescenta

que, além da questão de mercado e vendagem, quando se adapta um clássico também se tenta

ampliar o campo de circulação de uma obra que já não encontra mais leitores.

Retomando as palavras citadas acima por Corso sobre a imprensa cultural, Milton

(2002, p. 93) argumenta que as “obras clássicas traduzidas são adaptadas para se encaixarem

em determinados mercados”, e que a obra original poderá ser cortada ou não de acordo com o

mercado visado pela tradução. É uma questão de marketing. Ceccantini (2004, p. 84)

acrescenta que, desde o século passado, com o advento da indústria cultural que,

frequentemente, as editoras e produtoras lançam no “mercado inúmeras adaptações dos

clássicos literários, mediadas por diferentes linguagens (a do cinema, a do desenho animado, a

dos quadrinhos, a da própria linguagem literária etc.).”

Nos Estudos de Adaptação relacionados ao discurso de fidelidade, Venuti (2007, p.

26-28) relata que o filme não é comparado diretamente com o texto literário, mas com uma

versão do texto por meio de uma interpretação. Estas adaptações se tornam mais evidentes em

relação às adaptações de textos literários canônicos, nas quais grande quantidade de

comentários têm sido acumulados e um número limitado de interpretações têm sido

evidenciadas. Quanto aos Estudos de Adaptação relacionados ao discurso de

intertextualidade, o filme também não é comparado diretamente com o texto literário, mas

com uma versão do texto mediada por uma crítica ideológica.

Atualmente, segundo Venuti (2007, p. 28-29), a tradução e a adaptação são

diferenciadas pelos editores, tradutores, cineastas e roteiristas, mesmo se a Lei de Direitos

Autorais classifica-as como “obras derivadas”. Os tradutores contemporâneos são obrigados

pelos seus editores, muitas vezes expressos em contratos, a traduzir o texto-fonte, sem

omissões e, quando necessário, fazer algumas adições, para que o texto-alvo seja inteligível.

Uma adaptação, ao contrário, pode afastar-se muito de seu texto-fonte, tendo vários tipos de

manipulação e de revisão. No entanto, uma tradução não pode simplesmente comunicar, no

todo ou em parte o texto traduzido, só pode inserir uma interpretação que pode variar a forma

e o significado do texto. A tradução pode ser considerada como uma comunicação
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intercultural, somente se reconhecermos que ela comunica uma interpretação entre outras

possibilidades. Isto não quer dizer que correspondências formais ou semânticas existam entre

os textos fontes e traduzidos, mas sim que qualquer correspondência estará sujeita às

exigências de uma interpretação que é determinada pela língua e cultura de tradução.

A tradução representa uma interpretação porque é radicalmente descontextualizada.

As diferenças estruturais entre as línguas, mesmo entre as línguas que carregam semelhanças

lexicais e sintáticas significativas decorrentes de etimologias compartilhadas ou uma história

comum de empréstimo mútuo, exigem do tradutor desmantelamento, reorganização e

deslocamento da cadeia de significantes que compõem o texto-fonte. Neste caso, três

contextos do idioma de origem são perdidos. O primeiro é intratextual e, portanto,

constitutivo do texto-fonte, dos seus padrões linguísticos e estruturas discursivas e da sua

textura verbal. O segundo é intertextual, mas igualmente constitutivo, uma vez que

compreende a rede de relações linguísticas que confere ao texto-fonte significado para os

leitores que tenham lido muito na língua de origem. O terceiro, que também é constitutivo,

mas intertextual e intersemiótico ao mesmo tempo, é o contexto de recepção, através do qual

interagem várias formas de mídia levando o texto-fonte a adquirir significado quando ele

começa a circular em sua cultura originária, que vão desde capas de livros e propagandas até

críticas acadêmicas e críticas em jornais de edições e adaptações, dependendo do gênero ou

tipo de texto. Por “constitutivo”, Venuti explica que este contexto triplo é necessário para o

processo de significação do texto-fonte, por sua capacidade de suporte de significados,

valores e funções que nunca sobrevivem intactos a transição para uma língua e cultura

diferentes (VENUTI, 2007, p. 29).

Na área da adaptação, Milton (2009, p. 51) argumenta que há um número enorme de

terminologias como, por exemplo, recontextualização, trans-adaptação, subproduto, redução,

simplificação, condensação, resumo, versão especial, reescritura, ramificação, transformação,

remediação e revisão.

Milton (2009, p. 51-52) aponta diversas áreas nas quais os textos traduzidos são

geralmente alterados ou adaptados, como por exemplo, as páginas da Internet que contêm

informações direcionadas a uma determinada cultura de massa onde foram produzidas, mas

essas páginas, quando são traduzidas, sofrem ajustes de acordo com os gostos da cultura de

chegada; a tradução de literatura infantil e juvenil que frequentemente contém ajustes

necessários feitos pelos tradutores; os textos teatrais que a cada montagem têm uma versão

diferente, uma adaptação diferente do texto, pois omissões e adições podem ser feitas, os

atores podem seguir linhas diferentes ou serem mudados, como também mudanças de
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movimento, cenário, iluminação podem ser todas alteradas e a relação entre o elenco e

público poderão ser diferentes de uma atuação para outra; os textos de propaganda podem

sofrer uma mudança muito grande quando um produto é transferido de uma cultura para outra

com o objetivo de evitar situações embaraçosas; os textos visuais para deficientes auditivos

que geralmente são adaptados para uma linguagem mais simplificada como a linguagem de

sinal em primeira língua, e muitas pessoas desse público terão uma certa dificuldade na leitura

de legendas devido à rapidez que são apresentadas para o público que não possui problemas

auditivos e a tradução de música que envolve problemas especiais.

Milton (2009, p. 54) discorre que os Estudos de Tradução normalmente estudam a

tradução interlingual, e os Estudos de Adaptação normalmente estudam a versão

intersemiótica e a intralingual, e ocasionalmente estudam a questão interlingual. O autor

especula que essa divisão pode ser devida a que a maioria dos estudos contemporâneos nos

Estudos de Adaptação, no Reino Unido, são originários de departamentos monolíngues como,

por exemplo, Estudos de Teatro, Estudos de Filmes e de Mídia, Estudos de Dança, Estudos de

Música, Estudos Culturais e Literatura Inglesa. O autor ainda relata que é comum encontrar a

análise da adaptação de um romance clássico em uma peça teatral, em um filme, e em um

musical ou ópera. Também podemos encontrar estudos de romances nos quais as ideias são

apropriadas de outros romances ou peças, e entre eles podemos encontrar um número enorme

de adaptações e apropriações de Shakespeare e outros autores famosos.

Adaptar obras literárias, principalmente livros clássicos, se faz há muito tempo.

Fischer (2010?, p. 10-11) nos lembra das adaptações dos vários livros que compõem a Bíblia,

considerada como texto literário e não como elemento religioso. A Bíblia é traduzida e

adaptada, no todo ou em partes, em todas as partes do mundo, há séculos. Outro caso muito

conhecido é o dos épicos de Homero. Tanto a ,OtDGD quanto a 2GLVVpLD são compostas de

várias histórias que

foram sendo concebidas e divulgadas por muitos poetas, por um longo
tempo, sempre de maneira oral, recitada e cantada, até que, em certa altura,
alguém as escreveu (não há certeza de que tenha de fato existido um sujeito
chamado Homero, nem que ele, pessoalmente, tenha redigido as duas obras
que são a ele atribuídas). E escreveu-as em versos, que eram a linguagem
digna, naquele tempo, para aquelas narrativas heroicas de Ulisses, seus
companheiros e seus inimigos, num mundo povoado de deuses
impressionantes e tomado por guerras, perigos e maravilhas. Ao longo dos
tempos, as histórias homéricas, no todo ou em parte, foram adaptadas de
incontáveis maneiras: recontadas em prosa, publicadas (...) em determinadas
passagens (todo mundo conhece, por exemplo, o episódio do Cavalo de
Troia, que faz parte da ,OtDGD mas foi publicado isoladamente), revisitadas
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pelo cinema, etc. Os clássicos de Homero tinham função pedagógica, e essa
dimensão era a diretriz central dos trabalhos de adaptação. (FISCHER,
2010?, p. 10-11)

Outro caso também conhecido de adaptação de clássicos, segundo Fischer (2010?, p.

11) é o de Charles Lamb que, junto com sua irmã Mary, em 1807, lançaram &RQWRV� GH
6KDNHVSHDUH destinado a crianças. Como é de conhecimento geral, Shakespeare nunca

escreveu contos, somente dramas e poemas. Charles e Mary Lamb tomaram vinte peças de

Shakespeare e as recontaram em prosa, com vocabulário e enredo simplificados destinados

aos leitores iniciantes. Os contos dos irmãos Lamb tiveram um enorme sucesso, receberam

edições ilustradas e foram traduzidos em diversos países. No Brasil, o tradutor foi Mario

Quintana. Através desses contos, Shakespeare passou a ser conhecido por outro público,

contribuindo para a perpetuação do autor.

Para adaptar um clássico, Fischer (2010?, p. 12) relata que primeiro seleciona um

clássico e entrega-o a um escritor para que reduza, simplifique, reconte aquela história,

destinada a um determinado público leitor. Monteiro (2006, p. 19) acrescenta que, além do

“desafio de resumir a obra original, o adaptador precisa atualizar a linguagem de forma

adequada à faixa etária do leitor e ainda respeitar certos limites impostos pela moral vigente.”

No Brasil, Monteiro Lobato, o criador do 6tWLR� GR� 3LFDSDX� $PDUHOR, tinha

“predileção por recontar as histórias de que gostava”, podemos ver isso em 2 0LQRWDXUR e em

2V GR]H�WUDEDOKRV�GH�+pUFXOHV, conforme Monteiro (2006, p. 25) informa. O autor (2006, p.

95), ainda, acrescenta que ele gostava tanto de “traduções e adaptações” que dividiu suas

obras completas para a editora Brasiliense, na década de 1940, em três séries: a primeira, em

literatura geral; a segunda, em literatura infantil e a terceira, em traduções e adaptações. Em

traduções e adaptações, segundo Monteiro (2006, p. 96), Lobato fixou nove volumes na

terceira série de suas obras completas pela Brasiliense, são elas: &RQWRV�GH�IDGDV, &RQWRV�GH
$QGHUVHQ, 1RYRV FRQWRV� GH� $QGHUVHQ, $OLFH� QR� 3DtV� GDV� 0DUDYLOKDV, $OLFH� QR� 3DtV� GR
(VSHOKR, &RQWRV GH�*ULPP, 1RYRV�&RQWRV�GH�*ULPP, 5RELQVRQ &UXVRp e 5RELQ�+RRG. Para

saber mais sobre Lobato e suas obras, ver seção 4.4 desta dissertação.

Citando $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV e sobre os conceitos de adaptação, lembramos

que o próprio Lewis Carroll simplificou, reduziu, condensou a obra original para ser lida para

crianças de zero a cinco anos e a chamou de 7KH�1XUVHU\�³$OLFH´ (1889), a primeira edição

colorida de $OLFH contendo sessenta e quatro páginas, vinte ilustrações coloridas por John

Tenniel e com capa desenhada e colorida por E. Gertrude Thomson conforme seção 2.5.
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Através dos diferentes pontos de vista dos teóricos sobre as fronteiras da tradução e

adaptação apresentadas nesta seção, lembramos que na opinião de Lobato (1948b, p. 127), a

tradução tinha que “ser um transplante”, pois “o tradutor necessita compreender a fundo a

obra e o autor, e reescreve-la em português como quem ouve uma historia e depois a conta

com palavras suas”, pois “se a tradução é literal, o sentido chega a desaparecer; a obra torna-

se ininteligivel e asnatica, sem pé nem cabeça.” O autor ainda relata que

Traduzir é a tarefa mais delicada e dificil que existe, embora realizavel
quando se trata da passagem de obra em lingua da mesma origem que a
nossa como a francesa e a espanhola. Mas traduzir do inglês, do alemão ou
do russo, equivale de fato a quasi absurdo. Ocorrerá fatalmente uma
desnaturação. (LOBATO, 1948b, p. 127)

3.3 TRADUÇÃO E CONDENSAÇÃO

Em relação à tradução e a condensação de obras literárias, só encontramos, na

literatura, uma seção de um artigo de John Milton que trata desse assunto. Milton (1994, p.

23-24) aborda a questão do mercado editorial para qual a tradução é dirigida ser de grande

importância. O autor classifica o mercado de tradução de romances em três grupos. O

primeiro grupo de mercado literário é o da WUDGXomR FULWHULRVD, voltado para leitores com

formação universitária. As editoras voltadas para esse mercado são a Melhoramentos, Globo

de Porto Alegre e Abril com traduções “cuidadosamente acabadas” e poucos erros

tipográficos. O custo dos livros no mercado será mais alto e os tradutores podem ser

conhecidos na literatura brasileira como o caso do romancista Érico Verissimo que chefiou a

equipe de tradução da antiga Editora Globo de Porto Alegre e traduziu alguns volumes para a

editora. Outros tradutores conhecidos dessa editora são: Cecília Meireles, Mário Quintana,

Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade.

O segundo grupo é o das FRQGHQVDo}HV� HQFREHUWDV. São traduções encurtadas, que

são suavizadas na editora. A técnica do Clube do Livro era dizer que se tratava de “uma

tradução especial”. As traduções condensadas da Ediouro têm escrito na página de rosto o

seguinte: “As nossas edições reproduzem integralmente os textos originais” contradizendo a

informação da capa: “Recontado por (nome do tradutor/a)”. A maioria das condensações

analisadas são produtos de editoras que vendem seus livros a preços baixos, e que, por causa

dos custos de produção, são obrigadas a fazer o livro todo caber num determinado número de

páginas. Isso ocorre com os livros do Clube do Livro, que eram vendidos a um preço barato,
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geralmente pelo correio, mensalmente, e a maioria dos livros tinha 160 páginas. Assim, a

tradução tinha que se encaixar nesse número de páginas, porém algumas obras eram divididas

em dois volumes mensais como, por exemplo, ,YDQKRH e 2OLYHU�7ZLVW. Em outros casos, era

feito um lançamento especial, sem limites de páginas, como $V 9LDJHQV�GH�*XOOLYHU, apesar de

alguns trechos terem sido omitidos pelo tradutor. Essa edição era mais cara do que o volume

mensal. Como as publicações tinham prazo curto, não havia tempo para a revisão cuidadosa;

assim, ocorriam erros de tipografia.

O terceiro mercado é o grupo das FRQGHQVDo}HV�HYLGHQWHV, constando que o livro foi

condensado ou adaptado. A maioria dessas condensações é voltada a um mercado específico,

ou seja, crianças, jovens ou mulheres. Milton cita que grande parte das obras literárias como

+XFNOHEHUU\� )LQQ, 7RP 6DZ\HU e $V 9LDJHQV� GH� *XOOLYHU são considerados livros infantis.

Muitas vezes acontece com 0RE\�'LFN, 2UJXOKR� H�3UHFRQFHLWR, -DQH�(\UH e 2 0RUUR� GRV
9HQWRV� 8LYDQWHV encontrados nas listas de romances direcionados a um público feminino,

apresentando uma capa que “glamoriza ou romanticiza o romance”.

Além desses três grupos de condensações, Milton (1994, p. 24-25) cita que existem

mercados-alvo diferentes, ou seja, as condensações bem produzidas e ilustradas de edições de

capa dura da Editora Abril, que são condensadas por autores conhecidos e são dirigidas a um

mercado de uma camada social bem mais alta do que as condensações em papel e impressão

de baixa qualidade, feitas por tradutores anônimos. Devido aos diferentes tipos de mercado-

alvo, podemos encontrar o mesmo romance em diferentes edições, voltadas a um público

diferente, como, por exemplo, o dos leitores de obras literárias, o dos assinantes dos clubes de

livros, o de romances baratos e o de crianças.

De acordo com Milton (1994, p. 25), os &OiVVLFRV GD�/LWHUDWXUD�-XYHQLO da Editora

Abril incluem as condensações GH�'DYLG�&RSSHUILHOG, 2OLYHU�7ZLVW, 0RE\ 'LFN, 5DSWDGR�e $
,OKD GR� 7HVRXUR. A &ROHomR� (OHIDQWH da Ediouro inclui 2 0RUUR� GRV� 9HQWRV� 8LYDQWHV, 2
0pGLFR� H� R� 0RQVWUR, seis livros de Mark Twain e consta explicitamente nas capas que é

destinada ao mercado juvenil.

Para esses públicos diferenciados, o tradutor utiliza várias formas de condensar uma

obra. Milton (1994, p. 25-26) explica que a primeira técnica é ser muito seletivo, ou seja,

condensar alguns capítulos, pular outros e ir para o capítulo final. A segunda técnica é se

concentrar exclusivamente na narração ou basicamente no diálogo. Na narração, alguns

trechos significativos são cortados e, no diálogo, há um mínimo de narração e os diálogos

indiretos são transformados em diálogo direto. A terceira técnica é seguir parágrafo por

parágrafo, omitindo os detalhes menos importantes. Outra maneira é misturar técnicas,
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seguindo algumas seções do original, resumindo outras e omitindo outras, mas a maneira mais

fácil de condensar uma obra é traduzir uma condensação que já existe no original. Podemos

também incluir condensar uma tradução já existente.

Milton (1994, p. 26) comenta que outro fator bastante comum é a reciclagem, ou

seja, a reaparição da mesma tradução em várias edições. “A mesma tradução, igual ou com

algumas pequenas alterações, pode reaparecer com o nome de outro tradutor.”

Interessante frisar que Milton, em seu artigo, utiliza os seguintes termos “tradutor” e

“tradução” e somente uma única vez o termo “condensador”, no qual aponta que os

“condensadores” geralmente omitem trechos que eles acham mais vulgares.

Em 2002, John Milton lança um livro contendo em uma das seções o mesmo assunto,

porém reformula suas nomeações quanto ao tipo de mercado de traduções, diferentes das que

usou em 1994, conforme tabela abaixo:

0LOWRQ������� 0LOWRQ�������
tradução criteriosa tradução completa

condensação encoberta condensação disfarçada

condensação evidente condensação explícita

As condensações, sejam “explícitas” ou “encobertas”, exigem uma padronização de

linha de produção, segundo Milton (2002, p. 96). São elas:

- WHPD: a obra é moldada de forma a adaptar-se ao gosto dos leitores;

- OLQJXDJHP: linguagens de baixo padrão e dialetos são cortados;

- HVWLOR: a obra não deve desviar-se de um estrito estilo narrativo;

- WDPDQKR: o uso de toda a mancha do papel diminuirá os custos de produção;

- SHVR: se o livro for distribuído pelo correio, o peso será um fator determinado no preço.

As adaptações dos clássicos da “Série Reencontro” da Editora Scipione, segundo

Milton (2002, p. 113), são voltadas aos professores e alunos das escolas, contém um caderno

de tarefas do livro e o objetivo da série é a publicação de obras clássicas como�'RP�4XL[RWH,

5RPHX H�-XOLHWD e $V 9LDJHQV�GH�*XOOLYHU em edições acessíveis, a fim de estimular e ajudar a

desenvolver a leitura. Para esta Série, o tradutor reduzirá a obra original

ao tamanho de 80 a 96 páginas em caracteres grandes, selecionando os
episódios mais conhecidos e omitindo outros. As escolhas serão submetidas



61

a discussão com os revisores. A linguagem deverá ser simples,
contemporânea e de acordo com a norma gramatical, evitando-se os períodos
complexos, bem como notas de rodapé e referências sexuais. (MILTON,
2002, p. 113)

Para uma melhor contextualização de traduções completas e condensações, ver as

descrições das traduções de $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV na seção 4.5 desta dissertação.

3.4 TRADUÇÃO E APROPRIAÇÃO

Em relação à tradução e a apropriação de obras literárias, só encontramos, até o

momento na literatura, o livro $GDSWDWLRQ�DQG�$SSURSULDWLRQ de Julie Sanders que trata esse

assunto. Sanders (2006, p. 1) não faz diferença entre tradução e adaptação, mas entre

adaptação e apropriação. A autora aponta que a adaptação e apropriação são uma

manifestação de como a arte cria arte e de como a literatura é feita de literatura, pois são

trabalhos criativos de textos sobre textos. A autora (2006, p. 1) acrescenta que as adaptações

estimulam a vida dos textos, perpetuando o cânone, e, consequentemente, estimulando as

críticas literárias como pesquisa acadêmica, pois (2006, p. 120) o cânone apresenta uma

matéria-prima para adaptação e apropriação. Ainda afirma (2006, p. 1) que leitores e críticos

concordam na prática de adaptação e apropriação para incentivar o gosto pela leitura.

Na opinião da autora (2006, p. 8-9), as adaptações e apropriações, embora pareçam

contribuir para uma reformulação e expansão, surgem por uma necessidade e perpetuam a

existência do cânone, podendo ser definidas como um gênero conservador.

Os Estudos de Adaptação, para Sanders (2006, p. 18), disponibilizam um vocabulário

variado de termos, como: YHUVmR�� YDULDomR�� LQWHUSUHWDomR�� FRQWLQXDomR�� WUDQVIRUPDomR�
LPLWDomR�� SDVWLFKH�� SDUyGLD�� IDOVLILFDomR�� LQYHQomR�� LPLWDomR� JURWHVFD�� FDULFDWXUD�
WUDQVSRVLomR��UHDYDOLDomR��UHYLVmR��UHHVFULWXUD�H�UHSHWLomR. Nesta lista, a autora enfatiza que

as adaptações e apropriações podem ter objetivos e intenções diferentes. A autora (2006, p.

20-23) adiciona que nesses Estudos de Adaptação podem surgir discussões sobre julgamento

de valor, processo de análise, ideologia e metodologia. As manifestações mais comuns e de

fácil compreensão são as versões cinematográficas de peças de teatro e romances canônicos.

Quanto ao processo de adaptação, Sanders (2006, p. 24) aponta como sendo sempre constante

e sempre em desenvolvimento. Quanto à adaptação em versões cinematográficas de romances

e peças teatrais, Sanders (2006, p. 23-26) relata que a apropriação é mais ampla que a

adaptação. Embora a adaptação tenha uma relação com o texto fonte ou o original, a
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apropriação frequentemente interfere no enredo do texto fonte em um novo produto cultural e

de domínio que pode ou não envolver uma completa mudança ou que pode ou não ter um

reconhecimento explícito. A autora dá exemplos que vão desde romances e peças teatrais,

folclores e contos de fadas, aventuras e ficção, apropriações de Ovídio e de Shakespeare etc.

Sanders (2006, p. 24) comenta que as disciplinas que estão ligadas ao termo

DGDSWDomR são a biologia e o meio ambiente, seguindo a teoria de evolução de Darwin, e faz

uma analogia importante quanto ao processo de adaptação literária estará ligado ao modelo

Darwinista de adaptação ao meio. Para a autora (2006, p. 129), os romances adaptados variam

de acordo com o contexto cultural, geográfico e histórico.

Em relação à recepção de uma adaptação, Sanders (2006, p. 81) comenta que cada

momento é individual e distinto, embora norteado por múltiplas convenções e tradições, por

conhecimentos prévios e textos anteriores: a velha história se torna uma história novinha em

folha, contada e lida pela primeira vez.

A apropriação, para a autora (2006, p. 148), fica muito distante da adaptação de

outros textos nas novas criações literárias, assimilando vidas e fatos históricos, e é comumente

encontrada nas artes como, por exemplo, pintura, fotografia, teatro, filme e música. Como a

apropriação fica distante do texto original, ela pode ser vista como um novo produto cultural e

de domínio local, conforme Sanders (2006, p. 26). Além disso, a autora (2006, p. 98) adiciona

que muitas apropriações têm um investimento político e literário, possuindo brechas,

ausências e silenciamentos em relação ao texto-fonte com a intenção de dar voz a sujeitos

oprimidos e dominados do texto original.

De acordo com Sanders (2006, p. 152), a adaptação e a apropriação representam e

cumprem um papel artístico e estético. A autora (2006, p. 160) adiciona, ainda, que elas

precisam sair das sombras, pois não são meramente práticas e processos tardios, mas sim

práticas e processos criativos que influenciam seu próprio meio. São reconhecidas como parte

fundamental da literatura nas quais suas tendências provocam pensamentos, respostas e

leituras relacionadas às mesmas.

Em suma, Sanders (2006) entende que ocorre adaptação quando há uma relação com

o texto-fonte e que ocorre apropriação, que é um termo mais geral que adaptação, o texto fica

distante do texto original, não havendo informação alguma do texto-fonte, ou seja, é um novo

produto cultural.

Um primeiro exemplo de apropriação, segundo Prado (2008, s/p), é o 'RP 4XL[RWH
GDV &ULDQoDV de Monteiro Lobato. Prado (2008, s/p) comenta que a obra reescrita por Lobato

“ultrapassa o trabalho de tradução e até de adaptação”, porque o texto mistura a narração das
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aventuras do herói com aventuras e fatos ocorridos no Sítio do Picapau Amarelo, alternando

duas instâncias narrativas. A utilização deste recurso reforça a hipótese de apropriação do

texto de Cervantes por Lobato, pois, em uma primeira instância, relata um episódio vivido no

Sítio, envolvendo Dona Benta e seus netos. A segunda instância aparece, logo em seguida,

com o início dos serões, quando Dona Benta, a avó contadora de histórias, “toma a palavra

para contar as experiências do herói em suas andanças pela Espanha.”

De acordo com Monteiro (2006, p. 101), “Lobato não tinha nenhum pudor em

assumir as histórias dos outros e marcá-las com seu próprio estilo.” Ele se apropriava de

histórias, como poucos tiveram a coragem de fazer, e “sempre foi aplaudido por isso.” O

nome Monteiro Lobato, na capa, na folha de rosto e na lombada dos livros, chamava a atenção

do leitor e promovia a venda dos mesmos. Atualmente isso não acontece, pois, no “esquema

das editoras de didáticos, quem detém o YDORU GH�JULIH para promover a adoção escolar é o

autor da obra original.”

Outro exemplo são as traduções muito condensadas da história de $OLFH�QR�3DtV�GDV
0DUDYLOKDV� que, com a intenção de atingir um determinado público alvo, se tornam

apropriações, pois se afastam muito do texto original. A maioria dessas condensações possui

em torno de oito a vinte e quatro páginas. Para melhor contextualização de apropriações, ver

as descrições de $OLFH na seção 4.5 desta dissertação. No entanto, existem outras obras que

nos remetem à história de $OLFH, pois fazem uma intertextualidade, mas são outras histórias,

possuindo títulos distintos, como, por exemplo, os livros e histórias em quadrinhos listados

abaixo, que foram pesquisados em livrarias:

• $OLFH�SURFXUD�FRPSDQKLD�de Therezinha Casasanta e ilustração de May Shuravel

publicado em 1990;

• $OLFH�QR�PHWU{�de Lino de Albergaria e ilustração de Marilda Castanha publicado

em 1993;

• $OLFH�QR�SDtV�GH�&RUD�&RUDOLQD�de Augusta Faro Fleury de Melo publicado em 1993;

• $OLFH�QR�SDtV�GD�OLQJXDJHP��SDUD�FRPSUHHQGHU�D�OLQJ�tVWLFD�de Marina Yaguello

publicado em 1997;

• $OLFH�QR�SDtV�GRV�HQLJPDV�� LQFUtYHLV�SUREOHPDV� OyJLFRV�QR�SDtV�GDV�PDUDYLOKDV
de Raymond Smullyan e Vera Ribeiro publicado em 2000;

• $OLFH�QR�SDtV�GRV�Q~PHURV de Carlo Frabetti, tradução de Maria Dolores Prades e

ilustração de Cris Eich e Jean-Claude Alphen publicado em 2002;

• $OLFH�QR�3DtV�GD�0HQWLUD de Pedro Bandeira publicado em 2006;
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• $OLFH TXH� QmR� IRL� DR� SDtV� GDV�PDUDYLOKDV�� D� OHLWXUD� FUtWLFD� QD� VDOD� GH� DXOD de

Marly Amarilha publicado em 2006;

• $OLFH YLDMD�QDV�KLVWyULDV�de Gianni Rodari e ilustração de Anna Laura Cantone,

traduzido por Silvana Cobucci Leite e Denise Mattos Marino publicado em 2007;

• $OLFH QR�SDtV�GD�QDWXUH]D de Jorge Fernando dos Santos e ilustração de Ayssa

publicado em 2009;

• $OLFH�QR�SDtV�GD�SRHVLD�de Elias José e ilustração de Taisa Borges publicado em 2009;

• 7XUPD�GD�0{QLFD�-RYHP�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV n. 21, parte 1 e n. 22, parte 2.

Panini Comics. Planet Manga (Em estilo mangá). Maurício de Sousa Editora, 2010.

3.5 TRADUÇÃO E REESCRITURA

Quanto à tradução e a reescritura de obras literárias, só encontramos, na literatura, o

livro de André Lefevere que trata esse assunto. Lefevere (2007, p. 13) discorre sobre os

intermediários, homens e mulheres que não escrevem literatura, mas a reescrevem. Portanto, é

importante porque eles são, no presente, co-responsáveis, em igual ou maior
proporção que os escritores, pela recepção geral e pela sobrevivência de
obras literárias entre leitores não-profissionais, que constituem a grande
maioria dos leitores em nossa cultura globalizada. (LEFEVERE, 2007, p. 13)

Lefevere (2007) nomeia tradutores de reescritores e traduções de reescrituras. O

autor (2007, p. 15) relata que os “reescritores sempre estiveram presentes entre nós”, como,

por exemplo, o escravo, na Grécia, organizava antologias dos clássicos gregos para ensinar os

filhos dos senhores romanos; o erudito, no Renascimento, coletava vários manuscritos e

trechos de manuscritos para publicar uma edição mais ou menos confiável de um clássico

grego ou romano; os compiladores, no século XVII, das primeiras histórias da literatura grega

e latina, que não foram escritas nem em latim nem em grego; os críticos, no século XIX, que

explicavam a suavidade e a clareza contidas nos trabalhos de literatura clássica ou moderna a

um público cada vez menos interessado; o tradutor, no século XX, que tenta “transportar o

original através” das culturas, como tantas gerações de tradutores tentaram antes dele; e o

compilador dos “Guias de Leitores” contemporâneos, que fornecem referências rápidas sobre

autores e livros, que deveriam ter sido lidos como parte da educação dos leitores não-

profissionais, mas que cada vez mais não são.
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Vale ressaltar alguns exemplos de livros de compilação na nossa literatura,

pesquisado nas livrarias, são: 2V� &HP� 0HOKRUHV� &RQWRV� %UDVLOHLURV� GR� 6pFXOR de Italo

Moriconi, $V &HP�0HOKRUHV�&U{QLFDV�%UDVLOHLUDV de Joaquim Ferreira dos Santos, 2V &HP
0HOKRUHV�3RHWDV�%UDVLOHLURV�GR�6pFXOR de José Neumanne Pinto e outros, também temos as

listas dos livros mais vendidos disponibilizados por jornais de grande circulação como, por

exemplo, no encarte do Segundo Caderno do -RUQDO�2�*ORER.

Voltando para Lefevere (2007). O autor opina que

a tradução, a edição e a antologização de textos, a compilação de histórias da
literatura e obras de referência e a produção do tipo de crítica que ainda
alcança para além do círculo privilegiado, principalmente na forma de
biografias e resenhas de livros, não funcionam mais como atividades típicas
de baixo-nível dentro do contexto maior da interação entre leitores
profissionais e não-profissionais, entre as instituições de educação e a
sociedade como um todo. (LEFEVERE, 2007, p. 17)

Esses tipos de reescrituras, segundo Lefevere (2007, p. 17-18), eram considerados

como atividades auxiliares ou menores. Nem sempre as reescrituras tiveram a mesma função,

pois algumas delas produziram inúmeras traduções e causaram um enorme impacto como a

Bíblia por Lutero, “tanto sobre a literatura quanto sobre a sociedade de sua época e de épocas

posteriores.” Atualmente, as reescrituras “se tornaram a linha vital que liga, de forma cada vez

mais tênue, a ‘alta’ literatura ao leitor não-profissional.”

Lefevere (2007, p. 17-19) comenta que cada vez mais o leitor não-profissional lê a

literatura reescrita por seus reescritores e não como ela foi escrita pelos seus autores. “Sempre

foi assim, mas isso nunca pareceu tão óbvio como hoje.” Assim como as imagens criadas de

um escritor, de uma obra, de um período, de um gênero e, às vezes, de toda uma literatura

pelos reescritores, tanto no passado quanto no presente. No passado, “essas imagens existiam

ao lado das originais com as quais elas competiam, mas as imagens sempre tenderam a

alcançar mais pessoas do que a original correspondente e, assim, certamente o fazem hoje.”

Segundo Lefevere (2007, p. 20-21), quando leitores não-profissionais de literatura

dizem que “leram” um livro, o que eles querem dizer é que eles têm uma
certa imagem, um certo constructo daquele livro em suas cabeças. Esse
constructo é freqüentemente baseado de forma frouxa em algumas passagens
selecionadas do livro em questão (fragmentos incluídos em antologias
usadas na educação secundária ou universitária, por exemplo), suplementado
por outros textos que reescrevem o texto original, de uma forma ou de outra,
tais como: resumos de enredos em histórias da literatura ou obras de
referências, resenhas em jornais e revistas especializadas, alguns artigos
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críticos, montagens para teatro e, por último, mas não menos importante, as
traduções. (LEFEVERE, 2007, p. 20-21)

Atualmente, podemos concluir que os leitores não-profissionais de literatura são mais

expostos à literatura por meio de reescrituras do que por escritura.

Ainda segundo Lefevere (2007, p. 21), nós, leitores, devemos o trabalho da

reescritura na literatura ocidental a Santo Agostinho, que, provavelmente, foi um dos

primeiros reescritores, pois quando ele foi

defrontado com o fato de que um número razoável de páginas da Bíblia, para
expressá-lo brandamente, poderia não corresponder de perto ao
comportamento esperado dos membros da, então, relativamente jovem Igreja
Cristã, (Santo Agostinho) sugeriu que essas páginas deveriam simplesmente
ser interpretadas, “reescritas”, até que se conseguisse fazer com que elas
correspondessem aos ensinamentos da Igreja. (LEFEVERE, 2007, p. 21)

Se uma passagem da escritura, observava Agostinho (DSXG LEFEVERE, 2007, p.

21), “parece recomendar ou o vício ou o crime, ou condenar a utilidade ou a beneficência”, tal

passagem deve ser considerada “figurativa” e “submetida ao exame atencioso até que uma

interpretação que contribua para o reino da caridade seja produzida.”

Em função disso, Lefevere (2007, p. 21-22) explica a situação de Agostinho que,

obviamente foi influenciado pelo fato de ocupar uma determinada posição em uma determinada

instituição, que preservava uma ideologia e combatia e destruía as ideologias contrárias. Essa

situação pode ser relacionada com outros reescritores em outras instituições, como, por exemplo,

em instituições educacionais, em editoras etc. Algumas reescrituras são inspiradas por

motivações ideológicas, ou produzidas sob restrições ideológicas. Tudo irá depender da

identificação ou não do reescritor com a ideologia dominante de sua época, já outras reescrituras

são inspiradas por motivações poetológicas ou produzidas sob restrições poetológicas.

De acordo com Lefevere (2007, p. 23), os reescritores adaptam e manipulam até um

certo ponto as traduções, as histórias da literatura ou suas próprias compilações mais

compactas, obras de referência, antologias, críticas ou edições para adequá-los à corrente, ou a

uma das correntes ideológicas ou poetológicas dominantes de sua época.

O processo básico de reescritura, segundo Lefevere (2007, p. 24), funciona para

tradução, historiografia, antologização, críticas, edições e adaptações para cinema e para

televisão. Para o autor (2007, p. 25), “a forma mais reconhecível de reescritura e a

potencialmente mais influente por sua capacidade de projetar a imagem de um autor e/ou de
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uma (série de) obra(s) em outra cultura, elevando o autor e/ou as obras para além dos limites

de sua cultura de origem” é a tradução.

Quanto ao tipo de tradutor e de tradução, Lefevere (2007, p. 87) argumenta que o

“tradutor conservador trabalha o nível da palavra ou da frase” enquanto o “tradutor

‘espirituoso’ trabalha no nível da cultura como um todo, e do funcionamento do texto naquela

cultura.” Com o passar do tempo, muitas traduções são sucedidas por outras e às vezes

totalmente opostas. Daí, surge a questão da “fidelidade” e da “liberdade” na tradução, que

Lefevere explica como sendo uma estratégia de tradução cercada por determinada ideologia e

uma determinada poética.

Os textos originais ou traduzidos alcançam ou tentam alcançar os leitores de diversas

maneiras. Em geral, o efeito final é alcançado por uma combinação de “estratégias

ilocucionárias” ou de recursos linguísticos. Os leitores de textos traduzidos quase sempre

esperam que a combinação de estratégias ilocucionárias seja menos efetiva na tradução do que

no original. Eles irão esperar ou se conformar com o fato de que “algo se perde” na tradução,

e o que se perde, tanto no original quanto na tradução, é a “combinação ideal” de estratégias

ilocucionárias, a idéia, um pouco nebulosa, mas eficiente, de que “o texto poderia ter sido

melhor” escrito ou reescrito. Os leitores capazes de comparar o original com várias traduções

são capazes de apontar porque a “combinação ideal” de estratégias ilocucionárias não foi

atingida na tradução. A razão se deve ao fato de que uma estratégia é privilegiada em

detrimento de outras na tradução e isso é percebido como resultado no que se descreve como

“falta de jeito, rigidez, falta de estilo”, não por razões encontradas no texto original, mas por

razões externas a ele. Uma razão é a diferença entre as línguas nas quais o original e a

tradução foram expressos; a outra razão é a “poética” da tradução dominante no período em

que a tradução foi realizada (LEFEVERE, 2007, p. 161-162).

Lefevere (2007, p. 162) explica que a necessidade da rima não deriva da “estrutura”

do original, pois ela é imposta aos tradutores pela “poética da tradução” de seus dias, e, que,

no século XIX, por exemplo, “considerava que traduções de poemas aceitáveis deveriam fazer

uso das estratégias ilocucionárias do metro e da rima. A poética da tradução, como toda a

poética, tende a mudar ao longo dos anos.” As línguas também mudam, porém de alguma

forma que reduza suas diferenças, ou seja, a diferença entre o latim e o inglês do século XIX

não se tornou perceptivelmente menor que a diferença entre o latim e o inglês do século XX.

As traduções podem ter alguns recursos contra as restrições impostas pela poética da tradução

de seu período, porém elas não têm nenhum recurso contra a diferença entre a língua original

e aquela da tradução.
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As línguas são diferentes e nenhum tradutor tem o poder de reduzir essa diferença. O

tradutor poderá alertar outros tradutores tanto para a poética da tradução quanto para as

estratégias que podem ser usadas, não para “superar” as diferenças entre as línguas, “mas para

projetar a imagem que ‘eles’ têm do original, que poderá ser influenciada por considerações

diversas, não somente sobre ideologia e/ou poética, mas também sobre o público-alvo da

tradução.” Essas estratégias não são somente limitadas na área da linguística, pois antes, elas

passam pela área da ideologia, da poética, do Universo de Discurso e da linguística.

A poética da tradução de um determinado período em uma determinada cultura força

os tradutores a privilegiar uma ou duas estratégias ilocucionárias à custa de outras. Outra

estratégia ilocucionária privilegiada é a da palavra, o desejo de obter equivalentes lexicais, ou

seja, “palavra por palavra” como o núcleo de todo o processo de tradução, o que garantiria a

tão desejada “fidelidade”. Daí, a perplexidade expressa nas críticas sobre tradução de

literatura, sua receptividade e sua ausência de produtividade. Nesse sentido, os tradutores

seriam informados de que só são capazes de traduzir o sentido do original sacrificando o som,

como também as características morfossintáticas do original. “Se eles decidem traduzir o som,

acharão difícil salvar o sentido, e suas traduções serão quase sempre descartadas como um

FXULRVXP meramente exótico.” Se eles tentarem impor a estrutura morfossintática de

superfície da língua de origem no texto de chegada, irão, provavelmente, perder toda a

elegância e o equilíbrio que o original poderia possuir (LEFEVERE, 2007, p. 162-163).

Com base em Lefevere (2007), Vieira (1996, p. 147) discorre que os estudos de caso

de Lefevere (2007) são “as articulações entre a reescrita, as estruturas de poder e os agentes

de continuidade numa sociedade”. O autor (2007) “reapresenta e consolida seu conceito

básico de reescrita e o constructo teórico de sistema”, dedica capítulos especificamente “à

tradução e outros à historiografia, antologização, crítica e editoração WRGDV� HQWUHODçadas

enquanto formas de reescrita e no seu papel de criação de imagens de uma obra, escritor ou

cultura.” Contudo, Vieira (1996, p. 148) lamenta e critica Lefevere (2007) por não abordar a

questão do papel do leitor em suas análises em condições de construção de significados.

Apesar de Lefevere (2007), Amorim (2005) e outros teóricos considerarem algumas

traduções, principalmente as de literatura infantil e juvenil, como reescrituras, não

encontramos nenhum livro com tal nomeação na capa, na contracapa ou na folha de rosto. De

acordo com Fischer (2010?, p. 12), $V DYHQWXUDV�GH�+DQV�6WDGHQ de Monteiro Lobato são um

exemplo de reescritura, pois ele reescreveu uma história passada no Brasil como adaptação de

um livro do século XVI.
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3.6 TRADUÇÃO DE CLÁSSICOS

Primeiramente, vamos definir o que são “clássicos”. Utilizamos Italo Calvino como

base da nossa definição, pois o autor tratou sobre “leitura e releitura dos clássicos”. Baseado

na leitura e na releitura, Calvino (2007, p. 9-16) enumerou catorze propostas de definição

porque ler os clássicos, com os quais faremos uma analogia com o nosso objeto de estudo, a

tradução dos clássicos. As propostas de definição do autor são:

1. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: “Estou
relendo...” e nunca “Estou lendo...”. (CALVINO, 2007, p. 9)

Calvino (2007, p. 9) explica que esse enunciado não vale para a juventude e sim para

os grandes leitores, pois a juventude está descobrindo os clássicos pela primeira vez. O autor

(2007, p. 10), ainda, confirma que ler um clássico pela primeira vez “na idade madura é um

prazer extraordinário”, ou seja, diferente se comparar a uma leitura na juventude, mas não se

pode dizer que o prazer é maior ou menor. Na maturidade se apreciam detalhes e significados

diferentes dos da juventude; neste sentido, segue a seguinte definição:

2. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem
os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menor para quem se
reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para
apreciá-los. (CALVINO, 2007, p. 10)

Segundo o autor (2007, p. 10), “as leituras da juventude podem ser pouco profícuas

pela impaciência, distração, inexperiência das instruções para o uso, inexperiência da vida.”

As leituras podem ser formativas, talvez ao mesmo tempo, “no sentido de dar formas às

experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de

classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza: todas, coisas que continuam a valer

mesmo que nos recordemos pouco ou nada do livro lido na juventude.” O autor, ainda,

acrescenta que ao reler um livro em idade madura os leitores podem “reencontrar aquelas

constantes que já fazem parte de nossos mecanismos interiores e cuja origem havíamos

esquecido” e que existe uma força particular da obra que consegue fazer-se esquecer enquanto

tal, mas que deixa sua semente. A definição dessa força será:

3. Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se
impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras de
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memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual.
(CALVINO, 2007, p. 10)

O autor (2007, p. 11) argumenta que na idade adulta deveria existir um tempo

“dedicado a revisitar as leituras mais importantes da juventude”, porque se os livros

permaneceram os mesmos, nós com certeza mudamos, mas também os livros mudam, “à luz

de uma perspectiva histórica diferente”, então “o encontro será um acontecimento totalmente

novo”. Daí, o autor resume que:

4. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a
primeira; e (CALVINO, 2007, p. 11)

5. Toda primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura.
(CALVINO, 2007, p. 11)

O autor (2007, p. 11) explica que a definição 4 se deduz na seguinte:

6. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para
dizer. (CALVINO, 2007, p. 11)

Já a definição 5 possui uma explicação melhor na seguinte:

7. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as
marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que
deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente
na linguagem ou nos costumes). (CALVINO, 2007, p. 11)

A definição 7 vale tanto para os clássicos antigos quanto para os modernos. Segundo

o autor (2007, p. 12), a leitura de um clássico deve oferecer aos leitores alguma surpresa em

relação à imagem que tínhamos desse clássico. Por este motivo, nunca será demais

recomendar a leitura direta dos textos originais, evitando uma bibliografia crítica, comentários

e interpretações, então o autor conclui que:

8. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de
discursos críticos sobre si, mas continuamente a repele para longe.
(CALVINO, 2007, p. 12)

Segundo Calvino (2007, p. 12), um “clássico não necessariamente nos ensina algo

que não sabíamos” e às vezes podemos descobrir algo que sabíamos ou acreditávamos saber,
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mas desconhecíamos que o clássico dissera primeiro. Esta surpresa dá uma sensação de

“descoberta de uma origem, de uma relação, de uma pertinência”, por isso:

9. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir
dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos.
(CALVINO, 2007, p. 12)

Isso ocorre quando um clássico funciona como revelador, inesperado e inédito

estabelecendo uma relação pessoal com quem lê. De acordo com Calvino (2007, p. 12), os

clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas sim por amor, exceto na escola, que

deve fazer com que o leitor conheça bem ou mal um certo número de clássicos, os quais o

leitor poderá se identificar com alguns deles e chamar de “meu” clássico, favorito, predileto.

Segundo Calvino (2007, p. 13), a escola é obrigada a dar instrumentos para efetuar uma opção

para escolha de clássicos, mas as escolhas que contam são as que ocorrem fora e depois da

escola, e é nas leituras desinteressadas onde podemos encontrar o “nosso” clássico, por isso:

10. Chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do
universo, à semelhança dos antigos talismãs. (CALVINO, 2007, p. 13)

Com esta definição tem-se a ideia de um livro total. Além disso, um clássico pode

estabelecer uma relação forte de oposição, de antítese, daí:

11. O “seu” clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve
para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele.
(CALVINO, 2007, p. 13)

Calvino (2007, p. 13) utiliza o termo “clássico” sem fazer distinções de antiguidade,

de estilo, de autoridade. Isto vale tanto para uma obra antiga quanto para uma moderna com

um lugar próprio numa continuidade cultural e por isso relata que:

12. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos; mas quem leu
antes os outros e depois lê aquele reconhece logo o seu lugar na genealogia.
(CALVINO, 2007, p. 14)

Atualmente, temos o problema de relacionar a leitura dos clássicos com outras leituras

que não são clássicas como, por exemplo, artigos, livros técnicos, religiosos, de auto-ajuda,

jornais, revistas etc. Para Calvino (2007, p. 14), o problema se articula com as seguintes

perguntas “Por que ler os clássicos em vez de concentrar-nos em leituras que nos façam
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entender mais a fundo o nosso tempo?” e “Onde encontrar o tempo e a comodidade da mente

para ler clássicos, esmagados que somos pela avalanche de papel impresso da atualidade?”

Na opinião de Calvino (2007, p. 14-15), para poder ler os clássicos, temos de definir

“de onde” eles estão sendo lidos, pois “tanto o livro quanto o leitor se perdem numa nuvem

atemporal.” Desse modo, o leitor que souber alternar a leitura dos clássicos com a leitura de

atualidades numa dosagem equilibrada terá um rendimento máximo de leitura. O autor (2007,

p. 15), ainda, acrescenta que o ideal seria captar a atualidade como o rumor do lado de fora da

janela (engarrafamentos do trânsito e mudanças do tempo) com o discurso dos clássicos (claro

e articulado) no interior da casa, “mas já é suficiente que a maioria perceba a presença dos

clássicos como um reboar distante, fora do espaço invadido pelas atualidades como pela

televisão a todo volume.” Daí, o autor conclui nas seguintes definições que:

13. É clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à posição de barulho
de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo;
e (CALVINO, 2007, p. 15)

14. É clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a
atualidade mais incompatível. (CALVINO, 2007, p. 15)

Para Calvino, o fato de

ler os clássicos parece estar em contradição com nosso ritmo de vida, que
não reconhece os tempos longos, o respiro do RWLXP humanista; e também
em contradição com o ecletismo da nossa cultura, que jamais saberia redigir
um catálogo do classicismo que nos interessa. (CALVINO, 2007, p. 15)

A partir das definições citadas acima, Calvino (2007, p. 16) resume que não devemos

pensar que os clássicos devem ser lidos porque “servem” para qualquer coisa. “A única razão

que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos.”

A partir das definições acima levantadas por Calvino (2007), podemos traçar um

paralelo entre a leitura e releitura dos clássicos e a tradução dos clássicos.

Os livros, segundo Calvino (2007, p. 11), mudam, “à luz de uma perspectiva

histórica diferente”. Por esta perspectiva, encontramos diversas traduções das mesmas obras

clássicas ao longo de décadas. De acordo com Machado (2002, p. 22), os clássicos não têm

prazo de validade nem perdem a garantia. Então, podemos concluir que a tradução dos

clássicos está sempre em voga.
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A tradução e a adaptação de clássicos estrangeiros no Brasil, segundo Feijó (2004,

s/p), começam a surgir na primeira metade do século XX, quando houve uma grande

contribuição para a “independência” da cultura nacional pois os textos foram traduzidos e

adaptados para o nosso público leitor, e, portanto, deveriam ter uma linguagem viva e

apropriada para as crianças brasileiras. Além disso, tinham por objetivo dar e conhecer os

cânones ocidentais às crianças. De acordo com Arroyo (1968, p. 99), os grandes clássicos da

literatura infantil e juvenil universal foram lançados no Brasil em várias traduções ao mesmo

tempo. Umas feitas em Portugal e outras feitas no Brasil.

Na opinião de Corso (2007, s/p), “as adaptações de textos clássicos são uma forma

de aproximar o leitor de obras consagradas”, facilitando, assim, a recepção das mesmas pelo

leitor infantil e juvenil. Compartilhando da mesma opinião, e, conforme citado na seção 3.2,

Ceccantini (2004, p. 87) enfatiza que a adaptação de clássicos está ligada diretamente à

formação de leitores e ainda acrescenta que além da questão de mercado e vendagem quando

se adapta um clássico também se tenta ampliar o campo de circulação de uma obra que já não

encontra mais leitores. Em relação ao marketing, Milton (2002, p. 93) afirma que “as obras

clássicas traduzidas são adaptadas para se encaixarem em determinados mercados.” Assim,

dependendo do mercado visado pela tradução, ou seja, o diferente tipo de público leitor, a

obra original será cortada ou não. Quanto a esse mercado, Milton (1994 e 2002) classifica em

três tipos diferentes, ver seção 3.3.

Coelho (DSXG CECCANTINI, 2004, p. 84) discute a validade ou não das adaptações

literárias para crianças e adolescentes, pois uns são contra, “fundamentados no fato de que a

obra literária é um todo indispensável” resultado “conteúdo-forma que não pode ser

decomposto em seus elementos constituintes (conteúdo para um lado, forma para o outro), sob

pena de perderem a sua verdade ou autenticidade de criação literária”; e “outros são a favor,

fundamentados no fato de que certas obras literárias atingem tal grau de verdade humana que

ultrapassam sua natureza literária e se transformam matéria mítica (a que conserva sua força e

valor em todas as formas lingüísticas ou outras que a traduzam)”. Além disso, a autora (DSXG
CECCANTINI, 2004, p. 85) aponta que “as adaptações, quando bem feitas, nem por isso

deixam de encerrar as marcas criativas de seus autores/adaptadores, devendo ser valorizadas

pela comunicação viva e imediata que podem obter junto a seu público-alvo.”

Ceccantini (2004, p. 84) ressalta que, no Brasil, Monteiro Lobato é um exemplo

significativo da adaptação, adepto da recriação dos clássicos dando nova vida aos livros que o

tinham impressionado na infância e que julgava serem conhecidos pelas novas gerações.

Lobato “reconhecia o problema do envelhecimento dos códigos estéticos e a barreira que
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poderiam significar para novos leitores através do tempo”, principalmente os mais jovens.

Com a opinião de Lobato a respeito das recriações dos clássicos, podemos fazer um

encadeamento com as definições 2, 3 e 6, vistas acima, de Calvino (2007).

Em relação aos clássicos, Coelho aponta que

os livros estrangeiros, que ainda perduram no gosto dos pequenos, vieram do
passado e hoje são considerados “clássicos” da literatura Infantil/Juvenil.
Entre eles incluem-se muitas traduções e adaptações de obras universais para
adultos, cujos heróis continuam fascinando os pequenos. Como é o caso do
D.QUIXOTE DE LA MANCHA de Cervantes; os heróis rocambolescos de
Alexandre Dumas, etc., etc. (COELHO, 1987, p. 28)

Para Lajolo e Zilberman (1993, p. 17), a adaptação dos clássicos infantis, mesmo

afetando vários níveis da obra, constituiu o procedimento que, de modo geral, “caracteriza

boa parte do acervo do primeiro momento da literatura infantil brasileira.” Em termos de

linguagem, a adaptação “parece ter chegado a bons resultados e ter cumprido seus propósitos,

abrasileirando textos (...) que circulavam em edições portuguesas, aumentando com isso sua

penetração junto às crianças.”

Como já dito anteriormente (ver seção 3.4), Sanders (2006, p. 1-8) aponta que as

adaptações e as apropriações dos clássicos estimulam a vida dos textos e perpetuam o cânone,

embora pareçam contribuir para uma reformulação e expansão. Ainda afirma que os leitores e

críticos concordam com esta prática, pois incentiva o gosto de leitura pelos jovens.

Atualmente, a “Série Reencontro” da Editora Scipione possui o maior número de

títulos e oferece ao jovem leitor

a possibilidade de contato com um número já grande de obras clássicas da
literatura e com escritores consagrados, livros e autores que atravessam já
séculos de permanência nos corpus literários de vários países e seduziram
gerações sucessivas de leitores em todo o mundo, além de espectadores de
teatro. (PIACENTINI, 1987, p. 73-74)

Nesta série estão '� 4XL[RWH de Cervantes, 6RQKR� GH� XPD� 1RLWH� GH� 9HUmR de

Shakespeare, &kQGLGR de Voltaire, 5RELQVRQ� &UXVRp de Daniel Defoe� $OLFH� QR� 3DtV� GDV
0DUDYLOKDV de Lewis Carroll, 0REL�'LFN de Melville, 3HHU�*\QW de Ibsen, 9LDJHQV�GH�*XOOLYHU
de Swift, $V� 9LDJHQV� GH�0DUFR� 3ROR de Marco Polo, 2V� QRLYRV de Manzoni, 2 0RUUR� GRV
9HQWRV�8LYDQWHV de Emily Brontë e outros, conforme informa Piacentini (1987, p. 73-74).

Piacentini (1987, p. 74), primeiro, elogia os tradutores-adaptadores, quase todos

autores de livros infantis e juvenis, porque a leitura dos livros desta série é gratificante; “as



75

histórias mantém o ritmo; as aventuras e o suspense envolvem o leitor; a linguagem é atual,

bem cuidada, fluida. Os adaptadores, cuidadosos, se esmeraram em costurar muito bem os

trechos selecionados, criando uma nova unidade na obra adaptada; melhor dizendo, criando

uma nova obra.” Depois, a autora (1987, p. 76) comenta que, na parte das adaptações, a Série

cometeu um pecado. Apesar de as adaptações serem feitas por autores renomados, com toda

qualidade em que eles se empenharam e com os bons resultados que alcançaram, esses livros

não são os clássicos que dizem ser. Na opinião da autora (1987, p. 76), a adaptação de

5RELQVRQ�&UXVRp “não é o Robinson (...) (de) Daniel Defoe, de 1719, e sim o Robinson versão

de 1986, recriado por Werner Zotz.” A autora não concorda com esta prática, mas tem o

conhecimento de que as adaptações existem desde o começo da literatura infantil e o próprio

Perrault foi quem as começou. A autora (1987, p. 77) explica que “os adaptadores conservam

o essencial da obra para não desfigurá-la totalmente”, utilizam detalhes e pormenores da

atualidade que os jovens valorizam. O resultado é uma variação ao gosto da época para atingir

os jovens, pois atualmente há “a necessidade de condensação e de grande dinamismo

narrativo” e enfatiza que

na época dos remakes, dos serials, das ópera-rock, produtos reelaborados e
repropostos a partir de um original de grande aceitação, a adaptação de livros
clássicos para crianças e jovens conta com uma certa tradição. Enobrecida
pela aura que a distingue das outras recriações dirigidas para o grande
público, para a massa em geral. (PIACENTINI, 1987, p. 77)

No caso da Scipione, Piacentini (1987, p. 78) comenta que os motivos pelos quais a

“Série Reencontro” não tenha fracassado, talvez seja pelos títulos escolhidos ou pelo talento dos

tradutores-adaptadores. Talvez a salvação tenha ocorrido pelas próprias obras originais em

tradução integral. Como a maioria dessas obras é de domínio público, então “a editora oferecerá

aos leitores de qualquer idade o verdadeiro encontro ou reencontro com os clássicos.”

Retomando Milton (2002, p. 113) (ver seção 3.3), relata que as adaptações dos

clássicos da “Série Reencontro” da Scipione são voltadas aos professores e alunos das escolas

em edições acessíveis, a fim de estimular e ajudar a desenvolver a leitura.

Riche (2004, s/p) adiciona que a Scipione também lançou a “Série Reencontro

Infantil”, que reúne os clássicos adaptados para crianças pequenas. Ainda, acrescenta que, “a

cada ano, mais editoras brasileiras publicam os clássicos universais em edições caprichadas e

traduções feitas por autores consagrados da literatura infanto-juvenil brasileira.” De acordo

com Riche (2004, s/p), as obras, traduzidas do original ou adaptadas, “ganham novas

roupagens” a fim de aproximar o público leitor. Por fim, a autora (2004, s/p) opina que



76

“algumas adaptações merecem uma análise mais apurada”, pois com a intenção “de ‘adaptar’

a obra para um leitor menos experiente, acabam por resumir demasiadamente o texto

roubando-lhe o que ele tem de melhor.”

Na Coleção e Vy�R�&RPHoR, Fischer (2010?, p. 13) informa que a Editora L&PM

conseguiu estabelecer padrões numéricos para cada volume de clássico adaptado, como, por

exemplo, 5RELQVRQ &UXVRp possui em torno de 1.300 palavras, enquanto 'RP 4XL[RWH tem

por volta de 2.000 palavras. Para o autor (2010?, p. 13), o tamanho do livro ajuda o professor

a decidir as estratégias de trabalho em sala de aula. Acrescenta, ainda, que “aprender a ler

também é adquirir vocabulário, na prática.”

Visando o conhecimento dos clássicos ocidentais pelos brasileiros, Monteiro Lobato

traduziu muitos clássicos. Entre eles, o clássico $OLFH� QR�3DtV� GDV�0DUDYLOKDV, no qual fez

algumas escolhas como, por exemplo, omitir alguns trechos e poemas do texto original como

veremos em nossa análise no capítulo 5.

3.7 TRADUÇÃO PARA CRIANÇAS E JOVENS

Traduzir para crianças e jovens é diferente do que traduzir para adultos? Alguns

teóricos e tradutores dizem que sim, pois envolve uma aproximação de leitura a esse público

leitor e outros dizem que não. Editoras também apostam no público infantil e juvenil,

lançando livros direcionados a várias faixas etárias; às vezes, algumas editoras lançam a

mesma tradução para dois ou até três tipos de público: criança, jovem e adulto. Para

diferenciar os diferentes públicos, as editoras usam as seguintes terminologias nas capas de

seus livros: “tradução”, “adaptação”, “tradução e adaptação”, “versão contada”, “condensação

e adaptação” etc.

Para entender a tradução para crianças e jovens, tomamos Lajolo (1993) como ponto

de partida. Lajolo (1993, p. 23) defende que temos que entender a noção de criança, pois essa

noção se altera com o tempo. Desse modo, a autora (1993, p. 23) cita o seguinte: A criança da

qual Rousseau falava não é a mesma para quem Perrault escrevia e que, por sua vez, não é a

mesma para quem Edmond de Amicis escreveu &XRUe e que também é diferente da criança para

quem Collodi escreveu 3LQRFFKLR e assim por diante. Ao traduzir os clássicos infantis, cada

tradutor pensava em sua crianças, como fizeram Jansen, Olavo Bilac, Monteiro Lobato etc.

Escrever para crianças de qualquer idade não é uma tarefa fácil. Em geral, o público

infantil é exigente e crítico, possui gostos e desgostos, é intolerante à benevolência. As
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crianças vivem em um mundo criado por elas próprias, ressentidas com a intromissão de um

adulto, mas acolhe o adulto que pode, com um entusiasmo sincero e sem fingimento, entrar

nesse mundo e aceitá-lo com simpatia criativa (MEIGS ET AL., 1953, p. 344).

Escrever para crianças muito pequenas é mais difícil, pois exige uma mente e um

temperamento que pode recuperar a sensibilidade às impressões, à emoção sempre nova

despertada por pequenos incidentes, o novo senso de admiração característico das crianças para

criar um mundo para as crianças pequenas que estão em casa, para adequar a aventura, ação,

vida, alegria e tristeza aos limites confinados da experiência de uma criança pequena, para fazer

um livro compreensível e, ao mesmo tempo, interessante e significativo, para moldar uma

história em linguagem compreensível para uma criança de quatro, cinco e seis anos de idade e,

ao mesmo tempo ter qualidade literária. Deve haver também a capacidade de contar uma

história como uma criança pequena gostaria de ouvir, com um começo no qual se apresentam os

personagens, o local e a situação, com uma base familiar confortável, mas com o familiar

transformado no não familiar, com ênfase na ação e incidente, e ainda com a quantidade certa

de detalhes seletivos e com um final definitivo e satisfatório (MEIGS ET AL., 1953, p. 344).

De acordo com Meigs et al. (1953, p. 345), é importante notar que os autores que

moldaram os corações e as mentes das muitas gerações de crianças são, muitas vezes, aqueles

que não têm tantos livros escritos, mas que criaram um mundo de personagens inesquecíveis,

e recheados de incidentes que são previsíveis e inevitáveis, como, por exemplo, o mundo de

$OLFH QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV, de 'RFWRU 'ROLWWOH, de Wanda Gàg, de Kenneth Grahame, de

Rudyard Kipling e de George Macdonald e o mundo para crianças bem pequenas de Beatrix

Potter. Considerando que alguns dos escritores de maior sucesso para as crianças tiveram a

sua capacidade criativa de fruição pela memória viva de uma infância feliz e outros escritores

criaram para escapar da realidade dura e desagradável, do passado ou do presente.

Se a tarefa de escrever para as crianças é difícil como Meigs (1953) comenta acima,

então podemos inferir que a tarefa de traduzir para crianças e jovens é de igual proporção.

Para isso, tomamos O’Connell (1999), Oittinen (2000) e Azenha Junior (2005) que abordam

esse assunto. Cada autor aborda a tradução de literatura infantil e juvenil de forma diferente.

O’Connell (1999, p. 208) argumenta que a literatura infantil e juvenil embora tenha

uma enorme atividade em tradução, continua ignorada, desvalorizada ou negligenciada pelos

teóricos, editores e instituições acadêmicas envolvidas na formação e em pesquisas em tradução.

Na opinião de O’Connell (1999, p. 209-210), a literatura infantil e juvenil é qualquer

narrativa escrita ou publicada para esse público, incluindo também romances para

“adolescentes” destinados ao “adulto jovem” ou ao “adolescente tardio”. As principais
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características da literatura infantil e juvenil como gênero são, primeiramente, os livros de

literatura infantil e juvenil classificados pelo seu público-alvo, como, por exemplo, os jovens

leitores. Na verdade, se destinam a dois públicos: as crianças que querem ser entretidas e

informadas e os adultos que tem gostos e expectativas literárias muito diferentes. Esse último

grupo compreende editores e editoras, e, em seguida, pais, educadores, acadêmicos e críticos,

que tem mais influência do que o primeiro grupo.

Segundo, enquanto alguns livros de literatura infantil e juvenil são destinados

essencialmente a um público primário, outros textos são chamados, por Shavit (DSXG
O’CONNELL, 1999, p. 210), de textos ambivalentes, como é o caso de $OLFH� QR�3DtV� GDV
0DUDYLOKDV, o qual pode ser lido por uma criança em um nível convencional ou literal, ou

ainda pode ser interpretado por um adulto em um nível mais sofisticado ou também satírico.

Terceiro, a literatura infantil e juvenil é escrita por pessoas que não pertencem a esse grupo.

Uma consequência infeliz pode ser que os escritores podem estar fora de contato ou não

convencidos, às vezes, culpados, por um ato de benevolência em seu texto. Alguns escritores

adultos não conhecem o seu público infantil suficientemente bem e escrevem tanto para

agradar o público dos críticos, pais e professores como para agradar aos jovens leitores.

Apesar da literatura infantil e juvenil pertencer, ao mesmo tempo, ao sistema literário

e ao sistema educacional, há razões compreensíveis de considerá-la como denomina Shavit

(DSXG O’CONNELL, 1999, p. 210) “os estudos literários de Cinderela” e, por este motivo,

continua sendo não canonizada e culturalmente marginalizada. Talvez se deva ao fato de os

livros de literatura infantil e juvenil serem uma minoria: as crianças são o principal público

alvo, ou seja, elas e sua literatura, como a mulher e a literatura para mulher, são tratadas em

muitas culturas como, na pior das hipóteses, periférica, e, na melhor, não sendo o principal

foco da “grande arte” e cultura (O’CONNELL, 1999, p. 210).

Quanto à classificação, a autora comenta (1999, p. 212) que, se a literatura infantil e

juvenil tem sofrido problemas de ser classificada como uma literatura menor, é de se esperar

que a tradução da literatura infantil e juvenil tenha que enfrentar um destino similar. Por um

lado, o texto de origem é considerado de interesse marginal e a atividade profissional, ou seja,

a tradução realizada desse texto, é, em si mesma, desvalorizada.

Para O’Connell (1999, p. 214), a tradução, como todas as outras atividades culturais,

é realizada de acordo com determinadas regras. A tradução de literatura infantil e juvenil pode

ser didática, ideológica, ética, religiosa e etc. As regras determinam o que, quando e onde

pode ser traduzido, e elas mudam constantemente. Além disso, as regras variam de língua

para língua, de cultura para cultura e de geração para geração. Assim, enquanto as regras
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existem em todas as culturas para escrever e traduzir literatura infantil e juvenil, a mesma

abordagem não se aplica no caso de duas línguas.

Oittinen (2000, p. 3) comenta que os tradutores nunca traduzem palavras isoladas,

mas a situação como um todo. Por este motivo, a situação e o objetivo fazem parte

intrinsecamente de toda tradução. Eles trazem para a tradução suas heranças culturais, suas

experiências de leituras, e, no caso de livros infantis, trazem suas imagens de infância e

imagens da própria infância. Logo após, eles entram em uma relação dialógica na qual

envolvem leitores, autores, ilustradores, tradutores e editores.

Traduzir para crianças, de acordo com Oittinen (2000, p. 4) compartilha, como

qualquer outra tradução, o mesmo problema que traduzir para adultos, ou seja, é anônimo, até

mesmo invisível. Alguns pesquisadores apontam que, enquanto valorizamos a literatura

“original” escrita para crianças, não valorizamos a tradução para crianças. Além disso, não

pensamos hegemonicamente os tradutores como seres humanos com suas próprias imagens de

crianças. Apesar disso, os tradutores não escapam de suas próprias ideologias, o que significa:

suas próprias imagens de crianças; e, segundo a autora, a imagem de criança é um tema

complexo. Por um lado, é algo único, baseado na história pessoal de cada indivíduo, por outro

lado é algo coletivo em toda sociedade. Os editores, quando publicam para as crianças, os

autores quando escrevem para as crianças, os tradutores quando traduzem para as crianças

tem uma imagem das crianças que eles querem atingir.

Oittinen (2000, p. 4) vê a literatura infantil como uma literatura para ser lida

silenciosamente pela criança e lida em voz alta para a criança. A autora (2000, p. 4-5) observa

que a literatura voltada ao público infantil possui um traço especial: os livros infantis são

frequentemente ilustrados e para serem lidos em voz alta para as crianças. As ilustrações são

de extrema importância na literatura infantil, especialmente para as crianças que ainda não são

alfabetizadas e podem significar mais que as palavras.

A autora (2000, p. 5) levanta uma questão interessante: Para quais crianças os

tradutores traduzem? A autora responde que os tradutores traduzem para o benefício dos

futuros leitores do texto, como, por exemplo, as crianças que irão ler ou escutar as histórias,

as crianças que irão interpretar as histórias às suas maneiras. Essa questão também traz um ar

de autoridade, porque se o objetivo é transmitir “toda” a mensagem original, em encontrar

alguma “verdade” positivista no original, nós iremos esquecer o objetivo e a função de todo

processo de tradução. A tradução precisa se desenvolver ao mesmo tempo que as ilustrações e

a leitura em voz alta. Contudo, se enfatizarmos a importância da “leitura” do texto-alvo ou a
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leitura da situação como todo, daremos prioridade à criança como leitora, como alguém que

entende e como alguém que participa ativamente na leitura.

Oittinen (2000, p. 6) argumenta que, apesar das semelhanças de como traduzir uma

situação e de como traduzir para determinados leitores, a situação dialógica de traduzir para

crianças difere em aspectos significativos da tradução para adultos. A situação de traduzir

para crianças inclui vários outros elementos além do texto de palavras, como, por exemplo, a

tradução de livros de imagens; o tradutor para crianças também deve ser visivelmente claro e

que, por ser fiel ao leitor da tradução, pode ser fiel ao autor do original.

Para Oittinen (2000, p. 41), qualquer coisa criada para as crianças, como escrita,

ilustração ou tradução, reflete nossas visões de infância ou de ser criança. Isto mostra nosso

respeito ou desrespeito pela infância como um estágio importante da vida, a base do futuro

adulto, como por exemplo, o que as próprias crianças querem ver, ouvir, mostrar sua

personalidade, seu conhecimento e as escolhas que fizeram.

Na opinião da autora (2000, p. 41), a imagem da infância na sociedade é uma parte

importante para o tradutor, pois ele considera os diferentes conceitos de criança em diferentes

épocas. Desse modo, é difícil estipular uma idade limite de infância, pois somos individuais,

alguns permanecem crianças por um longo período, alguns nunca perdem a criança dentro de

si, alguns perderam o contato, alguns foram crianças ontem e alguns são crianças hoje.

A tradução de literatura infantil e juvenil é uma área pouco explorada como tema nos

Estudos da Tradução, porém há uma grande demanda no mercado editorial brasileiro e

mundial, conforme O’Connell (1999) e Oittinen (2000) comentam.

Azenha Junior (2005, p. 369-370) relata que há uma diversidade de produção voltada

ao público infantil como, por exemplo, livros, VRIWZDUHV de cunho didático, textos de

suplementos especiais de jornais de grande circulação que são chamados de textos vulgarizados

de conhecimento. Para o tradutor, a diversidade de textos requer a reflexão e realização de

pesquisas em diferentes níveis. Outra questão é a assimetria na escritura e tradução de literatura

infantil e juvenil, pois são os adultos que escrevem e traduzem para as crianças e os jovens.

Outros pontos importantes na tradução de literatura infantil e juvenil são, por exemplo, as

escolhas de itens lexicais acessíveis à compreensão do público-alvo, “o emprego de estruturas

sintáticas condizentes com tais escolhas, o diálogo do texto com as ilustrações, os jogos e

brincadeiras com a linguagem, que marcam o caráter lúdico (das) obras”. O autor (2005, p. 372)

acrescenta que outro ponto importante é a “LQWHUDomR de quem escreve – o autor e o autor-

tradutor – e de quem lê” sendo a base que viabiliza e justifica a tradução de literatura infantil e
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juvenil. É a interação que justifica a escritura e a reescritura de textos infantis e juvenis com as

transformações do tempo, dos hábitos e dos costumes de seus leitores.

No Brasil, segundo Azenha Junior (2005, p. 377), os livros são publicados e

distribuídos em escala nacional, o que difículta traçar um perfil do público leitor da escrita ou

da tradução de literatura infantil e juvenil. Além disso, o autor acrescenta que os estereótipos

podem ocorrer quando duas culturas distintas são confrontadas.

Para Azenha Junior (2005, p. 379), a tradução de literatura infantil e juvenil é “um

campo fértil em que o tradutor é convidado, continuamente, a recriar.” Por este motivo, no

Brasil, é comum encontrarmos livros traduzidos e retraduzidos a partir de sagas, lendas e

mitos milenares com a indicação “[título do livro] recontada por...”, ou então “adaptada do

original inglês por...”. Normalmente, as histórias “recontadas” ou “adaptadas” são os clássicos

ou “tesouros” da literatura infantil e juvenil que já se encontram no domínio público, como,

por exemplo, os contos de Grimm e de Andersen ou as sagas e mitos recolhidos da oralidade.

Para o autor (2005, p. 379), essas indicações nas obras traduzidas são ressalvas porque

reforçam a noção de que pode haver um limite entre tradução e adaptação com uma

demonstração palpável e desconsideram as características que marcam a tradução de literatura

infantil e juvenil. Nessa lógica, “todos os textos traduzidos são, forçosamente, recontados e

adaptados ao seu ambiente de recepção. Trata-se aqui, em suma, de uma questão de grau e

não de natureza.”

Pelas nossas pesquisas, no Brasil, as traduções de literatura infantil e juvenil,

normalmente, são nomeadas na capa pelas editoras como “tradução”, “adaptação”, “tradução

e adaptação”, “tradução de [nome] e adaptação de [outro nome]” “contada” ou “tradução em

versão integral”. Quando a obra é voltada ao público juvenil, normalmente, não tem nada

escrito, só está escrito o nome da série da coleção. Daí, o leitor deve saber que a tal série é

adaptada, condensada, traduzida na íntegra ou outro.
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� 1$�72&$�'$�75$'8d2�'(�/,7(5$785$�,1)$17,/�(�-89(1,/

$ OLWHUDWXUD�GRV�SRYRV�FRQVWLWXH�R�PDLRU�WHVRXUR�GD�KXPDQLGDGH��H�RSRYR ULFR�HP�WUDGXWRUHV�ID]�VH�UHDOPHQWH�RSXOHQWR��SRUTXH�DFUHVFH�DULTXH]D� GH� RULJHP� ORFDO� FRP� D� ULTXH]D� LPSRUWDGD�� 3RYR� TXH� QmRSRVVXH�WUDGXWRUHV�WRUQD�VH�SRYR�IHFKDGR��SREUH��LQGLJHQWH��YLVWR�FRPRVy SRGH�FRQWDU�FRP�D�SURGXomR�OLWHUiULD�ORFDO�
Monteiro Lobato (0XQGR GD�/XD�H�0LVFHODQHD, 1948b, p.128)

Neste capítulo, será feita uma breve abordagem do começo da história da tradução de

literatura infantil e juvenil no Brasil (século XIX e início do XX), como também apresentar os

primeiros tradutores e as primeiras traduções encontradas nestes séculos, em seguida, abordar

a linguagem dessas traduções, posteriormente Monteiro Lobato tradutor, o primeiro tradutor

de $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV e, para fechar, as traduções brasileiras de $OLFH.

4.1 UMA BREVE HISTÓRIA DO COMEÇO DA TRADUÇÃO DE LITERATURA

INFANTIL E JUVENIL NO BRASIL

Para começar a falar da literatura produzida no Brasil, dos livros portugueses

traduzidos ou não, ou ainda de livros franceses ou em outra língua qualquer, temos de saber

que, antes de 1808, inexiste uma história da imprensa no Brasil porque qualquer manufatura

era proibida no país por Portugal. Apesar de relatos de alguns historiadores da ocorrência de

ensaios de tipografia durante a ocupação holandesa no Recife, oficialmente, a primeira

imprensa no Brasil foi a Impressão Régia, criada em 1808 quando a Família Real veio para o

Brasil. Apesar disto, circulavam no Brasil livros editados em Portugal ou na França (LAJOLO

e ZILBERMAN, 2003, p. 122).

As primeiras leituras literárias conhecidas pelas crianças e jovens brasileiros do

século XIX e início do século XX foram traduções trazidas pelos colonizadores portugueses

durante o período de colonização. Traduções portuguesas entraram inicialmente em nossa

cultura pela via oral, mas, mesmo após a nossa independência política em 1822, continuaram

a chegar aqui em forma de livros. Daí, a importância das traduções na formação cultural da

sociedade brasileira, já que, de certo modo, é a “difusão de idéias e ideais que marcam a

marcha da civilização” (COELHO, 1987, p. 24, 28). Arroyo (1968, p. 101) concorda com

Coelho, relatando que as traduções vindas de Portugal durante o século XIX e início do XX se
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constituíam em um elemento muito importante na cultura brasileira porque, além das

traduções formarem o público leitor, criaram condições para o surgimento da literatura

infantil e juvenil brasileira.

Até o presente momento, Leonardo Arroyo foi o responsável por realizar uma das

pesquisas mais completas na área de tradução de livros infantis e juvenis no Brasil. De acordo

com o autor (1968, p. 82), o levantamento e o inventário bibliográfico de publicações em

meados do século XIX só se torna possível pela consulta aos velhos catálogos, e aos livros de

memórias, pois os livros editados em Portugal e as primeiras edições feitas no Brasil voltados

à educação escolar são de consulta difícil, se não impossível. Coelho (1987, p. 25) acrescenta

que não só os catálogos antigos de editoras e livrarias de Portugal e da França, que faziam o

comércio com o Brasil no século XIX e XX, mas também depoimentos, crônicas, o

Dicionário Bibliográfico Brasileiro do médico e escritor Sacramento Blake e etc. foram

importantes para sabermos como as crianças, os jovens e os adultos entraram no mundo da

leitura literária por meio das traduções e das obras estrangeiras lidas no original.

No século XIX e início do XX, a literatura infantil era lida em ambiente escolar e,

em muitas escolas, era apresentada aos alunos por professoras e professores estrangeiros

como, por exemplo, franceses, alemães, ingleses ou norte americanos, que não só utilizavam

obras em sua própria língua, como também indicavam leitura de livros que não eram em

língua portuguesa. Mesmo assim, a presença portuguesa foi grande, embora a língua de maior

influência nessa época fosse a francesa. Segundo Arroyo (1968, p. 82), apesar de algumas

escolas utilizarem outras línguas para o ensino, os livros adotados nas escolas brasileiras eram

traduções portuguesas. O autor (1968, p. 83) acrescenta que os mais ilustres intelectuais do

século XIX no Brasil, segundo seus próprios depoimentos, sofreram grande influência

européia através de Portugal e de livros portugueses.

Outro fato interessante apontado por Arroyo (1968, p. 93-94) é a dificuldade em

separar os livros por categorias no século XIX, como, por exemplo, livros de puro

entretenimento, livros de leitura para aquisição de conhecimento e livros de estudo nas

escolas. Também é difícil distinguir entre autores portugueses e brasileiros, pois os livros

eram impressos em Portugal e na França e alguns deles escritos nesses países. Lajolo e

Zilberman (2003, p. 228) acrescentam que os livros para crianças em circulação no Brasil

desde o século XIX confundiam-se com os livros didáticos.

De acordo com Coelho (2005, p. 118), com a aprovação de leis defendendo “a escola

para todos” e reformas pedagógicas a fim de levar a alfabetização para todos os cidadãos,

independente de sua classe social ou posses, a leitura passou a ser o ideal básico de todos,
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inclusive para a educação infantil. Pela inexistência da literatura escrita especificamente

infantil e juvenil, começam a surgir adaptações de romances ou novelas famosas, que

encantavam os adultos e os jovens. Por este motivo, “durante os séculos XVIII e XIX,

paralelamente à divulgação das coletâneas de Perrault, La Fontaine, Grimm e outras bem

populares, surgem livros cultos (isto é, não-populares) que, originalmente, destinados a

adultos, acabam por se transformar em leitura para crianças e jovens.”

Como já foi citado anteriormente, a dificuldade da separação dos livros em

categorias apontada por Arroyo (1968) e a confusão entre livros para crianças e livros

didáticos apontada por Lajolo e Zilberman (2003) são justificadas por Lajolo (1993, p. 66) por

terem a literatura infantil e a escola uma relação de dependência mútua, pois a escola conta

com a literatura infantil e juvenil para difundir “sentimentos, conceitos, atitudes e

comportamentos (...) em sua clientela.” Os livros para crianças nunca deixaram de encontrar

na escola um porto seguro, ou como material de leitura obrigatória, ou como complemento de

outras atividades pedagógicas, ou ainda como prêmio aos melhores alunos. Nos dias de hoje,

de acordo com Lajolo (1993, p. 67), o sucesso da dobradinha (de um lado, sala de aula, de

outro, histórias e poesias infantis) se manifesta nas tiragens dos livros infantis, sempre

superiores às dos livros não infantis, em frequentes reedições e em escoamento rápido e

seguro, tendo uma divulgação diretamente dirigida ao professor. A autora aponta que

a DGHVmR do mestre a um ou outro título é essencial, dado que se traduz naDGRomR que se multiplica as vendas. É preciso que os livros sejam adotados,
quer essa adoção ocorra no YDUHMR da leitura daquele livro pelos vinte, trinta,
quarenta alunos daquele professor, quer ocorra no DWDFDGR da inclusão do
dito livro nos acervos com os quais órgãos governamentais cumprem sua
função de prover bibliotecas escolares. (LAJOLO, 1993, p. 67)

4.2 AS PRIMEIRAS TRADUÇÕES E OS PRIMEIROS TRADUTORES DE LITERATURA

INFANTIL E JUVENIL NO BRASIL

Nesta seção somente apresentaremos os primórdios das traduções e dos tradutores no

Brasil com o objetivo de apontar os tipos de leitura a que os jovens brasileiros tinham acesso.

O levantamento é apresentado por Arroyo (1968) pela utilização imediata das obras na área

escolar, seja com intenção de diversão, seja com intenção de aprendizado ou, ainda, com

intenção de cumprir as obrigações escolares, pois além da dificuldade em dividir os livros por
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categorias, há também, em alguns casos, uma dificuldade em saber o nome do tradutor de

determinado livro.

Além dos livros de leitura usados nas escolas, sejam religiosos, literatura, ficção,

aventura etc., houve também traduções de peças teatrais, álbuns de gravuras e histórias em

quadrinhos dos quais não daremos exemplos aqui porque não fazem parte do escopo de nossa

análise.

4.2.1 6pFXOR�;,;

Os livros que figuravam nos catálogos da época eram: &XUVR�3UiWLFR�GH�3HGDJRJLD
(1870) de Daligault, traduzido por Francisco de Paulicéia Marques de Carvalho; /HLWXUDV
6HOHWDV, publicado no Recife, em 1880, sem o nome do autor, traduzido por João Barbalho

Uchoa Cavalcanti. De Emílio Zaluar houve o /LYUR� GD� ,QIkQFLD (1885), 3ULPHLURV
&RQKHFLPHQWRV�SDUD�8VR�GRV�0HQLQRV�TXH�&RPHoDP�D�/HU, com a 3a edição publicada no

Recife em 1836, e /Lo}HV�GH�&RXVDV�$QLPDGDV�H�,QDQLPDGDV (1876). Este último disponível

no site &HQWUR�GH�0HPyULD�(GLWRULDO�%UDVLOHLUD (s/d)10, organizado pelo pesquisador da UFF

(BRAGANÇA, s/d), se refere a uma imitação, no qual podemos visualizar sua capa, mas não

contém o título original do livro. Neste site, também encontramos o /LYUR� GD� DGROHVFHQFLD
vertido do /LYUR GR�&RQVHOKHLUR�'HODSDOPH por Emílio Zaluar.

De J. I. Roquete, autor português muito difundido no Brasil, temos o 7HVRXUR� GD
0RFLGDGH� 3RUWXJXHVD, ornado de estampas, publicado em Lisboa, em 1865; o $OIDEHWR
3RUWXJXrV, ornado de estampas, um reunião de histórias de animais de autoria de Esopo e de

La Fontaine, de máximas morais, de adágios e provérbios úteis à mocidade, de uma tábua

comparativa de algarismos arábicos, da conta romana e da tabuada; e o /LYUR� G¶2XUR� GRV
0HQLQRV, impresso em Paris, em 1875. Dois outros autores portugueses tiveram suas obras

publicadas aqui: Antônio Correia d’Oliveira, com $ $OPD�GD�ÈUYRUH, e João de Deus, com

3DUD R�3RYR� H�3DUD� DV�&ULDQoDV, com várias ilustrações de Antônio Carneiro (ARROYO,

1968, p. 94-96).

Livros de temas religiosos existiam em grande número. Alguns originais

portugueses, outros brasileiros e outros traduzidos, mas não temos a lista dos que foram

traduzidos. Na área de livros de leitura, temos os livros traduzidos da Marquesa de Lambert,

http://www.uff.br/lihed/index.php/component/content/article/37-acervo/105-varzea-a-zaluar.html
http://www.uff.br/lihed/index.php/component/content/article/37-acervo/105-varzea-a-zaluar.html
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$YLVRV�GH�8PD�0mH�D�VHX�)LOKR, o 7UDWDGR�GH�$PL]DGH e o 'LiORJR VREUH�D�5HDOLGDGH�GRV
%HQV, sendo este último impresso em Lisboa no ano de 1818. O livro 2 %RP�0HQLQR, do

famoso historiador italiano Cesare Cantú, é uma coletânea de contos morais de um professor

aos seus alunos, editado em Lisboa. As )iEXODV� /LWHUiULDV do espanhol D. Tomás Iriarte,

traduzidas e impressas em Lisboa no ano de 1818. Nesse mesmo ano, em Portugal, Joaquim

Inácio Frias traduziu o 7HVRXUR�GH�$GXOWDV da escritora francesa Marie Leprince de Beaumont

com o subtítulo “Dialogos entre Huma Sabia Mestra e suas Discipulas”, em vários volumes e

imediatamente distribuído no Brasil e, em 1833, traduziu da mesma escritora francesa o

7HVRXUR� GDV�0HQLQDV, também em vários pequenos tomos ilustrados. Em contraposição ao

título do livro de Beaumont, Mateus José da Costa traduziu o livro 7HVRXUR�GRV�0HQLQRV de

Pierre Blanchard, sobre moral, virtude e civilização, ornado com dezesseis estampas. Da

Condêssa de Ségur temos 2V�'HVDVWUHV�GH�6RILD traduzido por Abranches Lôbo com quarenta

e oito gravuras de H. Castelli, que em 1906 já se encontrava na 3a edição; $V )pULDV e $V
0HQLQDV� ([HPSODUHV traduzidos por Antônio Luís Teixeira Machado e ilustrados com

gravuras de Bertall.

Na área de fábulas, uma tradução do francês, sem autor e muito lida, foi o )DEXOLVWD
GD 0RFLGDGH traduzida por Tristão da Cunha Portugal lançado em Paris originalmente em

1854. Era um livrinho de peças de La Fontaine, Florian, Stassart, Lemonnier, Iriarte,

Samaniego e outros (ARROYO, 1968, p. 96-97, 112).

Uma obra estrangeira que marcou época na literatura escolar foi &KLTXLQKR�
(QFLFORSpGLD�GD�,QIkQFLD de G. Bruno, autor italiano, traduzido para o português por Vitória

Colona. Ao lado desta, figurou o 7HVRXUR� GD� ,QIkQFLD (ou Nôvo Manual das Escolas

Primárias) de Joaquim Maria de Lacerda, que continha páginas sobre moral, uma seleta

clássica em prosa e verso, páginas de gramática portuguesa, aritmética, geografia geral,

geografia do Brasil e história pátria, devidamente ilustradas. Ainda de autores estrangeiros

temos de Jost e Humbert, /HLWXUDV�3UiWLFDV�RX�/Lo}HV�GH�&RLVDV�8VXDLV para alunos do curso

elementar, ilustrados com cinquenta e cinco gravuras, de M. Garrigues, ou de Jean Macé,

+LVWyULD GH�XP�%RFDGLQKR�GH�3mR que, por volta de 1900, já havia alcançado trinta e duas

edições na França, e /Lo}HV�GH�&RLVDV de Saffray com 298 gravuras, traduzido por Bernardo

Alves Carneiro (ARROYO, 1968, p. 97-99).

10 BRAGANÇA, Aníbal Francisco Alves� &HQWUR�GH�0HPyULD�%UDVLOHLUD. Lihed: Núcleo de Pesquisa sobre Livro
e História Editorial no Brasil. Disponível em: http://www.uff.br/lihed/index.php/component/content/article/37-
acervo/105-varzea-a-zaluar.html. Acesso em: 29 jul. 2010.
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Coelho (2006, p. 37) informa que +LVWyULD GH�XP�%RFDGLQKR�GH�3mR foi traduzido

por Nuno Álvares Pereira de Souza, em 1873, que no mesmo ano traduziu &RQWRV do Conego

Schmid e $ULWPpWLFD�GH�9RY{ em 1874. Todos na linha tradicional portuguesa.

Arroyo (1968, p. 99-100) afirma que é possível apontar a mais antiga tradução em

literatura infantil e juvenil aparecida em português como a de 5RELQVRQ�&UXVRH de Daniel

Defoe, em dois volumes, feita em 1786, em Lisboa, por Henrique Leitão de Sousa

Mascarenhas. Em 1816, parece ter sido traduzida integralmente em quatro volumes e figurava

nos catálogos em nova edição. A tradução das 9LDJHQV GH�*XOOLYHU de Swift aparece em 1822,

em vários volumes, impressa em Lisboa e pelo tradutor que se identifica pelas siglas J. B. G.

A primeira tradução de 2V &DoDGRUHV�GH�&DEHOHLUDV de Mayne-Reid foi impressa em Lisboa,

em cinco volumes, sem o nome do tradutor, e parece datar de 1855.

Como dito anteriormente, o livro de leitura e o livro de texto se misturavam, ou seja,

a escola os tratava como um item único. Um exemplo disso era 2V� /XVtDGDV de Camões,

adotado como livro texto para o estudo da língua, pois a escola era “o elemento retificador da

língua portuguesa no Brasil” como se refere Arroyo (1968, p. 101).

(VFROKD� GH� +LVWyULDV� 0RUDLV, uma série de contos educativos, do autor alemão

Cônego Schmid, foi traduzido por Pedro Carolino Duarte e publicado em Lisboa no ano de

1868 e o 5HVXPR�GD�+LVWyULD�GR�1{YR�7HVWDPHQWR para a educação dos jovens foi traduzido e

publicado em Lisboa em 1859, logo em seguida distribuído nos colégios brasileiros. Um livro

muito popular era o 6LPmR�GH�1kQWXD ou o 0HUFDGRU�GH�IHLUDV de M. Laurent de Jussieu, que

aparece impresso no Recife em 1859, sem o nome do tradutor, mas na edição de 1867 consta

o nome do tradutor Filipe Pereira d’Araújo e Castro. Lajolo e Zilberman (2003, p. 228)

informa que esse livro data de 1812, foi traduzido para o português e publicado em dois

volumes em 1830 e depois em 1834. Em 1837, foi publicado em Lisboa em uma “nova edição

aumentada de uma tradução literal para os que começam a estudar as línguas portuguesa e

francesa e das obras póstumas de Simão de Nântua”. Teve uma edição brasileira igual, pois

consta da doação dos Laemmert ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Na área dos contos clássicos, Arroyo (1968, p. 102-111) informa que, em 1869, foi

publicado em português os &RQWRV�GH�$QGHUVHQ, traduzidos por Gabriel Pereira. Anos mais

tarde, em 1883, os &RQWRV 0LOLWDUHV de Edmundo De Amicis aparece em português,

traduzidos não se sabe por quem. As )iEXODV�GH�)HGUR aparecem em Lisboa no ano de 1805

compostas de uma série de trabalhos, traduzidos e anotados por Manuel de Morais Soares.

Uma das últimas traduções no século XIX das )iEXODV� GH� )HGUR foi feita por Antônio

Epifânio da Silva Dias, com o título de 3KDHGUXV, cuja 4a edição data de 1894. Nos anos de
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1872 a 1881, foram lançadas em Lisboa a coleção 0LO H�8PD�1RLWHV, talvez com sete ou mais

volumes, sem o nome do tradutor, e $ 9LGD�H�$YHQWXUDV�GH�5RELQVRQ�&UXVRH de Daniel Defoe

com muitas gravuras, traduzidas por Agostinho de Sotomaior.

Alguns tradutores só puderam ser identificados através de catálogos, como, por

exemplo, Raimundo Câmara Bittencourt, que traduziu uma série de contos morais para a

infância com o título 2 $OIRUMH� GR� &RQWDGRU contendo ricas estampas coloridas; José da

Fonseca, que traduziu as $YHQWXUDV�GH�7HOrPDFR de Fenélon, ilustradas com quatro estampas;

Ramalho Ortigão traduziu do inglês a história *OX[V %DE\�� R� (QMHLWDGR, em dois volumes;

Caetano Lopes de Moura traduziu $V )iEXODV de La Fontaine, &RQWRV� D� 0HXV� )LOKRV de

Kotzebue, algumas obras de Walter Scott, de Fenimore Cooper, 2 3LO{WR� bastante reduzida e

a primeira versão do 2 ÒOWLPR�GRV�0RLFDQRV que trazia o título 2 'HUUDGHLUR 0RLFDQR, em

1838, em quatro volumes e impressa em Paris; e de Raul Brandão, +LVWyULD�GH�XP�3DOKDoR.

De Cônego Schmid, José Severiano Nunes de Rezende traduziu 2 &DQiULR, Bráulio Jaime

Muniz Cordeiro traduziu $ &HVWLQKD�GH�)O{UHV e Francisco Maranhão, (PD�GH�7DQQHEXUJR. $
&HVWLQKD� GH� )O{UHV é considerada uma tradução brasileira publicada em 1858 no Rio de

Janeiro, a 2a edição é de 1877 ornada com gravuras. Francisco de Almeida traduziu (FRQRPLD
3ROtWLFD para uso das crianças nas escolas. O desembargador Henrique Veloso d’Oliveira

traduziu, em 1853, $ )DPtOLD�%ULDQoRQ de Laurent de Jussieu. Ph. Anstett traduziu os setenta

e cinco contos morais e divertidos de Hoffman com o título /LYUR�9DULHJDGR e, por volta de

1900, traduziu os 1RYRV &RQWRV, também de Hoffman. Carlos Ferreira Lisbonense traduziu a

+LVWyULD� GD� 'RQ]HOD� 7HRGRUD. Um autor muito traduzido no Brasil e com muito prestígio

entre as crianças, jovens e adultos foi Emílio Salgari com noventa e cinco títulos traduzidos e

distribuídos por todo o país (ARROYO, 1968, p. 105, 108, 175-176). De acordo com Wyler

(2003, p. 85), José Paulo Paes, poeta, tradutor e historiador de tradução, considera Caetano

Lopes de Moura “o nosso primeiro tradutor realmente profissional, talvez pela quantidade de

traduções que realizou.”

De Portugal vinham as traduções dos livros usados no Brasil, mas aqui apareciam as

traduções dos mesmos livros que vinham da Europa. Arroyo (1968, p. 106-107) cita $V
)iEXODV de Tomás Iriarte publicadas no Brasil em 1849 na tradução de Antônio Maria Barker

sob o título de 5HFUHLR�(VFROiVWLFR. Fato curioso foi o livro &RUDomR de Edmundo De Amicis

com o qual ocorreu o fenômeno da dupla tradução: a brasileira e a portuguesa. Ambas aceitas

nos colégios. Na realidade, Arroyo aponta três traduções desse mesmo livro, uma em que não

se conseguiu apurar o tradutor nem a data, mas anterior a todas; outra que foi traduzida por

João Ribeiro e lançada em 1891, que, segundo Coelho (2006, p. 34), continua sendo reeditada
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até hoje; e outra traduzida em Portugal por Alexandre Sarsfield constando nos catálogos de

1901 sob o título de /HLWXUDV�3DUD�0HXV�)LOKRV. As duas últimas tiveram grande receptividade

nas escolas brasileiras e marcaram época.

Para completar a lista acima, Lajolo e Zilberman (2003, p. 183) citam as seguintes

traduções: 0DQXDO� GH� RUWRJUDILD� SDUD� PHQLQRV de 1829 do mesmo ano são as /Lo}HV
HOHPHQWDUHV� GH� HORT�rQFLD� QDFLRQDO, do português Francisco Freire de Carvalho (segundo

Antonio Candido, obra influenciada pelo livro de Hugh Blair) e /Lo}HV� GH� UHWyULFD� H� EHODV
OHWUDV de 1783. Em 1840, circulam as /Lo}HV�HOHPHQWDUHV�GH�SRpWLFD�QDFLRQDO��VHJXLGDV�GH�XP
EUHYH HQVDLR�VREUH�FUtWLFD�OLWHUiULD do mesmo Freire de Carvalho. As autoras (2003, p. 183)

relatam que os livros portugueses ignoravam a Independência de 1822, como também o

nacionalismo ferrenho do século XIX e continuavam circulando livremente nas escolas

brasileiras. O abrasileiramento e à nacionalização dos livros didáticos só se tornam realidade

no fim do século XIX.

Arroyo (1968, p. 172) relata que muita tradução boa apareceu entre os séculos XIX e

XX, orientada por professores e escritores brasileiros. O autor destaca a atuação de Carlos

Jansen em muitas obras clássicas da literatura infantil, em tradução brasileira. Jansen foi um

ilustre professor do Colégio Pedro II e notava as deficiências da literatura infantil e juvenil no

Brasil, como também as inconveniências das traduções ou originais portugueses. Traduziu,

em 1882, &RQWRV 6HOHWRV� GH 0LO� H� 8PD� 1RLWHV (redigidos para a mocidade brasileira)

prefaciados por Machado de Assis e com várias estampas coloridas; em 1885, 5RELQVRQ
&UXVRH de Daniel Defoe com introdução de Sílvio Romero e muitas gravuras; em 1888� $V
9LDJHQV�GH�*XOOLYHU�de Jonathan Swift; em 1891, $YHQWXUDV�3DVPRVDV�GR�&HOHEpUULPR�%DUmR
GH 0�QFKKDXVHQ ilustradas com oito cromos e capa decorativa; em 1901, '� 4XL[RWH�GH�/D
0DQFKD em edição de luxo enriquecida de cromos, a respeito da qual Coelho (2006, p. 27)

diverge, informando a data de 1887; e também acrescenta que $V 9LDJHQV�GH�*XOOLYHU foram

prefaciadas por Rui Barbosa. Arroyo (1968, p. 175) relata que é possível que Carlos Jansen

tenha traduzido outros contos alemães, pois o editor Garnier utilizava do sistema de não

colocar o nome do tradutor como também o faziam Laemmert e outros. Seu nome completo

era Carlos Jansen Müller, como informa Halewell (1985, p. 169-170), acrescentando que suas

traduções foram publicadas pela Laemmert, com exceção de 5RELQVRQ &UXVRH publicada pela

Garnier, o que foi uma grande frustração para o tradutor, pois seu nome não figurou na obra.

Depois das manifestações de Carlos Jansen em relação às incoerências das traduções

portuguesas, foi a vez de Figueiredo Pimentel traduzir e adaptar em linguagem brasileira os

livros portugueses e franceses. Em 1894, Pimentel lançou os &RQWRV GD� &DURFKLQKD, que,
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segundo Coelho (2006, p. 30-31), é uma coletânea de “61 contos populares, morais e

proveitosos, de vários países, traduzidos ou recolhidos diretamente da tradição local” e

“contos de Perrault, Grimm e Andersen; fábulas; apólogos; alegorias; contos exemplares;

lendas; parábolas; provérbios; contos jocosos; etc.” conforme explicação na folha de rosto do

volume. Em 1896, Pimentel traduziu Perrault, Grimm e outros autores em obra lançada com o

título &RQWRV� GH� )DGDV, com algumas ilustrações. Coelho acrescenta que Pimentel não

traduziu nenhum dos clássicos com o tradicional início “Era uma vez...”, suas traduções, por

exemplo, de�$�%HOD�$GRUPHFLGD�QR�%RVTXH e $ %HOD�H�D�)HUD se passam no Oriente. Coelho

especula que a opção do tradutor pode ser devida ao sucesso das $V 0LO� H� 8PD� 1RLWHV
traduzidas por Carlos Jansen. A autora (1981, p. 346) acrescenta que Pimentel “foi o primeiro

escritor a tomar a iniciativa de traduzir em linguagem brasileira os contos infantis que

circulavam em várias coletâneas estrangeiras ou em traduções portuguesas.” Essa coletânea

segue outras coleções, como +LVWyULDV� GD� $YR]LQKD, +LVWyULDV GD� %DUDWLQKD, &RQWRV GH
)DGDV, &RQWRV�GR�7LR�$OEHUWR, +LVWyULDV�GR�$UFR�GD�9HOKD etc.

Os romances mais populares do século XIX, segundo Lajolo e Zilberman (2003, p.

221, 224, 225), eram 3DXOR H�9LUJtQLD de Bernadim de Saint-Pierre, 2V WUrV�PRVTXHWHLURV do

escritor francês Alexandre Dumas e &XRUH, do italiano Edmondo De Amicis publicados na

segunda metade do século XIX. Os romances eram bastante populares entre os jovens e

também apreciados pelos adultos. Os estudantes descobriam esses romances fora da sala de

aula. Manuel Bandeira, citado por Lajolo e Zilberman (2003, p. 225), relata que o livro &XRUH
de De Amicis, &RUDomR, na tradução de João Ribeiro, era adotado como livro de leitura no

colégio em que estudava.

Quanto ao livro didático, Lajolo e Zilberman (2003, p. 96-97) relatam que era bem

remunerada sua confecção. Os escritores preferiam escrever obras escolares a escrever

literatura. Obras que também rendiam aos escritores eram voltadas para o ensino de religião.

“A tradução podia se apresentar como profissão disponível para o homem de letras ou, ao

menos, como trabalho intelectual a ser remunerado.” Alguns autores lutando com dificuldade

de dinheiro viviam parcialmente de traduções. Lobato, em carta ao amigo Godofredo Rangel,

em dezembro de 1923, afirma que o livro didático é um bom negócio ,como vemos a seguir:

Tomo nota do teu plano de traduções. Estamos refreando as edições literarias
para intensificação das escolares. O bom negocio é o didatico. Todos os
editores começam com a literatura geral e por fim se fecham na didatica.
Veja o Alves. (LOBATO, 1948a, p. 260)
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Lajolo e Zilberman (2003, p. 120-121) consideram o livro didático o primo-pobre da

literatura, apesar de ser este de berço ilustre. É um livro “para ler e botar fora, descartável

porque anacrônico: ou ele fica superado dados os progressos da ciência a que se refere ou o

estudante o abandona, por avançar em sua educação.” A história dos livros didáticos fica

esquecida e minimizada, talvez por não serem conservados, devido a um “prazo de validade.”

Por outro lado, o livro didático é o primo-rico das editoras. As primeiras e as mais antigas

editoras já os incluíam em seus catálogos, pois sua vendabilidade é certa, contam com o apoio

do sistema de ensino e o abrigo do governo e são aceitos por pais e educadores. As autoras

(2003, p. 120-121) ainda acrescentam que, atualmente, “apenas a literatura infantil oferece-lhe

concorrência”, mas as razões são quase as mesmas pois o livro para crianças também passa

pela escola. Com respeito ao livro didático, as autoras fazem uma importantíssima

observação:

O livro didático, esse primo-pobre, mas de ascendência nobre, é poderosa
fonte de conhecimento da história de uma nação, que, por intermédio de sua
trajetória de publicações e leituras, dá a entender que rumos seus
governantes escolheram para a educação, desenvolvimento e capacitação
intelectual e profissional dos habitantes de um país. (LAJOLO E
ZILBERMAN, 2003, p. 121)

4.2.2 ,QtFLR�GR�VpFXOR�;;

Na primeira metade do século XX, segundo Salem (1970, p. 55), continuam surgindo

traduções dos contos de ficção, dos clássicos universais, versões das fábulas, dos romances de

aventuras ou de viagens em adaptações próprias para as crianças que são tratadas com zelo

para a recreação dos pequenos leitores.

Nesse começo de século, segundo Arroyo (1968, p. 113), surgiram várias coleções

como “A Biblioteca da Infância” com volumes de cerca de duzentas e vinte páginas

ilustradas, trazendo 2 %RP� %LVSR de Vítor Hugo e $ &ULDQoD� $EDQGRQDGD de Alphonse

Daudet, narrativas históricas, principalmente portuguesas, sem nome dos tradutores. Outra

coleção famosa era a “Biblioteca Rosa Ilustrada” com obras da Condêssa de Ségur, com

tradução de Antônio Luís Teixeira Machado, de Madame Chiape Cadet, 5RELQVRQ�&UXVRH de

Daniel Defoe, ornada com numerosas gravuras originais, traduzido pelo português Pinheiro

Chagas, que também traduziu ,QIkQFLDV�&pOHEUHV de Louise Collet e &DVD GH�6DOWLPEDQFR de

Madame Stolz. Na “Biblioteca da Juventude” encontramos 2V 1RLYRV de Alexandre Manzoni,
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em dois volumes de tradução brasileira, mas sem o nome do tradutor; $ 1RYHQD� GD
&DOHQGiULD de Charles Nodier traduzido por B. F. Ramiz Galvão com desenhos de Yan

d’Argent; $V )iEXODV de La Fontaine traduzidas por Pinheiro Chagas e Teófilo Braga; obras

de Perrault e de Mme. D’Aulnoy traduzidas por J. J. A. Burgain e desenhos de G. Staal. Sem

o nome do tradutor, temos os &RQWRV dos irmãos Grimm com ilustrações de Yan d’Argent, 2
$PLJR GDV�&ULDQoDV de Berquin, os &RQWRV H�&HQDV�GD�9LGD�GH�)DPtOLD de Mme. Desbordes-

Valmore, os &RQWRV� GR�'U�� 6DP de H. Berthold com ilustração de G. Staal e Pizzetta, os

&RQWRV�)DPLOLDUHV de Maria Edgeworth, o 5RELQVRQ�6XLoR, de Rodolfo Wyss, $ 9LDJHP�GRV
*HOHLURV e 2 +RPHP�GD�1HYH de Andersen, ambos ilustrados por Yan d’Argent e uma versão

do '� 4XL[RWH de Cervantes.

Seguindo com as coleções, Figueiredo Pimentel, segundo Lajolo e Zilberman (1984,

p. 31), inaugura a coleção “Biblioteca Infantil Quaresma” fazendo circular as histórias de

Perrault, Grimm e Andersen. A partir de 1915, sob a direção do educador Arnaldo de Oliveira

Barreto, a editora Melhoramentos inaugura a “Biblioteca Infantil” com o primeiro volume de

sua coleção, 2 SDWLQKR�IHLR de Andersen.

Olavo Bilac traduziu -XFD�H�&KLFR, em 1915, sob o pseudônimo de Fantásio, mas,

segundo Arroyo (1968, p. 80, 180), em 1882 corria nas escolas e entre os meninos brasileiros

uma tradução deste livro sem o nome do tradutor. De acordo com Coelho (2006, p. 38), Bilac

traduziu -XFD�H�&KLFR do livro alemão 0D[�XQG�0RULW], de Wilhelm Busch. Salem (1970, p.

39) apresenta o nome desse livro como 0D[ H� 0DXUtFLR. Outro livro com uma história

semelhante, segundo Governo do Estado de São Paulo (s/d), foi -RmR )HOSXGR, de Heinrich

Hoffman publicado no final do século XIX pela Laemmert, sem o nome do tradutor, o qual

posteriormente, em 1942, teve uma versão brasileira de Guilherme de Almeida, com

ilustrações de Dorca, publicada pela Editora Melhoramentos.

Quanto a Carlos de Laet, Arroyo (1968, p. 180) informa que ele traduziu $ 0LQKD
9LDJHP�DR�5HGRU�GR�0XQGR. Já Coelho (2006, p. 29) tocou na importância de Carlos de Laet

e Fausto Barreto na organização da $QWKRORJLD� 1DFLRQDO (ou Colleção de Excerptos dos

Principaes Escriptores da Lingua Portuguesa do 19o ao 16o Séculos), em 1895. Ambos se

ligam à literatura para os jovens por esta antologia, que foi um dos “livros mais populares nas

escolas brasileiras nos primeiros anos do século XX.” Hallewell (1985, p. 211) informa que a

primeira edição dessa antologia foi publicada em 1887.
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4.2.3 2V WUDGXWRUHV�GH�-~OLR�9HUQH�H�$OH[DQGUH�'XPDV

Júlio Verne, segundo Arroyo (1968, p. 102-103), merece uma atenção especial, pois

quase toda sua obra foi traduzida no século XIX, dirigida a um público adulto devido à

apresentação primorosa das edições, contudo quase toda a juventude também o leu. Segundo

o autor, uma das mais antigas traduções portuguesas foi $ 5RGD� GD� /XD de Henrique de

Macedo, cuja 3a edição é de 1879. Em 1877, surgiram as traduções de 8PD�&LGDGH�)OXWXDQWH
feita por Pedro Guilherme dos Santos Dinis, $ 'HVFREHUWD� GD� 7HUUD por Manuel Pinheiro

Chagas e 2 &DPLQKR�GD�)UDQoD por Cristóvão Aires. Em 1881, segue a edição de $ &DVD�D
9DSRU traduzida por A. M. da Cunha e Sá e em 1887, apareceu, em volume todo ilustrado,

5yEXU� R� &RQTXLVWDGRU traduzido por Cristóvão Aires. Os livros de Júlio Verne foram

introduzidos no Brasil pela Casa Editôra Davi Corazzi e todas as edições apresentavam 80

ilustrações em preto e branco e com mapas. O autor acrescenta, a título de curiosidade, os

nomes dos tradutores das obras de Júlio Verne no séculos XIX e começo do XX, segundo os

catálogos das livrarias brasileiras, são eles: Henrique de Macedo, A. M. da Cunha e Sá,

Francisco Augusto Correia Barata, Mariano Cirilo de Carvalho, Gaspar Borges d’Avelar,

Pedro Vidoeira, Pedro Guilherme dos Santos Dinis, Xavier da Cunha, Manuel Maria de

Mendonça Balsemão, Pompeu Garrido, Manuel Pinheiro Chagas, Assis de Carvalho, Urbano

de Castro, Almeida d’Eça, João Maria Jales, Agostinho Sotomaior, Cristóvão Aires,

Fernandes Costa, Lino d’Assunção, Augusto Fuschini, Salomão Saraga, Silva Pinto, Manuel

de Macedo, Henrique Lopes de Mendonça, Higino de Mendonça, Napoleão Toscano e Aníbal

de Azevedo. Além disso, o autor informa que a mais antiga tradução brasileira de Júlio Verne,

feita mesmo no Brasil, parece ter sido feita no Rio de Janeiro, sendo a $YHQWXUD� GH� 7UrV
5XVVRV� H�7UrV� ,QJOrVHV�QD�ÈIULFD�$XVWUDO, porém não se conseguiu saber a editora e nem o

nome do tradutor. Pela Casa Editôra Davi Corazzi, temos $ +LVWyULD� GR� ,PSHUDGRU�&DUORV
0DJQR� H� GRV� 'R]H� 3DUHV� GD� )UDQoD� dividida em cinco livros ilustrados com gravuras

coloridas traduzidas por Jerônimo Moreira de Carvalho com uma nota datada de 1903.

Além dos tradutores portugueses de Júlio Verne, Arroyo (1968, p. 175-176) cita as

traduções dos tradutores brasileiros, são eles: Josita Cardoso da Silva, com as traduções 2V
)LOKRV�GR�&DSLWmR�*UDQW (1873), 9LDJHP�DR�&HQWUR�GD�7HUUD (1873) e 9LDJHQV�H $YHQWXUDV�GR
&DSLWmR� +DWWHUDV (1874); do famoso dicionarista João Fernandes Valdez (português de

nascimento, mas criado no Brasil) temos as traduções de $ 7HUUD�GDV�3HOHV (1873) e 9LDJHP
DR 5HGRU�GR�0XQGR (2a edição, de 1878); de Luís Barbosa da Silva temos $ &LGDGH�)OXWXDQWH
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(1874), de José Maria Vaz Pinto Coelho da Cunha temos as traduções de 2V 1DYHJDQWHV�GR
;9,,, 6pFXOR (1880, em 2 tomos), $ -DQJDGD (1881), $ &DVD�D�9DSRU�(1881) e 2 5DLR�9HUGH
(1883); de Salvador Furtado de Mendonça Drummond temos, sem as datas de publicação, 2
'HVFREULPHQWR� 3URGLJLRVR�� 4XDGUDJpVLPD� $VFHQVmR� DR�0RQWH� %UDQFR e 'D� 7HUUD� j� /XD.

Todas as obras dos tradutores brasileiros foram publicadas no Rio de Janeiro. De Alexandre

Dumas, já lido no Brasil em 1846, 9LQWH� $QRV� 'HSRLV, na tradução de Ciro Cardoso de

Meneses, e 2 &RQGH�GH�0RQWH�&ULVWR (1845), em dez tomos, na tradução de Justiniano José da

Rocha, que também traduziu &ROHomR�GH�)iEXODV (1852), imitadas de Esopo e La Fontaine. A

respeito das fábulas, o mais antigo registro de tradução das )iEXODV de Esopo, no Brasil, em

“tradução integral e não imitação”, foi feita por Francisco Paula Brito em 1857, publicada no

Rio de Janeiro em um volume de 375 páginas contendo 92 peças, outras 15 restantes eram

suplementos à obra. Um fato curioso foi a tradução brasileira de $ &DEDQD�GR�3DL�7RPiV de

Harriet Beecher Stowe da qual não se conseguiu apurar o tradutor nem a data da edição.

4.2.4 %HUWROGR�GH *LXOLR�&HVDUH�&URFH

Bertoldo foi uma personagem criado pelo italiano Giulio Cesare Croce por volta de

1617. Veio para o Brasil através de Portugal e encantou tanto a garotada quanto os adultos

brasileiros. Não se sabe quem foi o tradutor em Portugal, mas a primeira edição em português

de Bertoldo parece datar de 1767, um pequeno volume de noventa e cinco páginas ilustradas

publicado em Lisboa. Intitulava-se $VWXFLDV� 6XEWLOLVVLPDV� GH� %HUWROGR, 9LOOmR� GH� $JXGR
(QJHQKR H� 6DJDFLGDGH�� TXH� GHSRLV� GH�9DULRV�$FFLGHQWHV�� H�([WUDYDJDQFLDV�� IRL� DGPLWLGR� D
&RUWH]mR�H�&RQVHOKHLUR�GR�(VWDGR. Bertoldo foi traduzido para diversos idiomas, completou-

se com o livro de &DFDVVHQR do italiano Camilo Scagliero Della Fratta, o qual os catálogos

antigos chamavam de %HUWROGLDQD, que concentravam em um único volume todas as aventuras

da família. As edições de Bertoldo, Bertoldinho (filho) e Cacasseno (neto) foram numerosas

no Brasil. Vale uma curiosa informação contida no catálogo da Livraria Garnier, distribuídos

no Brasil entre 1912 e 1913; era atribuída ao francês Batolomé, a criação de Bertoldo

(ARROYO, 1968, p. 104-105).

Atualmente, o avanço das novas tecnologias, permite a disponibilização de algumas

das obras citadas anteriormente, tal como no site &DPLQKRV�GR�URPDQFH�%UDVLO�±�VpFXORV�;9,,,�H
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;,;11 compilado por pesquisadores da Unicamp (ABREU, VASCONCELOS,

SCHAPOCHNIK. e VILLALTA, s/d). Neste site podemos ver o texto completo de alguns

livros como também a capa na qual podemos constatar, se houver, o nome do tradutor, a data, a

tipografia, nota do tradutor etc. Outro site também elaborado por pesquisadoras da Unicamp

(ABREU e LAJOLO, s/d)12 disponibiliza dados sobre autores da literatura infantil e juvenil

brasileira.

4.3 A LINGUAGEM DAS TRADUÇÕES NO SÉCULO XIX E INÍCIO DO SÉCULO XX

Como já relatamos e exemplificamos anteriormente, o começo da educação no Brasil

se deu através da leitura de traduções portuguesas vindas de Portugal, as quais, em sua grande

maioria, eram traduções de livros franceses, ou em língua original, como o francês, em maior

escala, ou então traduções feitas no Brasil por portugueses ou brasileiros, mas que utilizavam

a língua portuguesa de Portugal em suas traduções.

Verissimo (1985, p. 54-55) recorda que seus estudos, entre 1867 e 1876, se deram

sempre em livros estrangeiros, principalmente portugueses, como ocorreu com toda a sua

geração, e aponta que “os escritores estrangeiros que, traduzidos, transladados ou, quando

muito, servilmente imitados, fazem a educação de nossa mocidade” e o livro de leitura era “a

mola real do ensino”. O autor faz um elogio sobre a importância dos livros traduzidos para a

educação dos jovens no Brasil, mas por outro lado, faz uma critica à linguagem e aos assuntos

tratados neles, relatando que

a maioria dos livros de leitura se não são estrangeiros pela origem, são-no
pelo espírito. Os nossos livros de excertos é aos autores portugueses que os
vão buscar e a autores cuja clássica e hoje quase obsoleta linguagem o nosso
mal amanhado preparatoriano de Português mal percebe.
Uma das mais necessárias reformas é a do livro de leitura. Cumpre que ele
seja brasileiro, não só feito por brasileiro, que não é o mais importante, mas
brasileiro pelos assuntos, pelo espírito, pelos autores transladados, pelos
poetas reproduzidos e pelo sentimento nacional que o anime. (VERISSIMO,
1985, p. 55)

xcv
11 ABREU, Márcia; VASCONCELOS, Sandra Guardini T.; SCHAPOCHNIK. Nelson e VILLALTA, Luiz
Carlos. &DPLQKRV� GR� URPDQFH� QR� %UDVLO� ±� VpFXORV� ;9,,,� H� ;,;. Obras por autor, s/d. Disponível em:
http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/biblioteca/obras_autor.htm. Acesso em: 21 set. de 2009.

12 ABREU, Márcia e LAJOLO, Marisa. 0HPyULD�GH�OHLWXUD. Literatura Infantil (1880-1910),�s/d. Disponível em:
http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/LiteraturaInfantil/figueire.htm. Acesso em: 21 set. de 2009.

http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/LiteraturaInfantil/figueire.htm
http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/biblioteca/obras_autor.htm
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Como vimos acima, Verissimo faz uma referência à linguagem obsoleta das

traduções dos livros utilizados nas escolas brasileiras como também aos assuntos tratados

nesses livros, que eram totalmente alheios ao Brasil.

Um dos primeiros tradutores a se manifestar em relação à linguagem das traduções

foi Carlos Jansen, como citado anteriormente. Daí, foi um passo para o abrasileiramento dos

livros infantis e juvenis traduzidos e escritos no Brasil. Depois de Jansen, foi a vez de

Figueiredo Pimentel traduzir e adaptar em linguagem brasileira os livros portugueses e

franceses. Pimentel, segundo Arroyo (1968, p. 178), tinha uma linguagem solta, livre,

espontânea, bem brasileira para a época. Em contrapartida, Monteiro Lobato faz uma crítica a

essas traduções. Em carta ao amigo Godofredo Rangel, em junho de 1921, relata:

Pretendemos lançar uma serie de livros para crianças, como *XOOLYHU,5RELQVRQ, etc., os classicos, e vamos nos guiar por umas edições do
velho Laemmert, organizadas por Jansen Müller. Quero a mesma coisa,
porém, com mais leveza e graça da língua. (LOBATO, 1948a, p. 233)

Coelho (1987, p. 28) aponta que, aos poucos, a língua no Brasil foi-se diferenciando

da língua em Portugal e, consequentemente, os livros de Portugal se tornaram “quase

ilegíveis, devido às diferenças de vocabulário e sintaxe”. A autora (1987, p. 28) acrescenta

que “começou uma reação nacionalista contra a predominância lusitana em nossa cultura,

tendo Monteiro Lobato à frente, quanto à Literatura Infantil, a Tradução e a Imagem”, pois,

segundo Nunes (1984, p. 59), Lobato, em 1921, concordava que os brasileiros não falavam

mais o português de Portugal e dizia que “em matéria de língua caminhamos no sentido de

criar uma língua nova, filha da portuguêsa”, e que “a língua brasileira positivamente está a

sair das faixas e coexiste no Brasil ao lado da língua portuguêsa – como filha que cresce ao

lado da mãe que envelhece.”

A importação de livros, segundo Lajolo e Zilberman (2003, p. 183), era uma medida

para sanar a falta de material didático, mas, por outro lado, causou o problema da inadequação

dos livros portugueses para a juventude brasileira. Por este motivo, os escritores locais

levantaram uma bandeira em favor da brasilidade do livro escolar. “O abrasileiramento dos

livros didáticos só se torna realidade no fim do século XIX, concomitantemente à

nacionalização do livro para crianças.” As autoras (2003, p. 206) relatam a presença de

Camões, conforme relatado anteriormente, que era adotado como livro texto para o estudo da

língua, e dos clássicos portugueses na “aprendizagem dos escritores, que relembram ora

positiva, ora negativamente a influência sofrida.”
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4.4 MONTEIRO LOBATO TRADUTOR

É de amplo conhecimento que Monteiro Lobato foi empresário (editor e gráfico) e

intelectual (escritor e tradutor de livros), mas, nesta seção, iremos somente abordar Monteiro

Lobato como tradutor, uma vez que foi o único escritor, editor e tradutor ao mesmo tempo de

literatura infantil e juvenil no Brasil.

������$�OLQJXDJHP�GH�0RQWHLUR�/REDWR

Para analisar melhor as inovações linguísticas de Lobato, Coelho (2006, p. 644)

recomenda que “o horizonte cultural de sua época, orientada pelo pensamento racionalista do

século XIX” seja levado em conta, pois

apresentava fronteiras bem nítidas entre a linguagem culta e a popular, a
literária e a cotidiana, a escrita e a falada. Isto é, entre a expressão
disciplinada por rigorosas regras de uso e a fala espontânea da convivência
cotidiana, formada pelo uso e não pelo conhecimento intelectual. (COELHO,
2006, p. 644)

A autora argumenta que

a renovação proposta por Lobato tinha na base a intenção de uma funda
reinvenção da linguagem literária. Tal como se empenhou em suas
efabulações em descontrair atitudes e romper preconceitos, também liberou
o estilo literário para crianças de seus esquemas predeterminados e retóricos,
para enriquecê-los com a experiência lingüística familiar à meninada.
Agiliza a linguagem narrativa, ao incorporar ao discurso culto a fala
coloquial, os modismos ou expressões comuns no dia-a-dia, em casa, na
escola ou no convívio social.
[A intenção de Lobato em] inovar a linguagem literária, aproximando-a da
fala coloquial, está evidente nas incorreções gramaticais (que ele foi buscar
no uso familiar), ou na criação de neologismos, quase sempre de intenção
humorística e, na maioria, resultantes da derivação (processo de formação de
palavras, fácil de ser imitado pela criança), como FDPDU}HV� FDPDURQDQGR,IDPLWH]D, (...), VRUULVR� FDUDPXMDO, FDUDQJXHMRV� FDUDQJXHMDQGR, (...) etc.
(COELHO, 2006, p. 643- 644)

Além disso, Lobato valoriza os traços sonoros e visuais do signo verbal. Um dos

mais utilizados é a onomatopéia com a intenção de introduzir a fala familiar, no esquema
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culto da linguagem escrita. Como esta última não registrava os ruídos, Lobato se preocupou

em introduzi-los nas suas linguagens narrativas. Conforme Lajolo (2008, p. 19), a língua

portuguesa é tratada por Lobato como matéria maleável.

Ribeiro (198-, p. 113-115) afirma que Lobato foi um dos grandes tradutores

brasileiros, pois traduziu mais de oitenta livros, a maioria de autores ingleses e norte

americanos. Observa também que as traduções de Lobato “eram apreciadíssimas, por que

eram na verdade a “recriação da obra de arte em língua portuguêsa”. Não era tradução literal,

mas trabalhada, com a fiel transmutação dos pensamentos e das idéias dos autores para a

nossa língua.” Mais precisamente, Cavalheiro (DSXG WYLER, 2003, p. 118-119), “registra os

títulos de 82 obras traduzidas pelo escritor excluindo deste cômputo as revisões, as traduções

feitas em colaboração e as não assinadas.” Acrescenta, ainda que, “com raras exceções, todas

foram feitas para a Cia. Editora Nacional, empresa que o próprio Lobato fundara em 1924.”

Ribeiro (198-, p. 113-115) lista todas traduções de Lobato, mas aqui citaremos

apenas alguns exemplos, como 3LQRFKLR de Carlo Colllodi; 5RELQVRQ� &UXVRp de Daniel

Defoe; 0RE\�'LFN de Herman Melville; &RQWRV e 1RYRV &RQWRV de Andersen; &RQWRV e 1RYRV
&RQWRV dos Irmãos Grimm; $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV e $OLFH�QD�&DVD�GRV�(VSHOKRV de

Lewis Carroll; $V $YHQWXUDV�GH�7RP�6DZ\HU e $V $YHQWXUDV�GH�+XFN de Mark Twain; &RQWRV
GH )DGDV de Perrault; 7DU]DQ��R�7HUUtYHO e 7DU]DQ�QR�&HQWUR�GD�7HUUD de E. R. Burroughs;

3ROLDQD e 3ROLDQD�0RoD de Eleanor H. Porter; $GHXV�jV�$UPDV e 3RU 4XHP�RV�6LQRV�'REUDP
de Ernest Hemingway; 2 +RPHP�,QYLVtYHO, $ ,OKD�GDV�$OPDV�,QYLVtYHLV�6HOYDJHQV, +LVWyULD
GR )XWXUR, O�'HVWLQR�GD�(VSpFLH�+XPDQD e $ &RQVWUXomR�GR�)XWXUR de H. G. Wells; 2 /RER
GR 0DU, &DQLQRV� %UDQFRV e $ )LOKD� GD� 1HYH de Jack London; .LP, 2 /LYUR� GD� -DQJDO�
0RZJOL� R�0HQLQR�/RER, -DFDOD��R�&URFRGLOR de Rudyard Kipling; 3LORWR�GH�*XHUUD de Saint

Exupèry; 0LQKD 9LGD� H� 0LQKD� 2EUD e +RMH H� $PDQKm de Henry Ford; 2V *UDQGHV
3HQVDGRUHV, )LORVRILD�GD�9LGD, +LVWyULD�GD�)LORVRILD e +LVWyULD�GD�&LYLOL]DomR (1a e 3a partes -

tomos I e II) de Will Durant; 9LDJHQV�GH�*XOOLYHU�DR�3DtV�GRV�+RPHQ]LQKRV�GH�8P�3DOPR
(adaptação) de Swift e 5RELQ�+RRG. Além das listadas por Ribeiro, temos 2 3UtQFLSH�)HOL] de

Oscar Wilde e 'RP 4XL[RWH baseadas, segundo Hallewell (1985, p. 260), nas traduções

anteriores portuguesas publicadas pela Garnier e pela Laemmert, porém “com a linguagem

cuidadosamente modernizada e abrasileirada.”

Coelho (1981, p. 357-358) relata que a produção de Lobato na área infantil e juvenil

foi bastante extensa e se divide em três espécies de livros: “originais, adaptações e traduções”.

Entre as adaptações que fez estão 2 ,UPmR�GH�3LQyTXLR (1927), 2 *DWR�)pOL[ (1927), +LVWyULD
GR 0XQGR� SDUD� FULDQoDV (1933), +LVWyULD� GDV� ,QYHQo}HV (1935), '� 4XL[RWH� GDV� FULDQoDV
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(1936), 6HU}HV� GH�'�� %HQWD� H�+LVWyULDV� GH� 7LD�1DVWiFLD (1937), 2 0LQRWDXUR (1937) e 2V
'R]H 7UDEDOKRV�GH�+pUFXOHV�H�D�PLWRORJLD�JUHJD (1944). O que levou Lobato a adaptar estes

livros e temas, explica a autora, foi

um duplo objetivo: levar às crianças o conhecimento da Tradição (com seus
heróis reais e fictícios, seus mitos, conquistas da Ciência, etc.), o
conhecimento do acervo herdado e que lhes caberá transformar; e também
questionar, com elas, as YHUGDGHV� IHLWDV, os valores e não-valores que o
Tempo cristalizou e que cabe ao Presente redescobrir ou renovar.
(COELHO, 1981, p. 357-358)

A lista de autores traduzidos por Lobato era enorme, segundo Ribeiro (198-, p. 116-

118), tanto que alguns intelectuais da época duvidavam da capacidade de trabalho e da

autenticidade das traduções de Lobato, mas ele não se importava com as desconfianças

absurdas e respondia: “Levantem-se às seis da manhã, como eu e sentem-se na máquina de

escrever e vejam quantas folhas podem produzir até o meio-dia”. Lobato se gabava de ter

traduzido num só dia cerca de sessenta folhas, seu recorde. Ele “engrandeceu a profissão de

tradutor, mas tinha por norma traduzir aquilo de que gostava somente. Era preciso apaixonar-

se pelo enredo, pelo estilo, pelo conteúdo do livro e aí então o traduzia de um só fôlego.”

Lobato tinha o método de ler primeiro o livro a ser traduzido para depois meditar sobre ele e

em seguida, quase de só um fôlego o traduzia. Assim foi o livro 8P 0XQGR�6y de Wendel

Wilkie traduzido em uma semana. Lobato só traduzia autores bons e livros dos quais gostava

e que traziam alguma mensagem que sensibilizassem o coração dos brasileiros, pois “quando

encontrava um coração que pulsava no mesmo sentido do seu, com os mesmos ideais

humanitários e estéticos, aí Lobato traduzia a obra com grande amor e com grande interesse,

buscando ser mais fiél possível às idéias do autor.” Lobato fez “da tradução uma profissão

que sempre honrou e engrandeceu. Uma profissão como outra qualquer mas conscientemente

exercida.”

De acordo com Wyler (2003, p. 120), “Lobato traduzia em média vinte páginas por

dia, de dois a três livros por mês” e “a rapidez com que era compelido a trabalhar – essa parece

ser a sina de quantos tenham de trabalhar profissionalmente para viver – não lhe permitia burilar

as suas versões, que, nem sempre modelares, são sempre fluentes, agradáveis de ler.”

Lobato mergulhava nas traduções a fim de esquecer a longa demora de obter uma

licença do governo para poder extrair petróleo do solo brasileiro e, deste modo, contribuir

para o seu grande sonho de ajudar o país a sair da miséria. Ele desabafa, por carta, ao amigo

Godofredo Rangel, em abril de 1940
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Continuo traduzindo. A tradução é a minha pinga. Traduzo como
bebedo bebe: para esquecer, para atordoar. Enquanto traduzo, não
penso na sabotagem do petróleo. (LOBATO, 1948a, p. 333)

Wyler também dá sua opinião sobre Lobato, relatando que

entre todos [os] escritores-tradutores, Lobato foi o mais prolífico e polêmico
por suas posições na política, na indústria, nas traduções e na literatura para
adultos e crianças. Lutou contra o analfabetismo e a favor do petróleo
brasileiro, renovou a editoração, produção, ilustração e distribuição de livros.
(...) Monteiro Lobato inovou [com] o uso da linguagem coloquial e dando
início à fase nacional da literatura para jovens, até então condenados a ler
originais e traduções portuguesas por vezes ininteligíveis, dadas as
diferenças entre o português falado aqui e na Europa. Suas inovações
repercutiriam a curto, médio e longo prazo nas preferências do leitor
brasileiro. (WYLER, 2003, p. 118)

Nunes (1984, p. 58-63) acrescenta que a linguagem de Lobato era ágil,

desembaraçada, caracterizada pela visualidade com uma tendência ao figurativo, ao concreto

e ao material. Era inimigo da linguagem abstrata e defendia o emprego “da linguagem falada,

que é a linguagem viva, na literatura escrita.”

Coelho, Wyler, Ribeiro e Nunes realçam a linguagem literária de Lobato. Esse foi o

ponto em que Lobato mais trabalhou para atingir o público leitor brasileiro, principalmente

nas traduções que realizava. Em carta ao amigo Godofredo Rangel, em janeiro de 1925,

Lobato dizia que todas as traduções no Brasil eram “traduções galegais”, e acrescentou

Estou a examinar os contos de Grimm dados pelo Garnier. Pobres crianças
brasileiras! Que traduções galegais! Temos que refazer tudo isso –
abrasileirar a linguagem. (LOBATO, 1948a, p. 275)

A preocupação de Lobato em relação às traduções encontradas no Brasil já era muito

antiga. Em carta a Rangel, em setembro de 1916, relata

Ando com varias ideias. Uma: vestir à nacional as velhas fabulas de Esopo e
La Fontaine, tudo em prosa e mexendo nas moralidades. Coisa para crianças.
(...) Ora, um fabulario nosso, com bichos daqui em vez de exoticos, se for
feito com arte e talento dará coisa preciosa. As fabulas em português que
conheço, em geral traduções de La Fontaine, são pequenas moitas de amoras
do mato – espinhentas e impenetraveis. Que é que nossas crianças podem
ler? Não vejo nada. Fabulas assim seriam um começo de literatura que nos
falta. Como tenho um certo jeito de impingir gato por lebre, isto é,
habilidade por talento, ando com ideia de iniciar a coisa. É de tal pobreza e
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tão besta a nossa literatura infantil, que nada acho para a iniciação de meus
filhos. Mais tarde poderei dar-lhes o &RUDomR de Amicis – um livro tendente
a formar italianinhos... (LOBATO, 1948a, p. 104)

Três anos mais tarde, em abril de 1919, Lobato concretizou seu sonho de escrever as

fábulas adaptadas ao público brasileiro e pede ao seu amigo Rangel que faça anotações sobre

seu livro, escrevendo assim

Tive ideia do livrinho que vai para experiencia do publico infantil escolar,
que em materia fabulistica anda a nenhuma. (...) Tomei de La Fontaine o
enredo e vesti-o á minha moda, ao sabor do meu capricho, crente como sou
de que o capricho é o melhor dos figurinos. A mim me parecem boas e bem
ajustadas ao fim – mas a coruja sempre acha lindos os filhotes. Quero de ti
duas coisas: juizo sobre a sua adaptabilidade á mente infantil e anotação dos
defeitos de forma. (LOBATO, 1948a, p. 193)

A partir das percepções em relação às traduções no Brasil, Lobato, já escritor e

editor, se torna um tradutor ávido traduzindo livros inéditos no Brasil como também

retraduzindo livros em linguagem brasileira como ele próprio dizia.

Koshiyama (2006, p. 179) também destaca Lobato como tradutor profissional e

paralelamente na criação de obras de literatura infantil. Para Lobato, a tradução era uma

atividade metódica para render vinte páginas diárias. Além disso, fazia revisões de traduções

para a Companhia Editora Nacional como atividade remunerada. Em junho de 1934, Lobato

relata em carta ao amigo Rangel suas atividades desde janeiro daquele ano

Tenho empregado as manhãs a traduzir, e num galope. Imagine só a batelada
de janeiro até hoje: Grimm, Andersen, Perrault, &RQWRV de Conan Doyle, 2+RPHP�,QYLVtYHO de Wells e 3ROO\DQD�0RoD, 2 /LYUR�GD�-XQJOH. E ainda fiz(PtOLD�QR�3DtV�GD�*UDPDWLFD. Tudo isto sem faltar ao meu trabalho diario na
Cia. Petroleos do Brasil (...) Positivamente não sei explicar como produzi
tanto sem atrapalhar o meu trem normal de vida.
Gosto imenso de traduzir certos autores. É uma viagem por um estilo. E
traduzir Kipling, então? Que esporte! Que alpinismo! Que delicia remodelar
uma obra d’arte em outra lingua! Estou agora a concluir um Jack London,
que alguem daqui traduziu massacradamente. (LOBATO, 1948a, p. 327)

De acordo com Travassos (DSXG KOSHIYAMA, 2006, p. 174-175) “traduzindo

livros, os editores arriscavam-se menos aos prejuízos... Um escritor novo, inédito, [era]

sempre um risco” porque existia “um preconceito comercial contra o autor brasileiro pois este

não tinha novidade alguma para contar e o público queria era um livro que contasse

novidade.” Koshiyama afirma que
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as obras traduzidas eram valorizadas pelos editores, quando obras de boa
vendagem, e pela maioria dos intelectuais, porque eram produtos
constitutivos da cultura vigente. Portanto, as condições de produção e
consumo de livros no País estimulavam um comportamento receptivo às
obras de origem estrangeira. Era um fenômeno de raiz secular que tinha nos
editores um dos agentes mantenedores. Os intelectuais em geral, professores,
jornalistas e escritores, na medida em que consumiam e veiculavam a
produção estrangeira, divulgando-a, mesmo sob a forma de críticas,
contribuíam para mantê-la como parte da cultura nacional vigente. De resto,
a voga das traduções, embora possa ter dificultado a publicação de obras de
autores nacionais, não implicou o sufocamento da produção cultural do País.
(...) Em termos quantitativos, as traduções tinham posição privilegiada no
mercado brasileiro de livros. (Koshiyama, 2006, p. 178)

Wyler compartilha do mesmo posicionamento de Koshiyama

traduzir e publicar livros infantis foram alternativas a que se dedicaram
muitos escritores na época [Era Vargas – 1930-1945], seja para
complementar o orçamento, seja para manter os vínculos com o seu público
leitor e seus editores, sem se indispor com os órgãos encarregados de zelar
pela ordem política e social do país. (WYLER, 2003, p. 112)

������&RPHQWiULRV�GH�DOJXPDV�WUDGXo}HV�GH�0RQWHLUR�/REDWR

Em suas traduções, Lobato se preocupava com a cultura brasileira, com a linguagem

adequada ao público leitor como também com a atualização do texto à época. Veremos a

seguir alguns comentários de pesquisadores sobre suas traduções.

A tradução das fábulas por Lobato tinha a intenção de “vestir à nacional as velhas

fabulas de Esopo e La Fontaine, tudo em prosa e mexendo nas moralidades” visto

anteriormente em seu próprio depoimento. De acordo com Souza (2008, p. 106), as fábulas de

Lobato tiveram uma grande aceitação. A autora (2008, p. 117) relata que Lobato usa uma

linguagem muito afetiva com a presença de diminutivos e onomatopéias a fim de aproximar

do leitor infantil, como, por exemplo, SDVWRU]LQKR� /DXULQKD; YDTXLQKD� IDEXOD]LQKD� WLTXH�
WLTXH�� WLTXH; SXP; SODW etc. A primeira publicação, em 1921, foi denominada )iEXODV GH
1DUL]LQKR por Lobato que, posteriormente, em 1922, ampliou a obra e a publicou como

)iEXODV. Até a 7a edição, a obra não apresenta marcas características de Lobato, ou seja,

comentários dos personagens do 6tWLR� GR� 3LFDSDX� $PDUHOR, mas na 8a edição, em 1943,

podemos encontrar esses comentários. Lobato gostava de realizar frequentes atualizações em

seus livros como relata em carta à Rangel, em fevereiro de 1943
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De tanto escrever para [as crianças], simplifiquei-me aproximei-me do certo
(que é o claro, o transparente como o ceu). Na revisão dos meus livros (...)
estou operando curioso trabalho de raspagem – estou tirando tudo quanto é
empaste.
O ultimo submetido a tratamento foram as Fabulas. Como o achei pedante e
requintado! Dele raspei quasi um quilo de “literatura” e mesmo assim ficou
alguma. (LOBATO, 1948a, p. 339-340)

As traduções de 3HWHU� 3DQ (1930) e 'RP� 4XL[RWH� GDV� FULDQoDV (1936) são

consideradas adaptações pelo fato de ambas terem um caráter intertextual. Lajolo e Zilberman

(1984, p. 68-69) apontam que 'RP�4XL[RWH�GDV� FULDQoDV (1936) sofre adequações e cortes

para que as crianças tenham condições de o ler, pois o original é destinado ao público em

geral. Já o original de 3HWHU�3DQ (1930) é uma obra voltada ao público infantil, mas, mesmo

assim, sofre modificações “através de cortes, supressões, explicações mais detalhadas e

simplificações, visando atingir uma maior comunicação com o leitor brasileiro.” Em ambos os

títulos, segundo Lajolo (2008, p. 25), os leitores acompanham duas histórias: uma, a história

inventada pelo autor dos livros (respectivamente James Barrie e Cervantes) e recontada por

Dona Benta, personagem de Lobato; outra, a história da recepção dos livros, “entremeadas de

comentários entusiasmados das crianças sobre a história que lhes é narrada, mimetizando,

inclusive, episódio delas.”

Outra obra traduzida que é contada por Dona Benta são as $YHQWXUDV�GH�+DQV�6WDGHQ
(1927). No prefácio, Lobato anuncia o livro como uma adaptação para as crianças, o sucesso

da obra como também que Dona Benta irá contar a história de Hans Staden aos seus netos. O

prefácio da segunda edição explica que

As aventuras de Robinson Crusoe constituem talvez o mais popular livro do
mundo. Da mesma categoria são estas de Hans Staden.
Se as de Robinson tiveram a divulgação conhecida, proveio de passarem às
mãos das crianças em adaptações conforme a idade, e sempre remoçadas no
estilo, de acôrdo com os tempos. Com as de Staden tal não sucedeu – e em
conseqüência foram esquecidas.
Quem lê hoje, ou pode ler, o livro de Defoe na forma primitiva em que
apareceu? Os eruditos. Também só os eruditos arrostam hoje a leitura do
original das aventuras de Staden.
Traduzidas ambas, porém, em harmonia moderna, toante com o gôsto do
momento, emparelham-se em pitoresco, interêsse humano e lição moral.
Equivalem-se.
Anos atrás tivemos a idéia de extrair do quase incompreensível e indigesto
original de Hans Staden esta versão para as crianças – e a acolhida que teve a
primeira edição bastante larga, leva-nos a dar a segunda (...)
Dona Benta não poderia deixar de contar a história de Hans Staden aos seus
queridos netos – como não poderão as outras avós e mães deixar de repeti-la
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aos seus netos e filhos. Para facilitar-lhes a tarefa damos a público êste
apanhado, em linguagem bem simples, no qual seguimos fielmente a obra
original. (LOBATO, 1962, s/n)

De acordo com Zorzato (2008, p. 151), a boa recepção da 1a edição, em 1925,

proporcionou uma 2a edição em 1926 e uma 3a em 1927. Na 1a e 2a edições, o título era 0HX
FDWLYHLUR�HQWUH�RV�VHOYDJHQV�GR�%UDVLO; na 3a, o título muda para $YHQWXUDV�GH +DQV�6WDGHQ�
Lobato registra o sucesso em carta a Rangel em janeiro de 1926

Mando-te um 6WDGHQ�� a edição primogenita da nova companhia e, por
coincidencia, o primeiro livro que se publicou sobre o Brasil. É obra realmente
interessante e merecedora do sucesso que tem tido. A edição inicial de 3 mil
está no fim. Vamos tirar outra e maior. (LOBATO, 1948a, p. 287)

Lobato chama a atenção para que as mães e avós contem as aventuras aos seus filhos

e netos não só pelo valor dos primórdios do Brasil e da cultura indígena, mas também como

um meio de divulgar a obra. O autor adapta a obra para o público infantil, apostando no tom

de aventura atrelado “à idéia de naufrágio e índios, anunciados no título, para despertar o

interesse pela história” conforme Zorzato (2008, p. 153). Ainda de acordo com esta autora

(2008, p. 160), Lobato, adota uma linguagem ausente da forma erudita e das regras

gramaticais utilizando uma “linguagem próxima do universo infantil, simplificada no nível

sintático e vocabular, acrescida de interjeições e de expressões populares e gírias: “Valha-me

Deus!”; “Nossa!”; “derrota!”.” Embora Lobato, de vez em quando, use um vocabulário menos

cotidiano. Nesse caso entra a intervenção da avó com a explicação do termo.

As traduções das )iEXODV�(1922)� de 3HWHU�3DQ (1930), de 'RP�4XL[RWH�GDV�FULDQoDV
(1936) e das $YHQWXUDV�GH +DQV 6WDGHQ (1927) segue uma estrutura narrativa de uma história

dentro de outra história como vimos pelos relatos acima. Todas contadas por Dona Benta, que

faz o papel da avó contadora de histórias. Sendo uma história dentro de outra história são

consideradas adaptações.

������0RQWHLUR�/REDWR��R�SULPHLUR�WUDGXWRU�GH�$OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV�QR %UDVLO

Monteiro Lobato se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a traduzir literatura

inglesa no Brasil. Como relatado anteriormente, ele traduzia o que gostava. Pelos motivos

apontados acima, dito pelo próprio Lobato, ele tinha por objetivo atingir o público leitor

brasileiro, abrasileirar a linguagem e adaptar tudo que achava importante para atingir esse
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público. Em seu artigo “Traduções”, Lobato faz uma crítica às traduções realizadas no Brasil,

quase que só de livros do francês e do espanhol, e comenta que

A literatura inglesa, tão rica de monumentos, era como se não existisse. A
alemã, a russa, a escandinava, idem. A americana, idem. Um dia um editor
inteligente teve a ideia de arejar o cerebro dos nossos eternos ledores de
escrichadas e ponsonadas. Aventurou-se a lançar no mercado Wren,
Wallace, Bourroughs, Stevenson, e que tais. E foi além. Lançou alguns dos
sumos: Kipling, Jack London – e já pensa em Joseph Conrad e Bernard
Shaw. (LOBATO, 1948b, p. 125-126)

Neste artigo, Lobato fala dele próprio, relatando que “teve a ideia de arejar o

cérebro” dos leitores brasileiros, a fim de que os brasileiros pudessem ler literatura de outros

países. Assim, os leitores brasileiros iriam conhecer outros tipos de literatura e teriam um

ponto de vista diferente, não só ficando com o ponto de vista da literatura francesa e

espanhola. De acordo com Milton (2003, p. 213), Lobato era contra o domínio da cultura

francesa no Brasil, pois se copiava as últimas tendências da moda, da música e da literatura.

Lobato queria que o Brasil tivesse o olhar em direção a outras culturas como, por exemplo, a

alemã, a russa, a escandinava e a anglo-americana. Por este motivo, Lobato traduziu 3HWHU
3DQ, $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV, 5RELQVRQ &UXVRH, 7RP 6DZ\HU, +XFNOHEHUU\�)LQQ e $V
9LDJHQV�GH�*XOOLYHU.

Em cada livro traduzido, Lobato utiliza técnicas diferentes. 3HWHU�3DQ (1930) e 'RP
4XL[RWH�GDV�FULDQoDV (1936), como vimos anteriormente, foram traduzidos com interferência

de um narrador-personagem, Dona Benta, que faz o papel da avó contadora de histórias. No

entanto, em outras traduções, Lobato apenas fez adaptações, optando pela simplificação do

enredo original, como em $OLFH QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV�e $OLFH�QR�3DtV�GRV�(VSHOKRV, ambas

de Lewis Carroll, conforme Lajolo e Zilberman (1984, p. 69) nos informam.

Coelho (1981, p. 314-315) observa que a “LQYHQomR� GH� OLQJXDJHP� RX� VXEYHUVmR
OLQJXtVWLFD [em $OLFH� QR�3DtV� GDV�0DUDYLOKDV] tem sido (...) um dos grandes obstáculos ao

aparecimento de (...) traduções ILpLV� DR� RULJLQDO.” A autora acrescenta, que mesmo sendo

considerado “literatura infantil”, o livro tem corrido mundo em adaptações. No Brasil, “as

duas versões para crianças que continuam circulando com as maiores tiragens são as de

Monteiro Lobato e Maria Tereza Cunha de Giacomo. Ambas simplificaram bastante o

original.” Coelho escreveu o relato acima em 1981; depois disso, temos vários outros

tradutores de $OLFH no Brasil. A autora também acrescenta (1981, p. 317) que, nos anos 50, os
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estudiosos começaram a ter interesse pela obra “infantil” de Lewis Carroll e “gradativamente,

ela vem-se transformando em�REUD�SDUD�DGXOWRV�”
Lobato classifica sua tradução como WUDGXomR H�DGDSWDomR. No prefácio da 1a edição

de $OLFH, Lobato faz o seguinte relato sobre seu trabalho

Há sessenta e tantos anos um professor de matemática de Oxford, Lewis
Carroll, muito amigo das crianças, fêz um passeio de bote pelo Tâmisa com
três menininhas. Para diverti-las foi inventando uma história de que elas
muito gostaram.
Chegando em casa teve a idéia de escrever essa história – e assim nasceu
para a biblioteca infantil universal mais uma obra-prima – “Alice in
Wonderland.”
Ficou famoso o livro entre os povos de língua inglêsa. Foi traduzido em
outros idiomas. Seu autor imortalizou-se.
Hoje aparece em português. Traduzir é sempre difícil. Traduzir uma obra
como a de Lewis Carroll, mais que difícil, é dificílimo. Trata-se do sonho
duma menina travêssa – sonho em inglês, de coisas inglêsas, com palavras,
referências, citações, alusões, versos, humorismo, trocadilhos, tudo inglês,
isto é, especial, feito exclusivamente para a mentalidade dos inglesinhos.
O tradutor fêz o que pôde, mas pede aos pequenos leitores que não julguem
o original pelo arremêdo. Vai de diferenças a diferença das duas línguas e a
diferença das duas mentalidades, a inglêsa e a brasileira.
(...)
As crianças brasileiras vão ler a história de Alice por artes de Narizinho.
Tanto insistiu esta menina em vê-la em português (Narizinho ainda não sabe
inglês), que não houve remédio, apesar de ser, como dissemos uma obra
intraduzível. (LOBATO, 1960, p. 7-9)

Pelo relato acima, notamos a dificuldade de Lobato em traduzir $OLFH, pois afirma

que o tradutor fez o que pode, pede que os leitores não julguem o original pelo arremedo e

conclui também que se trata de uma obra intraduzível. Em carta a Rangel, em dezembro de

1931, Lobato comenta

Já viste reinações de Narizinho? Vou falar na Editora que te mandem. Dei
tambem $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV e 5RELQVRQ, tudo na mesma semana.
(LOBATO, 1948a, p. 325)

No próximo capítulo, veremos quais foram as opções de Lobato em traduzir

determinados nomes de pessoas, de lugares, expressões etc. em $OLFH, lembrando que Lobato

gostava de abrasileirar suas traduções porque queria atingir os leitores brasileiros como vimos

em seus depoimentos anteriores.
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4.5 PASSEANDO PELAS DIVERSAS TRADUÇÕES DE $/,&(� 12� 3$Ë6� '$6
0$5$9,/+$6 NO BRASIL

Esta seção apresenta um panorama, ao longo do tempo, das traduções de $OLFH no

Brasil. As edições mais antigas da obra foram encontradas em várias bibliotecas, como a

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a Biblioteca do Centro Cultural do Banco do Brasil do

Rio de Janeiro, a Biblioteca da Faculdade de Letras da UFRJ e em sebos do centro da cidade

do Rio de Janeiro; e as edições mais recentes foram adquiridas em livrarias desta mesma

cidade.

A primeira tradução de $OLFH, no Brasil, foi a de Monteiro Lobato em 1931 com o

título $OLFH�QR�3DL]�GDV�0DUDYLOKDV, lançada pela Companhia Editora Nacional, da qual era

proprietário. Dois anos depois, esta tradução foi reeditada. Com as duas edições na mão, na

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, notamos que, na reedição, houve uma atualização na

ortografia, daí o título passou a ser $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV. Fomos pesquisar e vimos

que, em 1931, houve uma reforma ortográfica, decreto 20.108 de 15/06/1931. Então,

concluímos que a reedição foi, provavelmente, devida a essa reforma. Este decreto é citado

em FAULSTICH (2000). As duas edições não possuem a capa original e sim uma capa dura

de uma só cor provavelmente feitas pela biblioteca; internamente, há ilustrações em preto e

branco e pouquíssimas ilustrações coloridas e não há menção de quem as realizou. As

ilustrações internas ocupam uma página só, sem texto e são coladas manualmente. Na folha

de rosto destas edições está registrado “tradução e adaptação”.

Pelo site 0RQWHLUR� /REDWR� ������������ H� RXWURV� 0RGHUQLVPRV� %UDVLOHLURV13

organizado por pesquisadores da Unicamp (LAJOLO (org.), s/d), sabemos que a Companhia

Editora Nacional lançou a 3a edição em 1936, a 4a edição em 1938, a 5a edição em 1941, a 6a

edição em 1944. Já a a 8a edição de 1958, a 9a edição de 1960, a 10a edição de 1969, 12a

edição de 1974 e a 13a edição de 1978, foram lançadas pela Brasiliense.

Grande parte dessas edições das traduçõe de Lobato encontra-se em várias

bibliotecas públicas do Estado de São Paulo como podemos verificar pelo site da Secretaria

Municipal de Cultura organizado pela 3UHIHLWXUD�GH�6mR�3DXOR14�

cvii
13 LAJOLO, Marisa (org.). 0RQWHLUR�/REDWR�������������H�RXWURV�0RGHUQLVPRV�%UDVLOHLURV, s/d. Disponível em:
http://www.unicamp.br/iel/monteirolobato/biblioteca_lobatiana.htm. Acesso em: 18 mar. de 2011.

14 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Cultura. 6LVWHPD� 0XQLFLSDO� GH� %LEOLRWHFDV.
Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/. Acesso em: 18 mar. 2011.

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/
http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/LiteraturaInfantil/figueire.htm
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Conseguimos localizar a edição de 1958 no catálogo da Biblioteca Nacional do Rio

de Janeiro, porém não conseguimos ter em mãos essa edição, pois a biblioteca não localizou a

obra, então não tivemos como descrevê-la.

Em 1960, a Editora Brasiliense lançou a 9a edição de Lobato com o prefácio da 1a

edição, possui capa dura, com várias ilustrações internas em preto e branco, intercaladas com

o texto sem referência de quem as elaborou; possui também ilustrações coloridas na capa e

contracapa somente com uma assinatura na capa. Na capa e na folha de rosto está registrado

“tradução e adaptação”.

Em 1972, a tradução de Lobato, sem o prefácio da 1a edição, teve nova edição pela

Editora Abril Cultural com ilustrações de Lila Figueiredo. Na capa, está grafado “adaptação”

e, na folha de rosto, “traduzido e adaptado”. Nesta edição, podemos encontrar a tradução,

também de�Lobato, de $OLFH WKURXJK� WKH� ORRNLQJ�JODVV de Lewis Carroll ($OLFH� QR�3DtV� GR
(VSHOKR�.

Em 1974, a Editora Brasiliense, lançou a 12a edição de Lobato e, em 1978, lançou a

13a edição em capa brochura com várias ilustrações em preto e branco iguais as ilustrações

internas das edições de 1931, 1933 e 1960, com o prefácio da 1a edição, ilustrações internas

em preto e branco, intercaladas com o texto sem referência de quem as elaborou. Na capa e na

folha de rosto está registrado “tradução e adaptação”.

Recentemente, a Companhia Editora Nacional lançou três edições da tradução de

Lobato com textos, formatos e ilustrações diferentes. Em 2002, a editora lançou como

primeira edição, identificada, na capa, como “tradução” e como “tradução e adaptação” na

folha de rosto e ficha catalográfica, possuindo ilustrações somente na capa, de Izomar

Camargo Guilherme. Em 2005, a editora lançou uma edição na série &OiVVLFRV�1DFLRQDO com

ilustrações internas iguais às da edição de 1931, 1933 e 1960 e capa feita pela Ícone

Comunicação Ltda. No mesmo ano, em 2005, a editora lançou uma edição comemorativa de

formato grande e capa dura com ilustrações de Darcy Penteado. As duas edições de 2005 têm

impresso “tradução” na capa, na folha de rosto e na ficha catalográfica.

Após os comentários sobre as edições e reedições de traduções de Monteiro Lobato,

passaremos as edições traduzidas por outros autores. Em 1934, temos a tradução $OLFH� QD
7HUUD� GDV�0DUDYLOKDV, que difere dos demais títulos no Brasil, feita por Pepita de Leão e

ilustrada por João Fahrion, publicada na Coleção Infantil pela Livraria do Globo. Em 1954,

temos $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV, feita por Oliveira Ribeiro Netto e ilustrada por Paulo

Amaral, publicada pela Editora do Brasil; em 1957, a tradução de Maria Thereza Cunha de

Giacomo e ilustrada por Oswaldo Storni, publicada pela Melhoramentos na Série Obras
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Célebres; e em 1970, a tradução de Regina Stella Moreira Gomes e ilustrada por Darcy

Penteado, publicada pela Companhia Editora Nacional. Em 1977, Sebastião Uchoa Leite

lançou sua tradução pela Fontana/Summus, intitulada $YHQWXUDV� GH� $OLFH� QR� 3DtV� GDV
0DUDYLOKDV, que também difere dos demais títulos no Brasil, pois Leite (1980, p. 6) afirma ser

a “primeira versão de Carroll para adultos no Brasil”, mesmo “enfrentando os problemas do

texto e dos poemas, em geral contornados em numerosas adaptações, por motivos

compreensíveis.” O livro, de formato médio, com capa verde, contendo os títulos das duas

traduções $YHQWXUDV� GH� $OLFH� QR� 3DtV� GDV�0DUDYLOKDV e� $WUDYpV� GR� HVSHOKR� H� R� TXH� $OLFH
HQFRQWURX�Oi��possui poucas ilustrações internas em preto e branco do próprio Carroll. Além

disso, possui comentários, críticas, fotografias e anexos que remetem a um material de

pesquisa acadêmica, ou a um leitor que queira conhecer mais sobre as obras e a vida do autor.

Em sua tradução de $OLFH, Leite inclui o poema “Canção da Sopa” traduzido por Augusto de

Campos fazendo um agradecimento (1980, p. 5) ao poeta por ceder a tradução.

Em meados da década de 80, Nicolau Sevcenko lançou sua tradução com ilustrações

de Célia Seybold pela Scipione e Fernanda Lopes de Almeida lançou sua tradução com

ilustrações de Nicolas Guilbert pela Ática. A edição de Fernanda Lopes de Almeida, em

tamanho grande, possui capa dura até a 4a edição e é a única traduzida da edição francesa

$OLFH� DX� SD\V� GHV� PHUYHLOOHV, ou seja, trata-se de uma tradução indireta. Nas traduções de

Fernanda Lopes de Almeida e de Nicolau Sevcenko podemos encontrar os poemas traduzidos

por Geir Campos.

Na década de 90, Barbara Theoto Lambert lançou sua tradução com ilustrações de

Eric Kincaid pela Loyola, Ana Maria Machado lançou sua tradução pela Ática com

ilustrações de Jô de Oliveira. Ruy Castro lançou uma versão “contada” com ilustrações de

Laurabeatriz pela Companhia das Letrinhas.

Chegando ao século XXI, encontramos mais traduções. Em 2002, temos a tradução

de Maria Luiza X. de A. Borges, publicada pela Zahar, intitulada $OLFH�HGLomR�FRPHQWDGD, é

uma edição com explicações de Martin Gardner contendo também a tradução de $OLFH
WKURXJK WKH�ORRNLQJ�JODVV��$OLFH�QR�3DtV�GR�(VSHOKR�, ou seja, uma edição mais direcionada à

pesquisa, pois explica estruturas narrativas, trocadilhos da época, alusões a poemas, enigmas

lógicos, apresenta todas as ilustrações e esboços de John Tenniel. Em 2005, temos a tradução

de Márcia Feriotti Meira pela Martin Claret com capa de Marcellin Talbot. Em 2006, temos a

tradução de Rosaura Einchenberg, em volume de bolso pela L&PM, e poemas traduzidos por

Ísis Alves. Estas três últimas possuem ilustrações internas de John Tenniel. Em 2008, temos a

tradução de Jorge Furtado e Liziane Kugland com ilustrações de Mariana Newlands pela
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Objetiva, intitula-se� $YHQWXUDV� GH $OLFH� QR� 3DtV� GDV� 0DUDYLOKDV� Em 2009, temos três

traduções. A primeira, em edição de bolso, de Maria Luiza X. de A. Borges e ilustrações de

John Tenniel, publicada pela Zahar, intitulada $YHQWXUDV�GH�$OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV. A

segunda, de Nicolau Sevcenko e ilustrações de Luiz Zerbini pela Cosac Naify; e a terceira, de

Clélia Regina Ramos com ilustrações de Luciana Ruivo pela Universo dos Livros. Em 2010,

temos a tradução de Tatiana Belinky e ilustrações de Camille Rose Garcia pela Arx. Todas as

oito anteriores são apresentadas, ou na capa ou na folha de rosto, como “tradução”.

Vale ressaltar que a edição de 2009 da tradução de Nicolau Sevcenko não é uma

reedição da tradução de 1986 do próprio tradutor e sim uma nova edição com texto e

ilustrações diferentes.

As traduções de Ana Maria Machado, Maria Luiza X. de A. Borges, Márcia Feriotti

Meira e Rosaura Eichenberg são apresentadas, ou na capa ou na folha de rosto, como

“tradução integral”.

Agora passaremos para as traduções classificadas pelas editoras como “adaptação”,

“contada por” e “condensada e adaptada”. Em 1992, pela Companhia das Letrinhas, Ruy

Castro lançou uma versão “contada”, ilustrada por Laurabeatriz, que interage com o leitor. O

livro não possui capítulos nem numeração de páginas, algo até hoje pouco comum. Em 2001,

a tradução de Ricardo Gouveia foi “condensada” e ilustrada por Tony Ross. A capa dessa

edição, segundo Powers (2008, p. 33), “capta a idéia de pesadelo do enredo e ao mesmo

tempo usa bastante o estilo de HQ para contrabalançá-la.” Encontramos a tradução de Ricardo

Gouveia, “condensada e adaptada” por Tony Ross e ilustrada por Alexandre Camanho, em

2002, destinada à distribuição gratuita pela Prefeitura do Rio de Janeiro na “Coleção literatura

em minha casa, v. 4”, não sendo encontrada em livrarias, é a única com glossário. Ambas

foram publicadas pela Martins Fontes.

Em 2002, a Scipione lançou, na Série Reencontro Infantil, a adaptação de Nílson

José Machado com ilustrações de Dorotéia; e, em 2006, a adaptação de Índigo, com ilustração

de Eloar Guazelli Filho, foi lançada pela Escala Educacional, na Coleção Recontar. Nenhuma

das duas menciona o texto fonte. Já o lançamento da Scipione, em 2005, na Série Reencontro

Literatura, informa tratar-se de “tradução e adaptação” de Edy Lima na folha de rosto e

“adaptação” na capa, com ilustrações de Elisabeth Teixeira. A adaptação de Cristina Porto,

ilustrada por Marcos Guilherme, pela Companhia Editora Nacional, em 2005, informa que

partiu da tradução original de Monteiro Lobato. Em 2009, a Abril lançou, na Série Abril

Coleções: Clássicos Disney para Ler e Ouvir, a adaptação de Isabella Marcatti, contendo um
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livro com quarenta e oito páginas a cores e um CD. Em 2010, a Ciranda Cultural lançou a

adaptação de Harrriet Castor traduzida para o português por Fabio Teixeira.

As traduções de Sebastião Uchoa Leite (1980) e de Maria Luiza X. de A. Borges

(2002), conforme Milton (1994, p. 25-26), podem ser consideradas como “traduções

criteriosas”, pois são destinadas a um determinado público, ou seja, leitores com formação

universitária, pesquisadores, tradutores etc. porque possuem explicações, referências, críticas

e um resumo da vida do autor.

As traduções classificadas como “adaptação”, “contada por”, condensada e

adaptada” contêm de 48 a 95 páginas, dependendo do tamanho do livro e da quantidade de

ilustrações que possuam. De acordo com Milton (2002, p. 96), na seção 3.3 desta dissertação,

as traduções, descritas anteriormente, classificadas pelas editoras como adaptações podem ser

consideradas como “condensações disfarçadas” e “condensações explícitas”.

Existem ainda livros com histórias muito resumidas de $OLFH. Esses livros distanciam

muito dos originais. Podemos dizer que essas histórias podem ser consideradas

“apropriações”, pois, de acordo com Sanders (2006, p. 26, 148), esses tipos de livros ficam

muito distante do texto original, ou seja, são um novo produto cultural e também são distante

da adaptação de outros textos nas novas criações literárias, assimilando eventos e vidas

históricas (ver seção 3.4). Desse modo, iremos classificar as traduções seguintes de

“apropriações”.

Na década de 1970, a Abril Cultural lançou, na Série Estorinhas de Walt Disney, a

história de $OLFH� QR� 3DtV� GDV�0DUDYLOKDV de Walt Disney, contendo um livro com vinte e

quatro páginas a cores e um disco de vinil pequeno, com direitos autorais de Walt Disney

Productions, USA. No disco consta: adaptação de Edy Lima. Segundo Hallewell (1985, p.

568), esta coleção era destinada à crianças pequenas.

Em 2002, a Edelbra lançou uma apropriação da Disney com dezesseis páginas. Na

folha de rosto consta 8P PRPHQWR�GH�PDJLD�FRP�$OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV – Disney e a

ficha catalográfica, informa o título original 8Q 0RPHQW�GH�7HQGUHVVH�DYHF�$OLFH�DX�3D\V�GHV
0HUYHLOOHV, ilustrações de Van Gool-Lefèvre-Loiseaux e direitos autorais reservados à Disney

Enterprises Inc. Em 2003, a Editora Leitura, na Coleção Mundo Mágico, lançou uma

apropriação, com oito páginas, com texto de Raquel Teles Yehezkel e ilustrações de Carlos

Busquets. Estas apropriações são livros pequenos, bem coloridos, variando de oito a vinte e

quatro páginas e não mencionam o autor do texto original.
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Além das edições de $OLFH citadas anteriormente, encontramos, em catálogos, outras

edições de outros tradutores, mas não citaremos aqui por falta de dados, pois não

conseguimos ter em nossas mãos para serem analisadas.

Para uma completa visualização dos livros citados anteriormente, encontra-se, no

anexo I, uma tabela com o título traduzido em português, o nome do(a) tradutor(a), ano de

edição, editora, ilustrador(a) e tipo de classificação dos livros. No anexo II, encontram-se as

fotos das capas e contracapas com as seguintes informações: ano da edição, nome do(a)

tradutor(a), editora, nome da coleção (se houver), ilustrador(a), tamanho do livro, número de

páginas e informações extras (se houver).
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(LOBATO, 1960, p. 7-9)

Neste capítulo, apresentaremos as edições das traduções de $OLFH� QR� 3DtV� GDV
0DUDYLOKDV feitas por Monteiro Lobato. Serão apresentados os aspectos físicos das edições de

1931, 1933, 1960, 1972, 1974, 2002, 2005, 2005 comemorativa e 2005 adaptada, como, por

exemplo, capa, contracapa, folha de rosto, prefácio, posfácio, ilustrador, ilustrações e texto

baseado no modelo para descrição de traduções proposto por Lambert e Van Gorp (1985)

descrito na seção 3.1 desta dissertação.

5.1 ASPECTO HISTÓRICO

No começo de 1920, a editora Monteiro Lobato & Cia

vendia em média quatro mil livros por mês e, em 1921, publicava uma nova
edição a cada semana. A marca “Monteiro Lobato” tornou-se recomendação
bastante conhecida para vender livros por si só. Em 1925, tinha quase
duzentos títulos em catálogo. (HALLEWELL, 1985, p. 254)

De 1927 a 1931, Monteiro Lobato foi adido comercial do governo brasileiro nos

Estados Unidos. No retorno ao Brasil, Lobato, que era contra o domínio da cultura francesa,
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pensava que o país tinha de avançar em direção a outras culturas, tal como a alemã, a russa, a

escandinava e a anglo-americana conforme seção 4.4.3 desta dissertação.

Em 1931, Lobato produziu a primeira tradução de $OLFH� QR� 3DtV� GDV� 0DUDYLOKDV
conforme citado na seção 4.5 desta dissertação. Um exemplar da primeira edição desta obra

encontra-se na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

5.2 ASPECTOS FÍSICOS

Nesta seção serão examinados os aspectos físicos das traduções de $OLFH�QR�3DtV�GDV
0DUDYLOKDV feitas por Monteiro Lobato das edições de 1931, 1933, 1960, 1972, 1974, 2002,

2005, 2005 comemorativa e 2005 adaptada, de acordo com o modelo para descrição de

traduções proposto por Lambert e Van Gorp (1985, ver seção 3.1 acima).

����� (GLo}HV������H�����

$OLFH�QR�3DL]�GDV�0DUDYLOKDV foi o primeiro título da tradução de Monteiro Lobato

no Brasil, em 1931. Conforme citado na seção 4.5 desta dissertação houve uma reedição, em

1933, devido à reforma ortográfica, e o título passou a ser $OLFH� QR� 3DtV� GDV�0DUDYLOKDV.
Ambas foram lançadas pela Companhia Editora Nacional, contendo cento e vinte e três

páginas. A primeira e a segunda edições de $OLFH encontram-se na Biblioteca Nacional do Rio

de Janeiro; não possuem a capa original, somente uma capa dura lisa provavelmente feita pela

biblioteca.

Em nossas pesquisas, encontramos a capa de edição de 1931 no site 0RQWHLUR
/REDWR��9LGD�H�2EUD (s/d)15, a qual podemos ver na figura 5.1 abaixo. Neste site, encontramos

também as capas de outras traduções feitas por Lobato.

cxiv
15 KOMBLUH, J. H (org.). 0RQWHLUR� /REDWR� ±� 9LGD� H� 2EUD. Disponível em:
http://lobato.globo.com/biblioteca_TraducoesAdaptacoes.asp. Acesso em: 14 abr. 2009.

http://lobato.globo.com/biblioteca_TraducoesAdaptacoes.asp
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)LJXUD�����±�&DSD�GD�WUDGXomR�GH�0RQWHLUR�/REDWR�GH�����

A folha de guarda possui o título da obra e, embaixo, uma pequena ilustração em

preto e branco. Na parte superior da folha de rosto consta a seguinte informação

Bibliotheca Pedagogica Brasileira
Literatura Infantil série I vol. II
sob a direcção de Fernando de Azevedo

Em seguida, temos o título, uma pequena ilustração ao lado e, embaixo, o nome do

autor em letras maiores, seguido por

Traducção e Adaptação
de

Monteiro Lobato

Na parte inferior temos:

1931
Companhia Editora Nacional, rua Gusmões, 26-28, São Paulo.

Na segunda folha de rosto, há uma pequena ilustração, o título e o sumário. Na folha

seguinte temos o prefácio.

Na folha de rosto da edição de 1933 consta “segunda edição” e não consta o

endereço da editora.
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As duas edições possuem sumário, prefácio, setenta e seis ilustrações em preto e

branco e quatro ilustrações coloridas coladas manualmente, cada qual ocupando uma página

inteira com uma moldura já impressa, sem qualquer texto e sem qualquer referência de quem

as elaborou. Todavia, encontramos em Pereira (2008, p. 138) que as ilustrações são da artista

plástica A. L. Bowley. Também podemos ler, no canto inferior esquerdo da figura 5.1, a

assinatura da ilustradora ou, ainda, podemos ver as iniciais A. L. B. em duas ilustrações

internas: uma no capítulo III e outra no capítulo X. As quatro ilustrações coloridas da edição

de 1931 possuem cores suaves, ao contrário das de 1933 que possuem cores mais fortes.

Como podemos ver na figura 5.1, o nome do tradutor não figura na capa da edição de

1931. Não sabemos se houve alguma modificação na edição de 1933.

Em nossas pesquisas, encontramos no site LiveJournal Inc16 as ilustrações coloridas

de A. L. Bowley em $OLFH� LQ� :RQGHUODQG da editora inglesa Raphael Tuck & Sons Ltd.

(1925?) que podemos ver na figura 5.2, que Lobato usou nas edições de 1931 e 1933. São as

mesmas da edição de 2005, porém em preto e branco.

Localização: antes do capítulo I Localização: no capítulo VIII

Localização: no capítulo IX Localização: no capítulo X

)LJXUD�����±��,OXVWUDo}HV�FRORULGDV�GH�$��/��%RZOH\

cxvi
16 /LYH-RXUQDO�,QF. Disponível em: http://tapirr.livejournal.com/2528606.html. Acesso em: 18 jan. 2011.

http://tapirr.livejournal.com/2528606.html
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A Editora Brasiliense lançou, em 1960, a 9a edição da tradução de Monteiro Lobato,

em capa dura, contendo cento e quarenta e três páginas, e setenta e cinco ilustrações em preto

e branco sem menção de quem as realizou. Porém, encontramos as iniciais A. L. B. em duas

ilustrações (uma no capítulo III e outra no capítulo X), o que confirma serem de A. L. Bowley

como nos informa Pereira (2008, p. 131). Essas ilustrações são as mesmas da 1a e 2a edições.

Já a capa e a contracapa possuem ilustrações coloridas assinadas por E. Koetz como podemos

ver no anexo II.

Na capa, o título é grafado em letras grandes na parte superior. Abaixo, à esquerda,

aparece o nome do autor em letras pequenas, e à direita a classificação da obra: “tradução e

adaptação de”, e embaixo, o nome do tradutor em letras maiores que o nome do autor. Em

seguida, vem a ilustração, que ocupa toda a capa, e, no canto inferior direito, a assinatura do

ilustrador e, na parte inferior, o nome da editora. No anverso da capa consta uma lista com as

obras de Lobato publicadas pela editora.

Na folha de guarda temos uma ilustração pequena e o título da obra. No anverso

desta, o nome e o endereço da editora e o ano de publicação. Na parte superior da folha de

rosto o nome do tradutor está grafado em letras manuscritas e grandes; em seguida, aparece a

classificação da obra: “tradução e adaptação”; depois, o título em letras caixa alta e grandes;

depois, o nome do autor em letras pequenas e o número da edição. Na parte inferior, temos o

logotipo da editora, o ano de publicação, o nome e o endereço da editora. Na lombada, temos

o título que ocupa quase toda a lombada e o nome da editora na parte inferior.

Esta edição contém o sumário e o prefácio da 1a edição.

A editora informa, na capa, que o texto se trata de uma “adaptação” e, na folha de

rosto, encontramos que o texto reproduzido é “traduzido e adaptado”.

����� (GLomR�����

A Editora Abril Cultural lançou,� em 1972, em capa dura,� $OLFH� QR� 3DtV� GDV
0DUDYLOKDV e $OLFH� QR�3DtV� GR�(VSHOKR sob licença da Editora Brasiliense como consta no

anverso da folha de rosto. O livro faz parte da série Clássicos da Literatura Juvenil: volume 6.

Possui cento e oitenta e duas páginas e ilustrações em preto e branco de Lila Figueiredo. $OLFH
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QR�3DtV�GD�0DUDYLOKDV contém oitenta e oito páginas e onze ilustrações em preto e branco. A

capa possui ilustração colorida, os títulos das obras em letras caixa alta de tamanho médio na

parte superior à direita, em seguida, o nome do autor em letras pequenas e, logo abaixo, em

letras menores, a classificação da obra: “adaptação de” e o nome do tradutor embaixo como

podemos ver no anexo II. Na parte superior esquerda, temos o nome e o logotipo da série e,

no canto inferior esquerdo, o nome da editora. Na lombada, vemos os títulos das obras em

letras grandes, o logotipo da série, na parte superior, e o logotipo da editora, na parte inferior.

No canto superior direito da folha de guarda, vemos o logotipo da editora e, no canto

inferior direito, o número do volume. Na folha de rosto, vemos, de cima para baixo, o nome

do autor em letras pequenas, os títulos das obras em letras médias, “texto traduzido e adaptado

por” – o que difere da capa –, “ilustrações de”, o nome da ilustradora, o nome do editor, o ano

da publicação e o logotipo e o nome da editora. No anverso da folha de rosto constam os

títulos originais das obras, a menção da licença da Editora Brasiliense, o número e o ano da

edição. Na segunda folha de rosto consta o título da primeira obra. No final do livro consta

uma ficha do autor e o sumário das duas obras. Nesta edição, o prefácio da 1a. edição de

Monteiro Lobato foi omitido.

����� (GLomR�����

A Editora Brasiliense lançou, em 1974, a 12a edição da tradução de Monteiro Lobato,

contendo setenta e nove páginas e vinte e quatro ilustrações em preto e branco iguais às da 1a

e 2a edições.

A capa e a contracapa em brochura de fundo rosa claro possuem várias ilustrações

coloridas. Essas ilustrações são iguais as que encontramos internamente nas edições de 1931,

1933, 1960 e 2005. O mérito da montagem da capa se deve a Nelson Quaresma, conforme

citado no anverso da folha de rosto. Na capa, temos o título da obra na parte superior central

em letras caixa alta de tamanho grande, abaixo, à esquerda, temos o nome do autor em letras

manuscritas pequenas; à direita, temos a classificação da obra: “tradução e adaptação de”

seguido pelo nome do tradutor em caixa alta e maior que o nome do autor e, em seguida, o

logotipo e o nome da editora.

Na folha de rosto, temos o nome do tradutor em caixa alta bem grande no centro

superior, seguido por “tradução e adaptação”, em seguida, o título da obra, seguido pelo nome



119

do autor em letras pequenas e o número da edição. Na parte inferior o logotipo e o nome da

editora e embaixo o ano da edição.

No final do livro, encontramos informações extras, como uma pequena biografia e

uma foto de Monteiro Lobato. A única edição com este tipo de informação. Esta edição possui

o prefácio de 1931, mas não possui sumário.

������ (GLomR�����

A Companhia Editora Nacional lançou, em 2002, como 1a edição, a tradução de

Monteiro Lobato com oitenta páginas.

A capa brochura contém ilustração de Izomar Camargo Guilherme, o título da obra

bem grande na parte superior seguido do nome do autor em letras menores, em letras ainda

menores, a classificação da obra: “tradução” e o nome do tradutor e o nome da editora na

parte inferior como podemos ver no anexo II. A lombada contém o título da obra, o nome do

autor na parte superior e o nome da editora na parte inferior. Na folha de guarda, temos o

título. Na folha de rosto, temos o nome do autor na parte superior, o título no meio da página,

seguido da classificação da obra como “tradução e adaptação”, o nome do tradutor, o número

e o ano da edição e na parte inferior o nome da editora. No anverso desta, temos os nomes dos

editores e revisores, o nome do ilustrador e a ficha catalográfica. Na folha seguinte, temos o

prefácio da 1a edição.

Esta edição possui notas de rodapé, não possui sumário e é a única sem ilustrações

internas. Quanto à classificação da obra, há uma divergência, pois vemos “tradução” na capa e

“tradução e adaptação” na folha de rosto e ficha catalográfica.

����� (GLomR�����

Em 2005, a Companhia Editora Nacional lançou uma edição de $OLFH na Série

Clássicos Nacional contendo cento e quarenta e quatro páginas, sumário, setenta e seis

ilustrações internas iguais às da 1a edição, capa ilustrada pela Ícone Comunicação Ltda. e

notas de rodapé.

Na capa brochura, consta o nome da série na parte superior, seguido pelo título,

nome do autor, classificação da obra: “tradução” e nome do tradutor em letras bem pequenas,
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uma ilustração; na parte inferior, o logotipo e o nome da editora. Na folha de guarda, temos as

mesmas informações da capa, exceto pelo logotipo e o nome da editora. No anverso desta,

temos os nomes da equipe editorial, a ficha catalográfica, o ano da publicação, o nome e o

endereço da editora. A folha de rosto é uma cópia da capa em preto e branco. Na página

seguinte, temos o sumário e, no anverso desta, temos uma ilustração em preto e branco que é

igual à capa colorida da edição de 1931. Na lombada temos o título, o nome do autor e o

logotipo da editora; a contracapa possui uma sinopse bem curta, e a informação da faixa

etária: a partir de 11 anos.

Esta edição possui sumário, o prefácio da 1a edição, e é a única com orelhas e a única

contendo as quatro ilustrações iguais às ilustrações coloridas da edição de 1931 e 1933, porém

em preto e branco. Elas se encontram nas páginas 6, 101, 112 e 129. A orelha dianteira

contém uma breve informação da obra e a orelha traseira, uma breve informação sobre o

autor.

����� (GLomR������FRPHPRUDWLYD

A Companhia Editora Nacional lançou, em 2005, uma edição comemorativa de

formato grande e capa dura com ilustrações coloridas de Darcy Penteado, contendo cento e

doze páginas.

Na capa, consta o nome do autor, do tradutor e do ilustrador. Na contracapa há uma

sinopse, informação da obra e da primeira tradução no Brasil. Vemos a classificação da obra

tanto na capa como na folha de rosto e na ficha catalográfica como “tradução”.

Esta edição não possui sumário, contém o prefácio da 1a edição e o prefácio de Nelly

Novaes Coelho com a seguinte observação

A tradução adaptada de $OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV que Monteiro Lobato
fez em 1931 vem acompanhada aqui das ilustrações criadas por Darcy
Penteado para outra edição comemorativa da Companhia Editora Nacional –
de 1970 –, cujo texto em português é de autoria de Regina Stella Moreira
Gomes. (COELHO, 2005b, p. 3)
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������ (GLomR������DGDSWDGD

Em 2005, a Companhia Editora Nacional lançou, na Série Primeiros Clássicos, a

adaptação de Cristina Porto baseada na tradução original de Monteiro Lobato e ilustrada por

Marcos Guilherme, contendo quarenta e oito páginas.

Na capa ilustrada, temos na parte superior o nome da série, o título seguido pelo

nome do autor e abaixo “adaptação de Cristina Porto da tradução original de Monteiro

Lobato”; na parte inferior o logotipo e o nome da editora. O nome do ilustrador encontra-se na

folha de rosto. Na contracapa, encontramos uma sinopse da obra. Essa edição possui sumário

sem a numeração dos capítulos e com os títulos diferenciados da tradução de Lobato. Nessa

edição, exceto pela Marmota, que Lobato traduziu por Rato do Campo, os nomes dos outros

personagens possuem a mesma tradução das outras edições.

De acordo com Lefevere (2007), esta edição pode ser uma reescritura destinada a um

determinado público leitor ou, então, de acordo com Milton (1994), uma condensação

destinada a um determinado público leitor. Segundo o modelo descritivo de tradução proposto

por Lambert e Van Gorp (1985), esta edição se encaixa como “obras criativas” nas relações

intertextuais.

������ 5HVXPR�GRV�DVSHFWRV�ItVLFRV

A tabela 5.1 apresenta o resumo dos aspectos físicos das edições de Monteiro

Lobato. Nesta tabela incluímos também a edição adaptada por Cristina Porto baseada em

Lobato.
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Tabela 5.1. – Resumo dos aspectos físicos das edições de Lobato

$QR
1tYHO�PDFUR

��������� ���� ���� ���� ���� ���� �����HG�FRPHPRUDWLYD
�����HG�DGDSWDGD

1RPH�GR�DXWRU�QDFDSD
Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

1RPH�GR� WUDGXWRUQD�FDSD
Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

1RPH� GRLOXVWUDGRU�QD�FDSD
Sim

(Assinatura na
capa)

Sim
(Assinatura do

capista**)

Não Não Não Não Sim Não
(Consta na folha

de rosto)

1RPH� GD� HGLWRUDQD�FDSD
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

6XPiULR Sim Sim Sim Não Não Sim Não Sim

3UHIiFLR Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não

,OXVWUDomR�QD�FDSD Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

,OXVWUDomR�LQWHUQD Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim

4XDQWLGDGH� GHLOXVWUDomR�LQWHUQD
76 (p&b) e
4 (color)

75 11 22 Zero 77 54 33

1RWDV�GH�URGDSp Não Não Sim (2) Não Sim (6) Sim (26) Sim (23) Sim (1)

&ODVVLILFDomR� QDFDSD
Não Tradução e

adaptação
Adaptação Tradução e

adaptação
Tradução Tradução Tradução Adaptação da

tradução original

&ODVVLILFDomRLQWHUQD
Tradução e
adaptação

Tradução e
adaptação

Tradução e
adaptação

Tradução e
adaptação

Tradução e
adaptação

Tradução Tradução Adaptação da
tradução original

* Não sabemos sobre a capa da edição de 1933, conforme citado na seção 5.2.1.
** O ilustrador da capa é diferente do ilustrador das figuras internas.
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Como podemos observar na tabela 5.1, exceto pela edição de 1931, o nome de

Monteiro Lobato consta em todas as capas das edições pesquisadas, muitas vezes tendo maior

destaque que o autor da obra. De acordo com Monteiro (2006, p. 124), as informações

oferecidas ao leitor nas capas dos livros mudaram ao longo do tempo. Isto não se refere ao

aspecto gráfico ou estético, e sim a forma de apresentação da obra, como, por exemplo, nas

edições mais antigas dos clássicos traduzidos era o seguinte: “nome do adaptador no topo

(detendo o valor de grife), título embaixo e, depois, a referência ao autor da obra original”. O

autor (2006, p. 124-128), ainda, acrescenta que “Lobato agregava valor às suas adaptações.”

Ele era o valor de grife dos seus textos, promovendo, assim, o sucesso extraordinário de suas

adaptações de 'RP�4XL[RWH, 3HWHU�3DQ, +DQV 6WDGHQ, 9LDJHQV�GH�*XOOLYHU etc.

Ao longo do tempo, as informações exibidas nas capas foram sendo modificadas.

Segundo Monteiro (2006, p. 125), “provavelmente refletindo uma nova diretriz do esforço de

divulgação escolar”, com isso, há uma certa perda de status do tradutor ou do adaptador, pois,

em meados da década de 1980, o nome do tradutor passou a aparecer abaixo do título, ou seja,

nas palavras de Monteiro, “caiu na hierarquia editorial”.

Monteiro (2006, p. 125) explica que o motivo da perda de prestígio do adaptador

(como o autor considera) deve ser pelas “disputas por FRS\ULJKW e pagamento de UR\DOWLHV a
herdeiros dos escritores.” O autor nos informa que, na antiga editora Tecnoprint, o adaptador

assinava um contrato de cessão definitiva de direitos autorais à editora, porém essa cessão

nem sempre era reconhecida pelos herdeiros. Este contrato é utilizado por jornalistas IUHH�
ODQFHUV, capistas, ilustradores, tradutores ou adaptadores quando entregam seus trabalhos às

editoras e, juridicamente, serve para caracterizar uma prestação de serviço por encomenda.

O valor de grife do adaptador ou o conceito de autoria em uma adaptação, segundo

Monteiro (2006, p. 126), “deixam de ser questões teóricas ou filosóficas e se tornam

problemas práticos, com desdobramentos jurídicos e econômicos.” A perda de status do

adaptador pode ter sido resultado de uma questão jurídica para evitar ações de contestações de

contratos de cessão definitiva de direitos.

Nos tempos de Lobato, segundo Monteiro (2006, p. 128), o mercado editorial

brasileiro ainda era um pouco ingênuo e amador, pois as relações pessoais ainda eram levadas

em conta até mesmo nos contratos assinados, e a indústria permitia que o valor de grife fosse

dado ao adaptador. Com o crescimento dos materiais didáticos e paradidáticos, na década de

1970, surgiu uma nova visão para editores, escritores, críticos e professores, como também

um novo ambiente profissional: mais frio e pragmático. Daí, “o rebaixamento do VWDWXV do
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adaptador”, e, acredita Monteiro (2006, p. 128), as adaptações escolares sofreram

desvalorizações, pois deixaram de ser consideradas como

recriações literárias válidas e pertinentes para o público escolar e passaram a
ser tratadas apenas como produtos das editoras para ganhar muito dinheiro
fácil. O 'RP�4XL[RWH de Orígenes Lessa (...) passou a ser o 'RP�4XL[RWH da
Ediouro. O 3HHU� *\QW de Ana Maria Machado (...) virou o 3HHU� *\QW da
Scipione.

Nesse novo contexto, a logomarca da editora tem um peso maior que o nome do

adaptador. Talvez, por este motivo encontramos muitas adaptações onde não consta o nome

do adaptador na capa. Monteiro (2006, p. 129) argumenta que, ao mesmo tempo em que, o

mercado editorial brasileiro estimula a profissionalização dos adaptadores com uma

remuneração melhor e trabalho constante, o prestígio literário é retirado, o que não aconteceu

com Monteiro Lobato.

5.3 ILUSTRAÇÕES

A ilustração é um elemento importante nos livros infantis e juvenis, pois além de

“enfeitar” a obra, facilita, complementa e enriquece a leitura do texto, sendo assim parte

integrante do mesmo. Corso (2008, p. 2) define ilustração como “uma imagem que pode tanto

acompanhar um texto escrito, servindo-lhe de base, ornamento, quanto dispensar

completamente o texto escrito e construir outro texto apenas por meio de sua visualização.”

Por volta de 1920, no Brasil, a capa típica “era apenas a reprodução, em papel cinza

ou amarelo, dos caracteres tipográficos na página de rosto. Lobato rompeu com esse uso

desde o início”, conforme Hallewell (1985, p. 251), pois achava a capa um elemento

importante. Lobato era consciente do poder de uma propaganda e sabia vender seus livros

como mercadoria. Para chamar atenção para seus livros pela aparência externa, Lobato relata

o seguinte: “Chamei desenhista, mandei pôr cores berrantes nas capas. E também mandei pôr

figuras!!” (Lobato, Monteiro. /HLWXUD set/1943, p. 13 DSXG Hallewell 1985, p. 251).

Na primeira edição de $OLFH, Lobato utilizou as ilustrações de A. L. Bowley de uma

edição inglesa, conforme descrito na seção 5.2.1. Pereira (2008, p. 131) comenta que a Alice

de A. L. Bowley “não aparenta mais do que cinco anos de idade e os traços de seu rosto, o

laço no cabelo, o figurino e o tipo de desenho (caricatural) contribuem para sua associação a

uma Alice mais infantil e mais fantasiosa”. Leite (2003, p. 130) acrescenta que o “infantilismo
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das ilustrações de A. L. Bowley, (...) em que Alice aparece com um vestido curto e florido e

meias curtas, ao contrário da tradição do vestido e meias longas desde Tenniel até Newell

(1902)”, como podemos ver na figura 5.3.

)LJXUD�����±��,OXVWUDo}HV�GH�$��/��%RZOH\��(GLomR�GH�/REDWR������������������������H�����D�

As ilustrações do artista plástico Darcy Penteado (figura 5.5), na edição comemorativa

da Companhia Editora Nacional em 2005, retratam Alice com uma certa influência de Tenniel

(figura 5.4) “com o vestidinho vitoriano em cor-de-rosa, avental, loira, com olhos azuis, fita nos

cabelos e possui um olhar que oscila entre a timidez, por Penteado apresentar leve vermelhidão

nas bochechas, e o susto.” Além disso, as ilustrações nos remetem as histórias em quadrinhos,

pois Darcy Penteado insere diálogos do texto nelas. O artista mistura técnicas diversas como

desenho e colagem com papel jornal, de revista, diversos tipos de tecidos, lãs, barbantes, telas,

lápis de cor, giz de cera etc. (CORSO, 2008, p. 4).
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)LJXUD�����±��,OXVWUDo}HV�GH�-RKQ�7HQQLHO

)LJXUD�����±��,OXVWUDo}HV�GH�'DUF\�3HQWHDGR��(GLomR�FRPHPRUDWLYD�GH�/REDWR�����E�

Monteiro Lobato, na edição da Abril Cultural (1972), traduziu um elemento de outra

cultura, o “narguilé” para a nova cultura como “cachimbo”, que é usado pela Lagarta durante

uma conversa com Alice. Lila Figueiredo, em sua ilustração, foi fiel ao texto de Lobato

conforme Pereira (2008, p. 137) nos informa. Podemos ver essa ilustração na figura 5.6.
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)LJXUD�����±��,OXVWUDomR�GH�/LOD�)LJXHLUHGR��(GLomR�GH�/REDWR�GD�$EULO�&XOWXUDO������

5.4 TÍTULO

Poucos autores abordam sobre tradução do título de uma obra, tanto que nas nossas

pesquisas só encontramos Johnson (1984). Para o autor (1984, p. 424), a tradução e a

adaptação do título de uma obra é uma área problemática.

$OLFH¶V�$GYHQWXUHV�LQ�:RQGHUODQG foi traduzido pela primeira vez no Brasil, em 1931,

por Monteiro Lobato com o título de $OLFH�QR�3DL]�GDV�0DUDYLOKDV e em 1933, devido a reforma

ortográfica, mudou para $OLFH� QR� 3DtV� GDV� 0DUDYLOKDV. Em 1934, Pepita de Leão, em sua

tradução, intitulou-o de $OLFH� QD� 7HUUD� GDV� 0DUDYLOKDV. Os demais tradutores, ao longo de

décadas, seguiram o título dado por Lobato, exceto por alguns, como, por exemplo, Sebastião

Uchoa Leite (1980), Ricardo Gouveia (2001), Maria Luiza X. A. Borges (2002b e 2009), e Jorge

Furtado e Liziane Kugland (2008) que traduziram por $YHQWXUDV�GH�$OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUDYLOKDV.

������ 7tWXORV�GRV�FDStWXORV

Quanto ao número de capítulos, Monteiro Lobato manteve os doze capítulos

originais do texto-fonte. Portanto, nas reedições de Lobato, esse capítulos foram mantidos. Os

títulos dos capítulos que Lobato nomeou seguem iguais até a edição de 2002; somente nas
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duas edições de 2005 os títulos dos capítulos V foram modificados de &RQVHOKRV�GR�%LFKR
&DEHOXGR para &RQVHOKRV�GD�/DJDUWD. Na edição 2005 adaptada por Cristina Porto baseada

em Lobato, o número dos capítulos foram mantidos, mas os títulos destes são diferentes dos

nomes traduzidos por Lobato.

O título do capítulo VII é “A Mad Tea-Party” no qual fazem parte os personagens

“March Hare” e “Hatter” foram criados, segundo Faria (1987, p. 793), “a partir das

expressões comuns na época de Carroll: “mad as hatter” (louco como chapeleiro) e “mad as a

March Hare” (louco como uma lebre de março).” O autor (1987, p. 793) justifica que a

tradução pura e simples dos nomes dos personagens desaparece o ponto de ligação com as

expressões populares. Na tradução de Lobato, o ponto de ligação entre o título e os

personagens desapareceu, pois o título foi traduzido como “Um chá de doidos varridos” e os

personagens como Lebre Telhuda e Chapeleiro.

5.5 TEXTO

Analisando a tradução a nível micro-estrutural, podemos notar que, na edição de

1931, Monteiro Lobato seguiu as normas de pontuação da língua inglesa, ou seja, o uso de

aspas e vírgula no discurso direto e sem mudança de linha quando há diálogo. Já na edição de

1933, houve uma mudança para as normas de pontuação da língua portuguesa, pois há o uso

de dois pontos e travessão ao invés das aspas e o diálogo separado do texto. Talvez essa

mudança se deva ao fato da reforma ortográfica citada na seção 4.5 desta dissertação.

Podemos verificar essa mudança no trecho abaixo.

Alice viu logo que o felino era animal de muito bom senso, nada parecido
com o criado idiota. E fez outra pergunta.
“Diga-me, senhor Gato, que especie de gente é a que vive nestas paragens?”
“Deste lado vive o Chapeleiro,” disse o Gato apontando com a mão
esquerda, “e deste outro lado vive a Lebre Telhuda. Visite ao qual quiser.
Ambos são malucos.”
“Mas eu não gosto de lidar com gente maluca,” disse Alice.
“Então está pegada, porque aqui tudo é maluco. Eu sou maluco. Você é
maluca.” (CARROLL, 1931, p. 60)

Alice viu logo que o felino era animal de muito bom senso, nada parecido
com o criado idiota. E fez outra pergunta.'LJD�PH��VHQKRU�*DWR��TXH�HVSHFLH�GH�JHQWH�é a que vive nestas paragens?
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'HVWH� ODGR� YLYH� R� &KDSHOHLUR�� GLVVH� R� *DWR� DSRQWDQGR� FRP� D� Pão
esquerda, e deste outro lado vive a Lebre Telhuda. Visite ao qual quiser.
Ambos são malucos.0DV�HX�Qão gosto de lidar com gente maluca, disse Alice.(QWão está pegada, porque aqui tudo é maluco. Eu sou maluco. Você é
maluca. (CARROLL, 1933, p. 60)

A edição de 1960 é igual à de 1933. Uma diferença quanto à formatação é que nas

edições de 1931, 1933 e 1960 temos uma vírgula após o diálogo. Já na edição de 1972 temos

um travessão, como vemos no trecho abaixo

'LJD�PH��6U��*DWR��TXH�HVSécie de gente é a que vive nestas paragens?'êste lado vive o Chapeleiro UHVSRQGHX�R�*DWR�DSRQWDQGR�FRP�D�Pão
esquerda – e dêste outro lado vive a Lebre Telhuda. Visite ao qual quiser.
Ambos são malucos.0DV�HX�Qão gosto de lidar com gente maluca GLVVH�$OLFH�(QWão está pegada, porque aqui tudo é maluco. Eu sou maluco. Você é
maluca. (CARROLL, 1972, p. 47)

A edição de 2002a (p. 43), a de 2005a (p. 71) e a de 2005b (p. 55) de Lobato também

possuem travessão após o diálogo.

Quanto ao tamanho dos parágrafos, notamos que muitos deles foram divididos como,

por exemplo, os quatro primeiros parágrafos no início do capítulo III nas edições de 1931, 1933,

1960 e 1972 foram transformados em nove parágrafos nas edições de 2002a, 2005a e 2005b.

Lobato utilizou um vocabulário diversificado utilizado pelo universo infantil,

palavras e frases da linguagem oral, ou seja, linguagem informal, como, por exemplo, “bala

puxa-puxa”, “vidrinho”, “sapatinhos”, “portinha”, “chavinha”, “animalão”, “bichinhos”,

“bonitinho”, “instantinho”, “xalinho” “caixinha”, “barulheira”, “corre-corre”, “dorminhoco”,

“Tamanha moça a chorar que nem criança de peito!” (grifo nosso) e etc. A expressão TXH QHP
parece ser mais usada em discurso informal, mas, nas edições de Lobato aparecem em texto

escrito, talvez por ser a expressão que as crianças ouvem.

Entretanto, apesar de Lobato utilizar uma linguagem acessível ao público infantil,

notamos palavras rebuscadas para esse público nos dias de hoje, como, por exemplo,

“estorvar” (1), “pito” (2), “súcia” (3), sinônimo de “bando”, e “transida” (4), como podemos

ver nas seguinte passagens

‘Well, it’s got no business there, at any rate: go and take it away!’
(CARROLL, 1993, p. 43)
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(1) – Seja o que for, está a me estorvar a passagem. Vá tirá-lo de lá.
(CARROLL, 1931 e 1933, p. 39 ; 2002a, p. 29; 2005a, p. 46; 2005b, p. 35)
(grifo nosso)

– Seja lá o que for, está a me estorvar a passagem. Vá tirar aquilo de lá.
(CARROLL, 1960, p. 46; 1972, p. 30; 1974, p. 28) (grifo nosso)

O vocábulo “estorvar” (1) foi adicionado na tradução de Lobato e permaneceu sem

qualquer alteração em todas as edições mesmo sendo um vocábulo rebuscado para o público

infantil. As duas edições de 2005 possuem nota de rodapé com o sinônimo: “atrapalhar”.

‘Stop this moment, I tell you!’ But she went on all the same, shedding
gallons of tears, until there was a large pool all round her, about four inches
deep and reaching half down the hall. (CARROLL, 1993, p. 25)

(2) Apesar do pito que ia passando em si própria, as lágrimas continuavam a
lhe cair dos olhos e breve formaram em redor dela um pequeno lago que
tomou metade da sala. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 20; 1960, p. 24; 1972,
p. 14; 1974, p. 14; 2002a, p. 14; 2005a, p. 23; 2005b, p. 16) (grifo nosso)

Lobato transformou a frase “Stop this moment, I tell you!” em “Apesar do pito que ia

passando em si própria”, ou seja, transformou o discurso direto em discurso indireto, e o

vocábulo “pito” (2) foi acrescentado na mudança de discurso no qual permanece em todas as

edições sem qualquer alteração. As duas edições de 2005 possuem a seguinte nota de rodapé:

“Pito: bronca, repreensão”.

No capítulo XII, quando Alice discorda da palavra do Rei, diz o seguinte:

‘It proves nothing of the sort!’ said Alice. ‘Why, you don’t even know what
they’re about!’ (CARROLL, 1993, p. 119)

(3) – Prova nada – berrou Alice. – Pois se nem leram o que está escrito,
como prova ou não prova? Súcia de imbecis! (CARROLL, 1931 e 1933,
p.120; 1960, p. 139; 1972, p. 86; 1974, p. 76; 2002a, p. 77) (grifo nosso)

Nas edições de 2005, o trecho acima foi alterado e o trecho grifado foi omitido, como

podemos ver abaixo.

(3) – Isso não prova nada – berrou Alice. – Pois se nem leram o que está
escrito! (CARROLL, 2005a, p. 141; 2005b, p. 106) (grifo nosso)
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O vocábulo “súcia” (3) não foi alterado para a linguagem dos dias atuais nem

tampouco possui uma nota de rodapé na edição de 2002. Já nas duas edições de 2005, a frase

foi omitida como vimos no exemplo anterior.

No capítulo IV, quando Alice comeu uns biscoitos para encolher e conseguiu sair da

casa do Coelho Branco correu para o meio da floresta e se deparou com um cão,

But she was terribly frightened all the time at the thought that it might be
hungry, in which case it would be very likely to eat her up in spite of all her
coaxing. (CARROLL, 1993, p. 46)

(4) Mas logo se lembrou de que poderia ser um cão faminto, dos que comem
meninas – e ficou transida de medo. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 42; 1960,
p. 50; 1972, p. 32; 1974, p. 30; 2002a, p. 31; 2005a, p. 50; 2005b, p. 38)
(grifo nosso)

Lobato traduziu desenvolvendo o vocábulo “frightened” em uma expressão “transida

de medo”, o que resultou no emprego de um termo pouco conhecido das crianças de hoje,

“transida” (4), o qual permaneceu inalterado em todas as edições analisadas por nós; porém

nas duas edições de 2005, notas de rodapé o explicam da seguinte forma: “Transido:

dominado por um sentimento”.

O adjetivo “enfumaçada” nas edições de 1931 e 1933, 2002a, 2005a e 2005b mudou

para “fumarenta” nas edições de 1960, 1972 e 1974. Vejamos abaixo o trecho do texto-fonte e

a tradução das edições.

The door led right into a large kitchen, which was full of smoke from one
end to the other (...). (CARROLL, 1993, p. 61) (grifo nosso)

Dava essa porta para uma grande cozinha enfumaçada (...). (CARROLL,
1931 e 1933, p. 54; 2002a, p. 40; 2005a, p. 63; 2005b, p. 51) (grifo nosso)

Dava a porta para uma grande cozinha fumarenta (...). (CARROLL, 1960, p.
64; 1972, p. 43; 1974, p. 38) (grifo nosso)

Como podemos notar, o adjetivo acima foi alterado em algumas edições.

O vocábulo “metediça” nas edições de 1931, 1933, 1960, 1972 e 1974 foi alterado

para “metida” nas edições de 2002a, 2005a, 2005b, como podemos ver no trecho abaixo.

No capítulo VII, Alice reclama de a Lebre oferecer vinho, mas não ter para oferecer, e esta

reclama que Alice não era educada pois sentara à mesa sem ser convidada, então Alice retrucou
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‘I didn’t know it was \RXU table,’ said Alice; ‘it’s laid for a great many more
than three.’
‘Your hair wants cutting,’ said Hatter. He had been looking at Alice for
some time with great curiosity, and this was his first speech. (CARROLL,
1993, p. 71)

– Não sabia que esta mesa era sua; além disso, como é muito grande,
pareceu-me posta para muito mais de três pessoas.
Em vez de ser assim tão metediça, era melhor que cortasse esse cabelo. Está
comprido demais – advertiu o Chapeleiro que até ali se conservara calado, a
olhar para a menina atentamente. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 64; 1960, p.
76; 1972, p. 50; 1974, p. 44) (grifo nosso)

Nas edições de 2002 e nas duas de 2005, o vocábulo foi alterado e passou a ser:

– Não sabia que esta mesa era sua; além disso, como é muito grande,
pareceu-me posta para muito mais de três pessoas.
Em vez de ser assim tão metida, era melhor que cortasse esse cabelo. Está
comprido demais – advertiu o Chapeleiro que até ali se conservara calado, a
olhar para a menina atentamente.
(CARROLL, 2002a, p. 46; 2005a, p. 75; 2005b, p. 62) (grifo nosso)

Alice conversa com o Chapeleiro sobre o tempo, pois o relógio do Chapeleiro

marcava sempre cinco horas. Este explica que o tempo não mais o obedecia desde quando

fora cantar no grande concerto dado pela Rainha de Copas, pois a Rainha interrompeu-o e

disse que o Chapeleiro estava matando o tempo e ordenou que lhe cortassem a cabeça. Desde

então, o relógio está parado na mesma hora e o Chapeleiro, a Lebre Telhuda (tradução de

Lobato) e do Rato do Campo estão sempre a postos na mesa e tomando chá, como podemos

ver no seguinte diálogo:

‘And ever since that,’ the Hatter went on in a mournful tone, ‘he won’t do a
thing I ask! It’s always six o’clock now.’
A bright idea came into Alice’s head. ‘It’s that the reason so many tea-things
are put out here?’ she asked. (CARROLL, 1993, p. 74-75)

Vemos acima que o horário grifado são seis horas e não cinco horas como na

tradução de Lobato, mas de acordo com Gardner (2002, p. 72), o livro de $OLFH “foi escrito

antes que o chá das 5 se tornasse o costume geral na Inglaterra.”

Em nossas pesquisas, exceto pelas três edições da Disney (1974, 2002 e 2009), da

adaptação da Raquel Teles Yehezkel (2003) e da Índigo (2006) que não contem a passagem,

encontramos o horário de “cinco horas” nas traduções de Fernanda Lopes de Almeida (1986)
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e Jorge Furtado e Liziane Kugland (2008), e nas adaptações de Nílson José Machado (2002) e

Edy Lima (2005). Vejamos abaixo a tradução do texto acima feita por Lobato.

– E desde então – prosseguiu o Chapeleiro com voz abatida – o Tempo não
faz nada do que lhe peço. Este meu relógio marca sempre cinco horas.
Alice teve uma grande idéia:
– Hum! É por isso que o chá está sempre na mesa. Compreendo agora. )LYHR¶FORFN�WHD���
– Justamente, continuou o Chapeleiro com um suspiro. Como são sempre
cinco horas, o chá das cinco horas está sempre na mesa. E nem temos tempo
de lavar as xícaras, porque nunca se passa a hora do chá. (CARROLL, 1931
e 1933, p. 68; 2002a, p. 48; 2005a, p. 81; 2005b, p. 64) (grifo nosso)

Nas edições de 1960, 1972 e 1974, o trecho grifado acima foi alterado para o seguinte:

– E desde então, prosseguiu o Chapeleiro com voz abatida, o Tempo não faz
nada do que lhe peço. Êste meu relógio marca sempre cinco horas.
Alice teve uma grande idéia: – Hum! É por isso que o chá está sempre na
mesa. Compreendo agora. &Ki�das cinco...
– Justamente, continuou o Chapeleiro com um suspiro. Como são sempre 5
horas, o chá das 5 horas está sempre na mesa – e nem temos tempo de lavar
as xícaras, porque nunca se passa a hora do chá. (CARROLL, 1960, p. 81-
82; 1972, p. 54; 1974, p. 47) (grifo nosso)

A edição de 2002 e as duas de 2005 possuem a seguinte nota de rodapé:

)LYH�R¶FORFN�WHD: “chá das cinco”. É uma referência ao gosto que os ingleses
têm por chá e ao hábito de sempre tomá-lo às cinco horas da tarde.

������ 3HUVRQDJHQV

No que se refere aos personagens de menor importância e sem nome, Lobato foi fiel

a tradução, como no caso do rato, pato, papagaio, canária, pomba, caranguejo etc., mas os

personagens de maior importância foram traduzidos da seguinte maneira: “Ada” como

“Cléo”, “Mabel” como “Zuleica”, “Dodo” como “Ganso”, “Bill”, o lagarto, como “Periquito”,

“Magpie” como “Corruíra”, “Caterpillar” como “Bicho Cabeludo”, “Cheshire Cat” como

“Gato Careteiro”, “Hatter” como “Chapeleiro”, “March Hare” como “Lebre Telhuda” e

“Mary Ann” como “Mariana”.

Como vimos acima, Lobato, a fim de atingir um público alvo, aproxima os nomes de

alguns personagens à realidade linguística ao contexto brasileiro.
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Nas várias edições da tradução de $OLFH� de Monteiro Lobato percebemos que a

maioria dos nomes dos personagens foram mantidos iguais ao da 1a edição, como, por

exemplo, Alice, Chapeleiro, Lebre Telhuda, Gato Careteiro, Rato do Campo, Duquesa, Rei,

Rainha de Copas, Mariana, exceto pela corruíra, Ganso, Bicho Cabeludo e gatão, como

podemos ver nos trechos a seguir.

No capítulo III, quando o rato terminou de contar sua história, Alice comentou que

sua gata gostava de caçar ratos e passarinhos, o que causou uma dispersão do grupo, como

vemos no trecho abaixo.

This speech caused a remarkable sensation among the party. Some of the
birds hurried off at once: one old Magpie began wrapping itself up very
carefully, remarking, ‘I’m really must be getting home; the night-air doesn’t
suit my throat!’ (CARROLL, 1993, p. 38) (grifo nosso)

Aquelas palavras impressionaram seriamente alguns bichos de penas, os
quais trataram de afastar-se da dona de tão perigoso animal. Uma velha
corruíra agasalhou-se dentro do seu chalinho, dizendo:
– Preciso ir para casa sem demora. O sereno pode me fazer mal.
(CARROLL, 1931 e 1933, p. 34; 2002a, p. 25; 2005a, p. 40; 2005b, p. 29)
(grifo nosso)

Aquelas palavras impressionaram sèriamente alguns bichos de penas, os
quais trataram de afastar-se da dona de tão perigoso animal. Uma velha
coruja agasalhou-se dentro do seu xalinho, dizendo:
– Preciso ir para casa sem demora. O sereno pode me fazer mal.
(CARROLL, 1960, p. 41; 1972, p. 25; 1974, p. 24) (grifo nosso)

Lobato traduziu “Magpie” por “corruíra”, no qual podemos encontrar o vocábulo nas

edições de 1931, 1933, 2002 e nas duas de 2005, porém nas edições de 1960, 1972 e 1974

encontramos o vocábulo “coruja”.

Ainda no capítulo III, quando a corrida acabou e todos perguntaram quem tinha

ganho e qual seria o prêmio.

This question the Dodo could not answer without a great deal of thought,
and it sat for a long time with one finger pressed upon its forehead.
(CARROLL, 1993, p. 34) (grifo nosso)

O Ganso ficou atrapalhado e permaneceu uns segundos com o dedo espetado
na testa, pensando. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 29; 1960, p. 37; 1972, p.
23; 1974, p. 22; 2002a, p. 21) (grifo nosso)
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O Dodô ficou atrapalhado e permaneceu uns segundos com o dedo espetado
na testa, pensando. (CARROLL, 2005a, p. 36; 2005b, p. 26) (grifo nosso)

Como vimos acima, Lobato traduziu “Dodo”, o pássaro já extinto, por “Ganso”,

talvez para aproximar o texto às crianças e aos jovens brasileiros, pois quando é usado o

vocábulo Dodo há a necessidade de os leitores recorrerem a um dicionário. Já as duas edições

de 2005 foram alteradas, ficando fiel ao texto original. Além disso, as duas edições possuem

notas de rodapé explicando o significado de Dodo.

No capítulo IV, quando Alice, finalmente, consegue diminuir bastante de tamanho e

sair da casa do Coelho, foge para o bosque. Lá, ela tem que comer ou beber alguma coisa para

voltar ao seu tamanho natural, pois estava muito pequena e na busca viu que

There was a large mushroom growing near her, about the same height as
herself; and, when she had looked under it, and on both sides of it, and
behind it, it occurred to her that she might as well look and see what was on
the top of it.
She stretched herself up on tiptoe, and peeped over the edge of the
mushroom and her eyes immediately met those of a large blue caterpillar,
that was sitting on the top with its arms folded, quietly smoking a long
hookah, and taking not the smallest notice of her or of anything else.
(CARROLL, 1993, p. 48)

Nisto avistou um grande cogumelo da sua altura. Examinou-o de todos os
lados e lembrou-se de o examinar do lado de cima, também. Trepou a uma
pedra perto e de lá pôde ver, sentado no topo do cogumelo, um Bicho
Cabeludo, que fumava calmamente o seu cachimbo e parecia indiferente a
tudo quanto se passava em redor. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 43; 1960, p.
51; 1972, p. 33; 1974, p. 31; 2002a, p. 31) (grifo nosso)

Nisso, avistou um grande cogumelo da sua altura. Examinou-o de todos os
lados e lembrou-se de o examinar de cima também. Subiu em uma pedra
perto e de lá pôde ver, sentada no topo do cogumelo, uma grande lagarta
azul, que fumava calmamente o seu narguilé e parecia indiferente a tudo
quanto se passava em redor. (CARROLL, 2005a, p. 50; 2005b, p. 39) (grifo
nosso)

Vimos na passagem acima que Lobato traduziu “blue caterpillar” por “Bicho

Cabeludo”, ou seja, Lobato não seguiu o texto-fonte e sim usou a criatividade para atrair o seu

público alvo: as crianças. A tradução de Lobato se manteve até a edição de 2002, pois nas

duas edições de 2005, o vocábulo foi alterado para “Lagarta Azul”, ocorrendo também

mudança no título do capítulo, conforme seção 5.4.1 desta dissertação.

Chegando, finalmente, ao “gato”, no capítulo VI, Alice espirrou quando entrou na

cozinha da Duquesa, talvez pela grande fumaça de pimenta no ar, mas
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The only things in the kitchen that did not sneeze were the cook and a large
cat which was sitting on the hearth and grinning from ear to ear.
‘Please would you tell me,’ said Alice a little timidly, for she was not quite
sure whether it was good manners for her to speak first, ‘why your cats grins
like that?’
‘It’s a Cheshire cat,’ said the Duchess, ‘and that’s why. (...)’ (CARROLL,
1993, p. 62) (grifo nosso)

Só não espirravam a cozinheira e um gatão que rosnava a um canto, fazendo
caretas.
– Pode ter a bondade de me dizer, senhora Duquesa – perguntou Alice com
alguma timidez (pois não estava certa de ter direito de falar em primeiro
lugar a tão nobre dama) – por que motivo o seu gato faz caretas?
– Porque é o Gato Careteiro. Essa é a razão. (...) – foi a resposta da Duquesa.
(CARROLL, 1931 e 1933, p. 55; 2002a, p. 40; 2005a, p. 63; 2005b, p. 51)
(grifo nosso)

Só não espirravam a cozinheira e um Gatão amarelo que a um canto fazia
caretas.
– Pode ter a bondade de me dizer, Sra. Duquesa, por que motivo o seu gato
faz caretas? – perguntou Alice com alguma timidez (pois não estava certa de
ter direito de falar em primeiro lugar a tão nobre dama)
– Porque é o Gato Careteiro. Essa é a razão. (...) – foi a resposta da Duquesa.
(CARROLL, 1960, p. 64; 1972; p. 43-44; 1974, p. 38) (grifo nosso)

Na passagem anterior, vimos que Lobato foi fiel à tradução de “a large cat” por “um

gatão”, mas na tradução de “Cheshire cat” seria “gato de Cheshire”, Lobato utiliza da

característica do sorriso do gato e traduz como “Gato Careteiro”, ou seja, faz uma

aproximação ao contexto brasileiro. Vimos, também, que nas edições de 1960, 1972 e 1974

foram acrescentadas uma cor ao gato passando a ser “um Gatão amarelo”.

Em relação aos animais, notamos que nas edições recentes houve uma tendência de

alterar a tradução de Lobato para ser mais fiel ao original como, por exemplo, o “Bicho

Cabeludo” mudou para “Lagarta Azul”, e o “Ganso” mudou para o pássaro “Dodô”.

Os nomes Cléo nas edições de 1931, 1933, 2002a, 2005a, 2005b mudou de grafia nas

edições de 1960, 1972 e 1974 passando a Cléu. Já Zuleika com “k” só encontramos nas duas

primeiras edições, nas posteriores passou a ser Zuleica com “c”.

Na edição 2005 adaptada de Lobato por Cristina Porto, os nomes dos personagens

foram mantidos, exceto pelo Rato do Campo que foi alterado para Marmota.
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������ *DVWURQRPLD

O texto de Carroll é rico em comida e em bebida. Nesta seção, apresentaremos

alguns exemplos de como Monteiro Lobato traduziu os comes-e-bebes em $OLFH, já que o

livro contém inúmeros exemplos. Logo no capítulo I, quando Alice cai pela toca do Coelho e

pega um pote na estante temos o primeiro exemplo de comida do livro.

She took down a jar from one of the shelves as she passed: it was labelled
‘ORANGE MARMALADE’. (CARROLL, 1993, p. 18) (grifo nosso)

Lobato traduziu a passagem acima como:

Num desses armários havia um pote vidrado, com letreiro. Alice leu:³/DUDQMDGD´. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 12; 1960, p. 13; 1974, p. 8;
2002a, p. 8) (grifo nosso)

Ao passar dos anos, a bebida se transformou em comida, ou seja, a “laranjada”

passou a ser “geleia de laranja” na edição de 1972 e nas duas de 2005.

Num desses armários havia um pote com letreiro. Alice leu: ³*HOpLD� GH/DUDQMD´. (CARROLL, 1972, p. 7) (grifo nosso)

Num desses armários havia um pote de vidro, com letreiro. Alice leu:
*(/e,$�'(�/$5$1-$´. (CARROLL, 2005a, p. 13; 2005b, p. 8) (grifo nosso)

Após Alice cair no País das Maravilhas e correr atrás do Coelho, entra numa sala

com várias portas fechadas com uma pequena chave de ouro em cima de uma mesa de vidro

que só servia em uma pequena porta, mas que ela não conseguia atravessar, devido ao seu

tamanho, só conseguia ver que havia um belo jardim e falou para si mesma

‘Oh, how I wish I could shut up like a telescope! I think I could, if I only
knew how to begin.’ (CARROLL, 1993, p. 21)

– Oh! – exclamou – que pena a gente não ser como os telescópios, que
espicham à vontade! Se eu pudesse me espichar, como telescópios ou bala
puxa-puxa, iria, já e já, ver aquele jardim tão lindo. (CARROLL, 1931 e
1933, p. 16; 2002a, p. 10; 2005a, p. 18; 2005b, p. 11) (grifo nosso)

“Oh!, exclamou, que pena a gente não ser como os óculos de alcance, que
espicham à vontade! Se eu pudesse me espichar, como óculos de alcance ou
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bala puxa-puxa, iria, já e já, ver aquele jardim tão lindo.” (CARROLL, 1960,
p. 18; 1972, p. 10-11; 1974, p. 10) (grifo nosso)

Como vemos no trecho do texto-fonte não existe nenhuma palavra que se refira à

“bala”, o qual podemos concluir que Lobato fez um acréscimo em sua tradução.

Depois de pensar em encolher como um telescópio, Alice se voltou para a mesa e

encontrou um vidro, que antes não estava lá, com um letreiro ³EHED�PH´. Alice verificou que

However, this bottle was not marked ‘poison’, so Alice ventured to taste it,
and finding it very nice (it had, in fact, a sort of mixed flavour of cherry tart,
custard, pineapple, roast turkey, toffee, and hot buttered toast), she very soon
finished it off. (CARROLL, 1993, p. 22) (grifo nosso)

Na tradução de Lobato, temos:

Mas como o vidrinho não trazia a palavra 9HQHQR, Alice resolveu provar o
líquido que havia dentro. Provou-o com a ponta da língua e achou-o gostoso.
Provou mais e acabou bebendo tudo (de fato era apenas um licor de cereja
muito bom). (CARROLL, 1931 e 1933, p. 17; 1960, p. 21; 1972, p. 12;
1974, p. 11; 2002a, p. 11; 2005a, p. 21; 2005b, p. 13) (grifo nosso)

Vimos na tradução acima que Lobato encurtou a descrição do sabor da bebida do

texto-fonte. Além disso, acrescentou uma bebida alcoólica, o “licor de cereja”.

Após beber o conteúdo do vidro, Alice encolheu e correu até a porta, mas esquecera

a chave em cima da mesa. Como tinha encolhido muito, não alcançara a mesa. Ela não sabia o

que fazer até que

Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table: she
opened it, and found in it a very small cake, on which the words ‘EAT ME’
were beautifully marked in currants. (CARROLL, 1993, p. 23) (grifo nosso)

Naquele momento seus olhos se fixaram numa caixinha de vidro, que estava
debaixo da mesa: abriu-a e encontrou dentro um doce muito bonito com um
letreiro de passas que dizia: FRPD�PH. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 18;
1960, p. 21; 1972, p. 12; 1974, p. 12; 2002a, p. 11; 2005a, p. 21; 2005b, p.
13) (grifo nosso)

A tradução do trecho acima de Lobato não é tão discrepante como nos trechos

anteriores, pois apesar de “cake” ser “bolo” na língua portuguesa, não deixa de ser um doce e

“currants” pode ser traduzido como “passas”.
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No capítulo III, após Alice e os bichos saírem do lago de lágrimas, Dodô sugeriu

uma corrida para todos se secarem. Quando todos estavam secos, Dodô deu a corrida como

finalizada e todos se reuniram em torno dele perguntando quem tinha ganho e quem iria dar

os prêmios. Dodô apontou para Alice, mas

Alice had no idea what to do, and in despair she put her hand in her pocket,
and pulled out a box of comfits (...) and handed them round as prizes. There
are exactly one a-piece all round. (CARROLL, 1993, p. 35) (grifo nosso)

Na tradução de Lobato, temos:

Alice não sabia o que fazer. Olhou em redor e não viu nada que servisse.
Lembrou-se então de que tinha no bolso uma caixa de bombons. Tirou-a
fora, abriu-a e deu um docinho a cada um. Foi a conta. (CARROLL, 1931 e
1933, p. 31; 1960, p. 37; 1972, p. 23; 1974, p. 22; 2002a p. 22; 2005a p. 37;
2005b, p. 26) (grifo nosso)

De acordo com o American Heritage Dictionary17, “comfit” significa “a confection

that consists of a piece of fruit, a seed, or a nut coated with sugar”, e a tradução, segundo

HOUAISS e CARDIM (1982)18, pode ser “confeito; fruta cristalizada”. Logo, Lobato

traduziu um doce envolto de açúcar por um doce envolto por chocolate, talvez mais conhecido

pelos brasileiros da época.

Depois de Alice distribuir os prêmios aos animais, pararam para escutar a história do

rato e, em seguida, os animais se dispersaram depois do comentário que a gata, Diná, de Alice

caçava ratos e passarinhos. Alice ficou sozinha, mas, logo, escutou o Coelho reclamando que

tinha perdido as luvas e o leque e resolveu ajudá-lo a procurar. Para isso, Alice foi até a casa

do Coelho. Lá, Alice viu uma garrafa e resolveu provar. Após isso ela começou a crescer até

que mal cabia dentro do quarto. Quando o Coelho se deu conta que tinha uma pessoa enorme

em sua casa que atrapalhava a sua entrada, decidiu mandar o lagarto entrar pela chaminé,

então Alice dá um chute bem forte no lagarto, e

The first thing she heard was a general chorus of, ‘There goes Bill!’ then the
Rabbit’s voice alone – ‘Catch him, you by the hedge!’ then silence, and then
another confusion of voices – ‘Hold up his head – Brandy now – Don’t

cxxxix
17 The American Heritage Dictionary of the English Language. Houghton Mifflin Company, 2009. In: 7KH�)UHH'LFWLRQDU\ by Farlex. Disponível em: http://www.thefreedictionary.com/Comfit. Acesso em 10 abr. 2011.

18 HOUAISS, Antonio e CARDIM, Ismael. 'LFLRQiULR�,QJOrV�3RUWXJXrV�QRYD�HGLomR�DWXDOL]DGD. Rio de Janeiro:
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choke him – How was it, old fellow? What happened to you? Tell us all
about it!’ (CARROLL, 1993, p. 44-45) (grifo nosso)

Houve nova barulheira e muita correria.
– Vá salvar o Periquito! – ordenava o Coelho. – Levante-lhe a cabeça. Dê-
lhe um pouco de pinga para que volte a si. Vamos, rapaz. Conte lá que foi
que lhe aconteceu. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 41; 1960, p. 48; 1972, p.
30; 1974, p. 29; 2002a, p. 30; 2005a, p. 48; 2005b, p. 37) (grifo nosso)

No trecho acima, Lobato traduziu “brandy” por “pinga”. A tradução literal de

“brandy” seria “conhaque”, mas Lobato optou por uma tradução equivalente, já que as duas

bebidas: “pinga” e “conhaque” são destiladas.

Depois do insucesso do lagarto em retirar Alice dentro da casa, o Coelho decidiu

atirar pedras pelas janelas, mas

Alice noticed with some surprise that the pebbles were all turning into little
cakes as they lay on the floor, and a bright idea came into her head. ‘If I eat
one of these cakes,’ she thought, ‘it’s sure to make VRPH change in my size;
and, as it can’t possibly make me larger, it must make me smaller, I
suppose.’ (CARROLL, 1993, p. 45) (grifo nosso)

Notou Alice com espanto que as pedras ao caírem iam se transformando em
biscoitos e teve uma idéia luminosa:
“Se eu comer um destes biscoitos, com certeza acontecerá alguma coisa que
talvez melhore minha situação. E como não é possível crescer mais, quem
sabe eu diminuo?” (CARROLL, 1931 e 1933, p. 41-42; 1960, p. 49; 1972, p.
32; 1974, p. 30; 2002a, p. 30; 2005a, p. 48; 2005b, p. 37) (grifo nosso)

Notamos na passagem acima que Lobato traduziu “cakes” por “biscoitos”

transformando o bolo em biscoito. Não sabemos e nem podemos deduzir o motivo dessa

tradução, já que “bolo”, tradução de “cake”, é um vocábulo conhecido pelo público alvo.

No capítulo VI, quando Alice entra na cozinha cheia de fumaça da Duquesa, nota que

There’s certainly too much pepper and in that soup!’ Alice said to herself, as
well as she could for sneezing.
There was certainly too much of it in the DLU. (CARROLL, 1993, p. 62)
(grifo nosso)

– Há de haver muita pimenta naquela sopa – disse Alice espirrando três
vezes seguida. – Irra!
E havia mesmo. Na sopa e no ar. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 55; 1960, p. 64;
1972, p. 43; 1974, p. 38; 2002a, p. 40; 2005a, p. 63; 2005b, p. 51) (grifo nosso)
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Não temos muito a acrescentar na nossa análise, já que Lobato traduziu fielmente as

palavras “pepper” por “pimenta” e “soup” por “sopa”.

No capítulo VII, o Chapeleiro e a Lebre tomavam chá debaixo de uma árvore, em frente

da casa, quando Alice chega e senta à mesa sem ser convidada. Apesar disso, a Lebre pergunta

‘Have some wine,’ the March Hare said in an encouraging tone.
Alice looked all round the table, but there was nothing on it but tea. ‘I don’t
see any wine,’ she remarked.
‘There isn’t any,’ said the March Hare (CARROLL, 1993, p. 71) (grifo
nosso)

– Aceita um cálice de vinho? – perguntou a Lebre em tom animador.
Alice olhou e só viu chá em cima da mesa.
– Não vejo vinho nenhum por aqui – disse.
– Se você não vê é porque não há – retorquiu a Lebre. (CARROLL, 1931 e
1933, p. 63; 1960, p. 76; 1972, p. 50; 1974, p. 44; 2002a p, 45; 2005a p, 75;
2005b, p. 59) (grifo nosso)

No trecho acima, Lobato também foi fiel ao texto original. Traduziu “wine” por

“vinho” e “tea” por “chá”.

No capítulo X, a Tartaruga Falsa pergunta à Alice se conhece pescadas. Como Alice

só conhecia pescadas fritas, respondeu

‘I believe so,’ Alice replied thoughtfully. ‘They have their tails in their
mouths – and they’re all over crumbs.’ (CARROLL, 1993, p. 101) (grifo
nosso)

– Sim, sei. Têm os rabos na bôca e são cobertas de farinha de biscoitos.
(CARROLL, 1931 e 1933, p. 102; 1960, p. 117; 1972, p. 73; 1974, p. 65)
(grifo nosso)

Ao longo dos anos, a comida mudou de ingrediente, o que antes era feito de biscoito

passou a ser feita de pão, como vemos abaixo.

– Sim, sei. Têm os rabos na boca e são cobertas de farinha de rosca.
(CARROLL, 2002a, p. 66; 2005a p, 120; 2005b, p. 91) (grifo nosso)

Na tradução de “crumbs”, Lobato foi literal pois “crumb” pode ser traduzido por

pedaços pequenos de biscoito, pão ou bolo. Nos dias de hoje não é muito comum empanar

peixe com farinha de biscoito, mas não sabemos se no começo do século passado era comum.

Atualmente, as farinhas mais usadas para empanar peixe são farinha de mesa (feita de
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mandioca), de trigo e de rosca. Além disso, notamos que o texto de Lobato foi alterado nas

edições mais recentes.

Para saber quem roubou os bolos, o Coelho lê o pergaminho no tribunal e

‘Call the first witness,’ said the king; and the White Rabbit blew three blasts
on the trumpet, and called out ‘First witness!’
The first witness was the Hatter. He came in with a teacup in one hand and a
piece of bread-and-butter in the other. (CARROLL, 1993, p. 109) (grifo
nosso)

Chame então a primeira testemunha – ordenou o juiz.
O Coelho Branco tocou novamente o clarim e gritou:
– A primeira testemunha que se apresente!
Era o Chapeleiro. Apresentou-se com uma xícara de chá na mão esquerda e
uma fatia de pão-de-ló na direita. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 111; 1960, p.
126-127; 1972, p. 78; 1974, p. 70; 2002a p. 71; 2005a, p. 128; 2005b, p. 96-
97) (grifo nosso)

Lobato traduziu “a piece of bread-and-butter” por “uma fatia de pão-de-ló”, ou seja,

transformou o pão em bolo. A tradução literal de “a piece of bread-and-butter” seria uma fatia

de pão com manteiga ou uma torrada com manteiga ou simplesmente pão com manteiga.

������ 2EMHWRV

Em conversa com o Bicho Cabeludo, Alice dizia estar insatisfeita com a sua altura,

mas no meio da conversa

This time Alice waited patiently until it chose to speak again. In a minute or
two the Caterpillar took the hookah out of its mouth and yawned once or
twice, and shook itself. Then it got down off the mushroom, and crawled
away into the grass, merely remarking as it went, ‘One side will make you
grow taller, and the other side will make you grow shorter.’ (CARROLL,
1993, p. 55)

Alice esperou com paciência que ele acabasse de fumar e retomasse a
conversa. Ao cabo de alguns instantes o Bicho Cabeludo pôs o cachimbo de
lado, bocejou três vezes, espreguiçou-se e, descendo de cima do cogumelo,
meteu-se por entre as ervas, dizendo:
– Um dos lados aumenta a estatura: o outro diminui. (CARROLL, 1931 e
1933, p. 47; 1960, p. 55; 1972, p. 37; 1974, p. 33; 2002a, p. 34) (grifo nosso)
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Alice esperou com paciência que ele acabasse de fumar e retomasse a
conversa. Ao cabo de alguns instantes, a Lagarta pôs o narguilé de lado,
bocejou três vezes, espreguiçou-se e, descendo de cima do cogumelo, meteu-
se por entre as ervas, dizendo:
– Um dos lados aumenta a estatura: o outro diminui. (CARROLL, 2005a, p.
54; 2005b, p. 43) (grifo nosso)

Como vimos anteriormente, Lobato traduziu “hookah” como “cachimbo”. Portanto,

Lobato adaptou culturalmente o vocábulo à realidade linguística dos leitores brasileiros. O

vocábulo “cachimbo” se manteve até a edição de 2002, depois foi alterado para “narguilé” nas duas

edições de 2005. Essa alteração nos parece uma tendência em aproximar a tradução ao texto-fonte.

Quando o Chapeleiro é chamado para o julgamento,

The Queen put on her spectacles , and began staring hard at the Hatter, who
turned pale and fidgeted. (CARROLL, 1993, p. 110) (grifo nosso)

A Rainha então ergueu o ORUJQRQ e examinou curiosamente o Chapeleiro,
que incontinenti ficou pálido e nervoso. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 112;
2002a, p. 71) (grifo nosso)

A Rainha então ergueu o ORUQKmR e examinou curiosamente o Chapeleiro,
que incontinenti ficou pálido e nervoso. (CARROLL, 1960, p. 128; 1972, p.
79; 1974, p. 70; 2005a, p. 132; 2005b, p. 99) (grifo nosso)

Lobato seguiu fielmente a tradução de “spectacles” por “lorgnon”. Notamos que em

algumas edições o vocábulo “lorgnon” da 1a edição passou para “lornhão”. As edições de

2002 e 2005 possuem nota de rodapé e se diferenciam em suas explicações de uma edição

para outra, como vemos a seguir.

Lorgnon: lornhão, óculos que se usavam antigamente, formados por duas
lentes presas a um cabo. A pessoa colocava o ORUJQRQ sobre o nariz quando
necessitava ver melhor. (CARROLL, 2002a, p. 71)

/RUQKmR: lunetas, usadas sobre o nariz, presas a um cabo lateral e compostas
de duas lentes adaptadas a uma aramção sem hastes. (CARROLL, 2005a, p.
132; 2005b, p. 99)

Alice chega na cozinha da Duquesa e vê que

The Duchess was sitting on a three-legged stool in the middle, nursing a
baby (...). (CARROLL, 1993, p. 61) (grifo nosso)
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Estava a Duquesa sentada numa cadeira de três pernas, tendo uma criança no
colo. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 54; 2002a, p. 40;) (grifo nosso)

Estava a Duquesa sentada numa mocho de três pernas, tendo uma criança no
colo. (CARROLL, 1960, p. 64; 1972, p. 43; 1974, p. 38) (grifo nosso)

Estava a Duquesa sentada numa banco de três pernas, tendo uma criança no
colo. (CARROLL, 2005a, p. 63; 2005b, p. 51) (grifo nosso)

Lobato traduziu “three-legged stool” como “cadeira de três pernas”. Nas edições de

1960, 1972 e 1974, o vocábulo foi alterado para “mocho de três pernas” e nas edições de 2005

mudou para “banco de três pernas”. Apesar de os três objetos serem usados para sentar, existem

diferenças entre eles, o mocho e um banco são similares, mas a cadeira possui encosto.

Depois de Alice cair no País das Maravilhas, entrou numa sala com várias portas

fechadas com uma pequena chave de ouro em cima de uma mesa de vidro que só servia em

uma pequena porta, mas que ela não conseguia atravessar devido ao seu tamanho; só

conseguia ver que havia um belo jardim e disse para si mesma

‘Oh, how I wish I could shut up like a telescope! I think I could, if I only
knew how to begin.’ For, you see, so many out-of-the-way things had
happened lately, that Alice had begun to think that very few things indeed
were really impossible.
There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back to
the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate a book
of rules for shutting people up like telescopes: this time she found a little
bottle on it (‘which certainly was not here before,’ said Alice) and round its
neck a paper label, with the words ‘DRINK ME’ beautifully printed on it in
large letters.
(...)
‘What a curious feeling!’ said Alice. ‘I must be shutting up like a telescope.’
(...)
‘Curiouser and curiouser!’ cried Alice (...); ‘now I’m opening out like the
largest telescope that ever was! (...)’ (CARROLL, 1993, p. 21-24) (grifo nosso)

– Oh! – exclamou – que pena a gente não ser como os telescópios, que
espicham à vontade! Se eu pudesse me espichar, como telescópios ou bala
puxa-puxa, iria, já e já, ver aquele jardim tão lindo.
Não sendo possível aquilo, Alice ergueu-se e voltou para defronte da mesa,
esperando encontrar outra chave ou algum livro mágico que lhe ensinasse a
virar em telescópio ou bala puxa-puxa. Só encontrou um vidrinho (que antes
não estava lá) com um letreiro dizendo: EHED�PH.
(...)
– Que coisa esquisita! – exclamou Alice. – Parece que estou a encolher-me
toda, como um telescópio!
(....)
– Eis em que dá o FXULRVLVPR! – exclamou Alice para si mesma (...), ao
perceber que começara a aumentar de tamanho como as coisas que a gente
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olha através dum telescópio. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 16-19; 2002a, p.
10-13; 2005a, p. 18-22; 2005b, p. 11-15) (grifo nosso)

Lobato faz uma tradução literal da palavra “telescope”. Verificamos acima que a

palavra “telescope” aparece quatro vezes no texto-fonte e na tradução de Lobato aparece a

palavra cinco vezes, ou seja, Lobato acrescentou mais uma vez o vocábulo “telescópio”. Já

nas edições de 1960, 1972 e 1974, houve uma alteração e uma mistura de vocábulos. As

primeiras quatro vezes foram alteradas para “óculos de alcance”, somente o último vocábulo

ficou inalterado em relação ao da 1a edição.

– Oh! – exclamou – que pena a gente não ser como os óculos de alcance, que
espicham à vontade! Se eu pudesse me espichar, como óculos de alcance ou
bala puxa-puxa, iria, já e já, ver aquele jardim tão lindo.
Não sendo possível aquilo, Alice ergueu-se e voltou para defronte da mesa,
esperando encontrar outra chave ou algum livro mágico que lhe ensinasse a
virar em óculos de alcance ou bala puxa-puxa. Só encontrou um vidrinho
(que antes não estava lá) com um letreiro dizendo: EHED�PH.
(...)
– Que coisa esquisita! – exclamou Alice. – Parece que estou a encolher-me
toda, como um óculos de alcance!
(....)
– Eis em que dá o FXULRVLVPR! – exclamou Alice para si mesma (...), ao
perceber que começara a aumentar de tamanho como as coisas que a gente
olha através dum telescópio. (CARROLL, 1960, p. 18-23; 1972, p. 10-13;
1974, p. 10-13) (grifo nosso)

O Chapeleiro pergunta a Alice a seguinte adivinhação:

‘Why is a raven like a writing-desk?’
(...)
The conversation dropped, and the party sat silence for a minute, while Alice
thought over all she could remember about ravens and writing-desks, which
wasn’t much. (CARROLL, 1993, p. 71-72) (grifo nosso)

– Em que é que um corvo se parece com uma mesa de escrever?
(...)
Houve uma pausa. Todos pararam de falar e Alice aproveitou o silêncio para
pensar na diferença entre um corvo e uma escrivaninha. (CARROLL, 1931 e
1933, p. 64-65; 1974, p. 45; 1960, p. 77; 1972, p. 52) (grifo nosso)

– Em que é que um corvo se parece com uma escrivaninha?
(...)
Houve uma pausa. Todos pararam de falar e Alice aproveitou o silêncio para
pensar na diferença entre um corvo e uma escrivaninha. (CARROLL,; 2002a, p.
46; 2005a, p. 76-77; 2005b, p. 62) (grifo nosso)
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Lobato traduziu a primeira aparição da palavra “ writing-desk” por “mesa de escrever” e,

na segunda, por “escrivaninha”. Notamos que as edições de 2002 e nas duas de 2005 houve uma

uniformização na tradução e ambos vocábulos passaram a ser “escrivaninha”.

������ /XJDUHV

No capítulo III, o rato começou a contar a história de Guilherme I, a fim de passar o

tempo e ver se todos se secavam depois de terem caído no lago.

‘– I proceed. “Edwin and Morcar, the Earls of Mercia and Northumbria,
declared for him: and even Stigand, the patriotic Archbishop of Canterbury
(...).” ’ (CARROLL, 1993, p. 33) (grifo nosso)

– Como ia dizendo, os condes de Mercia e da Northumbria se declararam
por ele; e o próprio Stigand, o patriótico arcebispo de Canterbury, (...).
(CARROLL, 1931 e 1933, p. 28; 2002a, p. 20; 2005a, p. 33; 2005b, p. 24)
(grifo nosso)

– Como ia dizendo, os Condes de Mercia e da Nortúmbria se declararam por
êle; e o próprio Stigand, o patriótico arcebispo de Cantuária, (...).
(CARROLL, 1960, p. 34; 1972, p. 22; 1974, p. 20) (grifo nosso)

Lobato manteve os nomes originais dos lugares: Mercia, Northumbria e Canterbury.

Já as edições de 1960, 1972 e 1974, “Canterbury” foi alterado para “Cantuária”.

Uma ressalva em relação a omissão dos nomes dos condes Edwin e Morcar nos

trechos traduzidos acima, eles aparecem em uma passagem anterior.

No capítulo II, Alice estava embaralhada em saber quem era e começa a fazer um teste

em si mesma para saber se era ela mesma ou se tinha sido trocada por outra, e faz o seguinte teste:

‘I’m sure I’m not Ada’, (...) I’m sure I can’t be Mabel (...) let’s try
Geography. London is the capital of Paris, and Paris is the capital of Rome,
and Rome... – no, WKDW¶V all wrong, I’m certain! (CARROLL, 1993, p. 27)
(grifo nosso)

– Cléo? Serei a Cléo? Não. Não pode ser. (...). Também não posso ser a
Zuleica, (...). Experimentemos a geografia. São Paulo, capital Turquia.
Londres, capital Venezuela. Está certo ou errado? Está errado. (...).
(CARROLL, 1931 e 1933, p. 21; 2002a, p. 15; 2005a, p. 26; 2005b, p. 17)
(grifo nosso)



147

“Cléu! Serei a Cléu? Não. Não pode ser. (...) Também não posso ser a
Zuleica, (...). Experimentemos a geografia. São Paulo, capital Turquia.
Londres, capital Venezuela Está certo ou errado? Está errado. (...).”
(CARROLL, 1960, p. 26; 1972, p. 14; 1974, p. 15) (grifo nosso)

Na passagem acima, Lobato fez uma adaptação cultural aproximando o leitor

brasileiro, colocando a cidade mais importante do Brasil, São Paulo; um país importante da

América Latina, Venezuela; uma capital importante da Europa, Londres; e um país importante

do Mediterrâneo, Turquia. Como Carroll brincou com os nomes das capitais, Lobato fez o

mesmo, porém utilizando outros nomes.

������ &RU

No começo da aventura, Alice estava sentada com sua irmã num banco de jardim e viu

a White Rabbit with pink eyes (...). (CARROLL, 1993, p. 17)

um Coelho Branco, de olhos muito vermelhos (...). (CARROLL, 1931 e
1933, p. 11; 2002a, p. 7; 2005a, p. 12; 2005b, p. 7)

um Coelho Branco, de olhos côr de pitanga (...). (CARROLL, 1960, p. 12;
1972, p. 7; 1974, p. 7)

Lobato não traduziu a cor dos olhos do Coelho como no texto original, pois o Coelho

deveria ter olhos rosados. Nas traduções das edições de 1960, 1972 e 1974 a cor dos olhos

mudaram para cor de pitanga, ou seja, uma cor avermelhada, referente a uma fruta brasileira,

assim aproximando-se da cultura do público alvo.

������ 9R]�GH�DQLPDO

Na conversa de Alice com o Gato Careteiro (tradução de Lobato) sobre quem deveria

ser maluco, o Gato explica o seguinte:
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‘Well, then’ the Cat went on, ‘you see a dog growls when it’s angry, and
wags its tails it’s pleased. Now , growl when I’m pleased, and wag my tail
when I’m angry. Therefore I’m mad.’
‘, call it purring, not growling,’ said Alice. (CARROLL, 1993, p. 68)

– Pois bem – concluiu o Gato – os cães rosnam quando se zangam e mexem
com a cauda, se estão contentes, não é assim? Pois eu URVQR quando estou
satisfeito e movo a cauda quando estou zangado. Por conseguinte, sou maluco.
Uma coisa é rosnar e outra é roncar. Os gatos rosnam, os cães roncam –
explicou Alice. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 61; 1960, p. 73; 1972, p. 48;
1974, p. 43; 2002a, p. 43) (grifo nosso).

A explicação de Alice de Lobato é diferente da explicação de Alice de Carroll, como

vimos no trecho acima. Lobato inseriu a palavra “roncar” e não traduziu a palavra “purring”

que seria “ronronar”. Já nas edições de 2005 o verbo “rosnar” foi alterado por “ronronar” e o

verbo “roncar” foi alterado por “rosnar”, como vemos no exemplo abaixo.

– Pois bem – concluiu o Gato – os cães rosnam quando se zangam e mexem
com a cauda, se estão contentes, não é assim? Pois eu URVQR quando estou
satisfeito e movo a cauda quando estou zangado. Por conseguinte, sou maluco.
Uma coisa é rosnar e outra é ronronar. Os gatos ronronam, os cães rosnam –
explicou Alice. (CARROLL, 2005a, p. 72; 2005b, p. 56) (grifo nosso).

������ 2SHUDomR�PDWHPiWLFD

Entre muitas criações de Carroll, as operações matemáticas inventadas pelo autor foram:

“Ambition, Distraction, Uglification, Derision” (CARROLL, 1993, p. 96)

Lobato traduziu o trecho acima, como

“Ambição, Enfeiação, Derisão” (CARROLL, 1931 e 1933, p. 97; 2002a, p. 62)

Em termos linguísticos, foi possível traduzir o trecho do texto-original. Na tradução

de Lobato falta a tradução de uma operação matemática, não sabemos se foi por

esquecimento, proposital ou algum erro tipográfico. Ao longo dos anos, notamos uma

mudança de grafia nas edições, como, por exemplo

“Ambição, Enfeação, Derisão” (CARROLL, 1960, p. 113)
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“Ambição, Enfeação, Derrisão” (CARROLL, 1972, p. 70; 1974, p. 62)

Nas duas edições de 2005, notamos o acréscimo da palavra “distração” e o resultado

foi o seguinte:

“Ambição, Distração, Enfeiação e Derisão” (CARROLL, 2005a, p. 111 e
2005b, p. 86)

������ 3RHPDV��FDQo}HV�H�FDQWLJDV

Em $OLFH, temos alguns poemas, canções de ninar e cantigas folclóricas. O poema de

abertura, em que se refere ao dia em que a história de $OLFH foi inventada, foi omitido por

Monteiro Lobato.

Dentre os doze poemas, canções de ninar e cantigas folclóricas originais em $OLFH,

Monteiro Lobato só traduziu seis e de forma bastante simplificada. Portanto, mesmo em

edições recentes, nas quais encontramos algumas modificações e acréscimos em relação às

anteriores, não encontramos nenhuma modificação em relação aos poemas. Nas palavras de

Coelho (1981, p. 315), Monteiro Lobato simplificou bastante o original. Em nossas pesquisas

não encontramos o motivo de Lobato omitir esses poemas.

Segundo Faria (1987, p. 790), em $OLFH¶V� $GYHQWXUHV� LQ� :RQGHUODQG, os poemas,

canções, expressões proverbiais são paródias de poemas, canções populares e de expressões

proverbiais bastante conhecidas na época de Carroll, sendo algumas delas ainda conhecidas

nos dias atuais pelos ingleses. Em suma, Lobato utilizou da mesma técnica de Carroll.

Apresentaremos a seguir somente os poemas do texto-fonte que foram traduzidos por

Lobato, os demais poemas do texto-fonte não se encontram nesta dissertação.

Em relação ao poema-cauda do capítulo III, Lobato seguiu o mesmo formato da

edição original, como podemos ver abaixo. Podemos ainda mencionar que encontramos

diferentes formatos nas várias edições de Lobato conforme tabela 5.2. Infelizmente não

podemos mostrar os das edições de 1931, 1933 e 1974, encontradas na Biblioteca Nacional,

mas podemos informar que os poemas destas edições são idênticos ao da edição de 1960.
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Tabela 5.2 – Poema-cauda nas diferentes edições de Monteiro Lobato

(CARROLL, 1993, p. 36) (CARROLL, 1960, p. 39) (CARROLL, 1972, p. 24)

(CARROLL, 2002a, p. 23) (CARROLL, 2005a, p. 38) (CARROLL, 2005b, p. 28)
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Notamos acima que Lobato traduziu o nome “Fury” por “Romão”. Também notamos

que, nas edições de 2005, foi acrescido um aposto explicativo: “Romão, o gato, (...)” que não

possuía nas edições anteriores.

O poema, no capítulo V, “You’re old, Father William”, segundo Gardner (2002, p.

47), é uma obra-prima do verso nonsense e uma paródia do poema didático “The Old Man’s

Comforts and How He Gained Them” de Robert Southey.

‘ “You are old, Father William” the young man said,
“And your hair has become very white;

And yet you incessantly stand on your head –
Do you think, at your age, it is right?”

“In my youth,” Father William replied to his son.
“I feared it might injure the brain;

But, now that I’m perfectly sure I have none,
Why, I do it again and again.”

“You are old,” said the youth, “as I mentioned before,
And have grown most uncommonly fat;

Yet you turned a back-somersault in at the door –
Pray, what is the reason of that?”

“In my youth,” said the sage, as he shook his grey locks,
“I kept all my limbs very supple

By the use of this ointment – one shilling the box –
Allow me to sell you a couple?”

“You are old,” said the youth, “and your jaws are too weak
For anything tougher than suet;

Yet you finished the goose, with the bones and the beak –
Pray, how did you manage to do it?”

“In my youth,” said his father, “I took to the law,
And argued each case with my wife;

And the muscular strength, which it gave to my jaw,
Has lasted the rest of my life.”

“You are old,” said the youth, “one would hardly suppose
That your eye was as steady as ever;

Yet you balanced an eel on the end of your nose –
What made you so awfully clever?”

“I have answered three questions, and that is enough,”
Said his father, “don’t give yourself airs!

Do you think I can listen all day to such stuff?
Be off, or I’ll kick you downstairs!” ’ (CARROLL, 1993, p. 51-54)

A tradução de Lobato do poema acima se resume em dois versos intercalado por um

diálogo, como no trecho abaixo
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“Minha terra tem palmadas...”
(parte do texto: diálogo)
“Onde canta o crocodilo” (CARROLL, 1931 e 1933, p. 46; 1960, p. 54;
1972, p. 36; 1974, p. 33; 2002a, p. 33-34; 2005a, p. 53, 2005b, p. 42) (grifo
nosso)

De acordo com Romeu (2006, p. 90), Lobato fez uma paródia com o poema

nacionalista “Canção do exílio” de Gonçalves Dias: “Minha terra tem palmeiras / Onde canta

o sabiá” (grifo nosso). Lobato captou a ideia de Carroll em parodiar poemas e usou a

criatividade parodiando um poema conhecido pelas crianças brasileiras da época.

Ana Maria Machado optou por traduzir o poema acima pela letra da música “A casa”

de Vinícius de Moraes. A autora também optou por traduzir outros poemas parodiando com

poemas brasileiros para que o leitor pudesse localizar esses poemas em sua própria cultura.

Assim, a autora, como ela própria escreve no posfácio da tradução de $OLFH classificada como

“tradução”, substituiu as cantigas infantis por equivalentes do folclore brasileiro e os poemas

por letra de música de Vinícius de Moraes e ao poema de Gonçalves Dias (CARROLL,

2006a, p. 133).

No capítulo VI, quando a Duquesa embala uma criança recita uma canção de ninar

contendo dois quartetos intercalados por dois refrães, como vemos a seguir.

Speak roughly to your little boy,
And beat him when he sneezes:

He only does it to annoy,
Because he knows it teases.

CHORUS
Wow! wow! wow!

I speak severely to my boy,
I beat him when he sneezes;

For he can thoroughly enjoy
The pepper when he pleases!

CHORUS
Wow! wow! wow! (CARROLL, 1993, p. 64)

Na tradução de Lobato, temos a tradução da canção acima somente com uma estrofe

de dois versos, como podemos ver a seguir. Notamos que Lobato resumiu o sentido do poema

acima em duas linhas.

5DOKH�FR¶D�FULDQoD�H�EDWD�OKH�TXDQGR�HVSLUUD�
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3RUTXH�D�PDOYDGLQKD� LVVR�ID]�GH�SXUD�ELUUD� (CARROLL, 1931 e 1933, p.
57; 1960, p. 68; 1972, p. 46; 1974, p. 40; 2002a, p. 41; 2005a, p. 67; 2005b,
p. 53)

Na canção “Turtle Soup”, no capítulo X, do texto-fonte, temos duas quintilhas e dois

quartetos de refrães, seguida por um texto e, depois por um dístico de refrão.

‘Beautiful Soup, so rich and green,
Waiting in a hot tureen!
Who for such dainties would not stoop?
Soup of the evening, beautiful Soup!
Soup of the evening, beaufiful Soup!

Beau–ootiful Soo–oop!
Beau–ootiful Soo–oop!

Soo–oop of the e–e–evening,
Beautiful, beautiful Soup!

Beautiful Soup! Who cares for fish,
Game, or any other dish?
Who would not give all else for two
Pennyworth only of beautiful Soup?
Pennyworth only of beautiful Soup?

Beau–ootiful Soo–oop!
Beau–ootiful Soo–oop!

Soo–oop of the e–e–evening,
Beautiful, beauti–FUL–SOUP!’

(parte do texto)

‘Soo–oop of the e–e–evening,
Beautiful, beautiful Soup!’ (CARROLL, 1993, p. 105-106)

Já o poema “Sopa de Tartaruga”, na tradução de Lobato, contém dois dísticos,

seguida por um texto, e, após, pelo refrão de dois dísticos, como vemos abaixo. Neste poema

como no anterior, Lobato também resumiu o sentido.

Esperando os convidados na sua terrina etc.
Bela sopa, gordurenta e cheirosa...

(parte do texto)

So-opa, cheiro-as e quentinha
Bela, be-ela so-opa de Tartaru-uga. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 104; 1960,
p. 121-122; 1972, p. 75-76; 1974, p.67; 2002a, p. 68; 2005a, p. 23-24;
2005b, p. 93)

As edições de 2005 não possuem a abreviação “etc.” no primeiro verso do poema

acima.
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No tribunal, capítulo XI, o Coelho Branco toca o clarim, desenrola o pergaminho e lê

o seguinte:

The Queen of Hearts, she made some tarts,
All on a summer day:

The knave of Hearts, he stole those tarts,
And took them quite away! (CARROLL, 1993, p. 109)

A opção de Lobato por traduzir o poema acima foi em forma de prosa, como vemos

no trecho a seguir:

– O fato criminoso é este – disse ele. – Sua majestade a Rainha de Copas fez
uma fornada de lindos bolos, em certo dia do mês corrente. O Valete de
Copas entrou escondido na cozinha e comeu-os todos, mas todos, todos, sem
deixar uma isca. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 108; 1960, p. 125-126; 1972,
p. 78; 1974, p. 69; 2002a, p. 70; 2005a, p. 127; 2005b, p. 96)

No capítulo XII, encontra-se o último poema do livro que consiste em uma carta

anônima escrita em versos, composta de seis quartetos, conforme abaixo. O Coelho Branco lê

esta carta no tribunal como uma evidência do autor do roubo do bolo.

They told me you had been to her,
And mentioned me to him:

She gave me a good character,
But said I could not swim.

He sent them word I had not gone
(We know it to be true):

If she should push the matter on,
What would become of you?

I gave her one, they gave him two,
You gave us three or more;

They all returned from him to you,
Though they were mine before.

If I or she should chance to be
Involved in this affair,

He trusts to you to set them free,
Exactly as we were.

My motion was that you had been
(Before she had this fit)

An obstacle that came between
Him, and ourselves, and it.

Don’t let him know she liked them best,
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For him must ever be
A secret, kept from all the rest,

Between yourself and me (CARROLL, 1993, p. 119)

Lobato traduz o poema acima por um poema de uma quintilha, como vemos abaixo,

ou seja, não segue o poema do texto-fonte. É simplesmente um poema criado por Lobato.

Carrapato carrapicho,
Carrapicho, carrapato.
Patocarra, pichocarra,
Pichocarra, patopicho...
Carracarra, pichopato. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 120; 1960, p. 139; 1972,
p. 86; 1974, p. 76; 2002a, p. 77; 2005a, p. 127; 2005b, p. 106)

Com esse poema, Lobato faz um trocadilho com as letras “b” e “p” e explica, através

do Rei, que a palavra “pichocarra” aparece repetida em todos os versos do poema e que

deveria ser “bichocarra” e não “pichocarra”. Logo, o Valete de Copas que tem um vício de

pronúncia, ou seja, troca o “b” pelo “p”, é acusado por ter roubado os bolos da Rainha.

Portanto, a mudança do poema causou a mudança de parte do texto de explicação sobre o

roubo dos bolos.

������ 1HRORJLVPR

‘Curiouser and curiouser!’ (CARROLL, 1993, p. 24). Assim começa o capítulo II,

com um neologismo criado por Carroll. Lobato também criou um neologismo, como podemos

ver no trecho abaixo. Linguisticamente, foi possível traduzir e criar ao mesmo tempo um

neologismo em outra língua.

Eis em que dá o FXULRVLVPR! (CARROLL, 1931 e 1933, p. 19; 1960, p. 23;
1972, p. 13; 1974, p. 13; 2002a p. 13) (grifo nosso)

Nas edições recentes houve uma atualização da linguagem para os dias atuais, como

vemos abaixo.

É nisso que dá o FXULRVLVPR! (CARROLL, 2005a p. 22; 2005b, p. 15) (grifo
nosso)
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Alguns neologismos se mantiveram iguais aos da 1a edição, como por exemplo,

“curiosismo”, “inocentarrona”, “poct!” e “zás!”.

������� 3URYpUELRV��GLWDGRV�H�JtULDV

Em $OLFH, encontramos muitos provérbios, ditos populares e gírias. Muitos destes são

localizados no tempo, final do século XIX, e no espaço, Inglaterra da Era Vitoriana, além de

serem paródias inglesas.

A maioria das paródias dos provérbios em $OLFH é pronunciada pela Duquesa.

Podemos citar o seguinte exemplo:

“Take care of the sense and the sounds will take care of themselves.”
(CARROLL, 1993, p 90) (grifo nosso)

Faria (1987, p. 792-793) relata que o provérbio acima é uma paródia do provérbio

britânico “Take care of the pence and the pounds will take care of themselves” (grifo nosso) e

quando a frase é traduzida perde a referência intertextual.

Gardner (2002, p. 89) adiciona que poucos americanos reconhecem a paródia de

Carroll e que a tradução do provérbio original seria: “Cuide dos pence que as libras cuidarão

de si” (grifo nosso) e, segundo Carroll (2002b, p. 89), a tradução em $OLFH fica como: “Cuide

do sentido, que os sons cuidarão de si” (grifo nosso), que refere, de acordo com Gardner

(2002, p. 89), a boa regra a se seguir quando se escreve prosa ou poesia.

Lobato optou por traduzir o provérbio acima por um provérbio conhecido pelos

brasileiros, como vemos abaixo, o qual não sofreu nenhuma alteração nas diversas edições.

– Livra-me dos ares que te livrarei dos males. (CARROLL, 1931 e 1933, p.
88; 1960, p. 107; 1972, p. 66; 1974, p. 57; 2002a p. 59; 2005a, p. 105;
2005b, p. 80)

Alice escutava o segundo dito de sua mãe

A red-hot poker will burn you if you hold it too long; and that if you cut your
finger very deeply with a knife, it usually bleeds. (CARROLL, 1993, p. 22)
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“IHUUR�HP�EUDVD�TXHLPD�� IDFD�GH�SRQWD�HVSHWD��QDYDOKD�FRUWD�R�GHGR�H� VDLVDQJXH” (CARROLL, 1931 e 1933, p. 16; 1960, p. 19; 1974, p. 11; 2005a, p.
19; 2002a, p. 10; 2005b, p. 12) (grifo nosso)

“IHUUR�DTXHFLGR�TXHLPD� IDFD�GH�SRQWD�HVSHWD��QDYDOKD� FRUWD�R� GHGR� H� VDLVDQJXH” (grifo nosso). (CARROLL, 1972, p. 11) (grifo nosso)

Lobato fez uma adaptação do dito acima. No trecho grifado acima houve uma

alteração em uma das edições de Lobato.

Em relação às gírias, notamos que foram inseridas por Lobato e, além disso, foram

atualizadas para o presente. Apresentaremos, a seguir, dois exemplos. O primeiro, ao sair da

casa da Duquesa, Alice não sabe que direção tomar e resolve perguntar ao Gato:

‘What sort of people live about here?’
‘In that direction,’ the Cat said, waving its right paw round, ‘lives a Hatter:
and in that direction,’ waving the other paw, ‘lives a March Hare. Visit
either you like: they’re both mad.’
‘But I don’t want to go among mad people,’ Alice remarked.
‘Oh, you can’t help that,’ said the Cat; ‘we’re all mad here. I’m mad. You’re
mad.’ (CARROLL, 1993, p. 67)

– Diga-me, Senhor Gato, que espécie de gente é a que vive nestas paragens?
– Dêste lado vive o Chapeleiro, respondeu o Gato apontando com à mão
esquerda, e dêste outro lado vive a Lebre Telhuda. Visite ao qual quiser.
Ambos são malucos.
– Mas eu não gosto de lidar com gente maluca, disse Alice.
– Então está pegada, porque aqui tudo é maluco. Eu sou maluco. Você é
maluca. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 61; 1960, p. 72; 1972, p. 47; 1974, p.
42) (grifo nosso)

Nas edições mais recentes, a gíria, grifadas por nós, foi atualizada para os dias de

hoje, como podemos ver no trecho a seguir:

– Diga-me, senhor Gato, que espécie de gente é a que vive nestas paragens?
– Deste lado vive o Chapeleiro – disse o Gato apontando com à mão
esquerda, e deste outro lado vive a Lebre Telhuda. Visite ao qual quiser.
Ambos são malucos.
– Mas eu não gosto de lidar com gente maluca – disse Alice.
– Então está frita, porque aqui tudo é maluco. Eu sou maluco. Você é
maluca. (CARROLL, 2002a, p. 43; 2005a, p. 71; 2005b, p, 55) (grifo nosso)

O segundo exemplo é quando Alice estava irritada com as intervenções do

Chapeleiro e da Lebre que resolveu ir embora. Confabulando consigo mesma, disse:
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‘At any rate I’ll never go WKHUH again!’ said Alice as she picked her way
through the wood. (CARROLL, 1993, p. 78)

– Nunca mais me pilham! – ia Alice dizendo pelo caminho, o qual
atravessava a floresta. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 72; 1960, p. 85; 1972, p.
57; 1974, p. 50) (grifo nosso)

Nas edições mais recentes, a gíria, grifadas por nós, foi atualizada para os dias de

hoje, como podemos ver a seguir:

– Nunca mais me pegam! – ia Alice dizendo pelo caminho, o qual
atravessava a floresta. (CARROLL, 2002a, p. 51; 2005a, p. 85; 2005b, p, 67)
(grifo nosso)

������� 7URFDGLOKRV

Carroll brinca com jogos de palavras fazendo trocadilhos através de vários artifícios,

como, por exemplo, a homofonia, a homografia, o mesmo campo semântico ou o neologismo.

Na tradução de Lobato, muitos dos jogos criados por Carroll foram perdidos, pois é difícil

manter a mesma correspondência na tradução de palavras homófonas, homógrafas etc.

Algumas vezes, Lobato seguiu com a história sem manter a correspondência, outras vezes

recria com outras palavras de campo semântico diferente. Veremos a seguir alguns desses

exemplos.

Logo no começo da história, quando Alice cai pela toca do Coelho, lembra da sua

gatinha e pensa

‘Dinah’ll miss me very much tonight, I should think!’ (Dinah was the cat.) ‘I
hope they’ll remember her saucer of milk at teatime. Dinah, my dear, I wish
you were down here with me! There are no mice in the air, I’m afraid, but
you might catch a bat, and that’s very like a mouse, you know. But do cats
eat bats, I wonder?’ And here Alice began to get rather sleepy, and went on
saying to herself, in a dreamy sort of way. ‘Do cats eat bats?’ and
sometimes, ‘Do bats eat cats?’ for, you see, as she couldn’t answer either
question, it didn’t much matter which way she put it.
(CARROLL, 1993, p. 18-19)

“Coitada! Creio que Diná vai estranhar muito a minha ausência esta noite.
Bom será que não se esqueçam de lhe dar o seu pires de leite, à hora do chá.
Minha cara Diná, eu só queria ver você aqui neste buraco para caçar uns
morcegos. Sim, porque estou caindo no ar e no ar, não há ratos, há
morcegos, que é rato de asa. Mas será que gato come morcego?”
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Alice começou a sentir uma certa sonolência, e nesse estado o pensamento
fica preguiçoso. Começou a repetir muitas vezes a mesma frase:
– Gato come morcego?
Às vezes repetia errado:
– Morcego come gato?
E como não obtivesse resposta, continuava a repetir sempre a mesma
pergunta. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 14; 1960, p. 17; 1972, p. 10; 1974, p.
9; 2002a, p. 9; 2005a, p. 16; 2005b, p. 18)

Como vimos no trecho acima, Carroll brinca com as palavras “cats” (gatos) e “bats”

(morcegos). Lobato traduz literalmente, com isso não mantém o jogo de sonoridade de

Carroll, o que resulta na perda da rima.

Na reunião com os bichos, Alice pede ao rato que conte a sua história, mas este

responde:

‘Mine is a long and a sad tale!’ said the Mouse, turning to Alice and sighing.
‘It is a long tail, certainly,’ said Alice, looking down with wonder at the
Mouse’s tail; ‘but why do you call it sad?’ And she kept on puzzling about it
while the Mouse was speaking, so that her idea of the tale was something
like this – (ver tabela 5.2 da seção 5.5.8 desta dissertação). (CARROLL,
1993, p. 35-36) (grifo nosso)

– A minha história é muito triste e comprida – suspirou ele.
Alice, que naquele momento estava com olhos postos na caudinha do Rato,
ficou a imaginar que a sua história deveria ser comprida como a sua cauda,
talvez mais comprida ainda e toda cheia de voltas. E lá dentro da sua cabeça
pôs-se a imaginar que a história do Rato devia ser qualquer coisa assim: (ver
tabela 5.2 da seção 5.5.8 desta dissertação). (CARROLL, 1931 e 1933, p. 32;
1960, p. 39; 1972, p. 24; 2002a, p. 23; 2005a, p. 38; 2005b, p. 28) (grifo
nosso)

Em Carroll, o trocadilho com as palavras homófonas “tale” (conto, história) e “tail”

(rabo, cauda) causa uma certa confusão, pois o rato estava dizendo uma coisa e Alice

pensando em outra. Entretanto, na tradução de Lobato, Alice não fica confusa, pois não há o

trocadilho.

O capítulo IV cujo título é “The Rabbit sends in a little Bill” e na tradução de Lobato

é “O Coelho dá ordens” e o nome do lagarto no texto-fonte é Bill. Bill, o lagarto, é homófona

e homógrafa do substantivo “bill”, que significa recado, notícia. A brincadeira com essas

palavras só é válida para os falantes da língua inglesa. Em termos linguísticos, fica muito

difícil uma tradução homófona e homógrafa ao mesmo tempo.

No capítulo IX, Alice tem um diálogo com a falsa tartaruga. A tartaruga se orgulhava

de ter a melhor educação, pois ia à escola todos os dias, Alice questiona dizendo que isso não
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era motivo de orgulho, pois ela também vai à escola todos os dias e pergunta o que ela

estudava e a tartaruga responde

‘Reeling and Writhing, of course, to begin with,’ the Mock Turtle replied;
‘and then the different branches of Arithmetic – Ambition, Distraction,
Uglification, and Derision.’ (...)
‘Well, there was Mystery’, (...) ‘– Mystery, ancient and modern, with
Seaography: the Drawling – the Drawling master was an old conger-eel, (...)
he taught us Drawling, Stretching and Fainting in Coils.’
‘What was WKDW like?’ said Alice.
‘Well, I can’t show it you myself,’ the Mock Turtle said: ‘I’m too stiff. And
the Gryphon never learnt it.’
‘Hadn’t time,’ said the Gryphon: ‘I went to the Classical master, though. He
was an old crab, he was.’
‘I never went to him,’ the Mock Turtle said with a sigh: ‘he taught Laughing
and Grief, they used to say.’ (CARROLL, 1993, p. 96) (grifo nosso)

– Das do costume e das diferentes partes da Aritmética – Ambição,
Enfeiação, Derisão.*
(...)
– Havia lições de Mistério, antigo e moderno: lições de Margrafia e
Deslizamento. A professora de Deslizamento era uma velha enguia (...).
Ensinava também Esticamento e Enrolamento.
– Que vem a ser isso?
– Não posso explicar com atos, respondeu a Tartaruga Falsa, porque sou
muito dura de corpo. Também o Grifo não pôde aprender isso.
– Não tive tempo, explicou este. Mas estive estudando com o mestre dos
Clássicos, que era um caranguejo cascudo.
– Nessa aula não estive, disse a Tartaruga, porque nela se ensinava a rir e
chorar e eu não fui feita para rir. (CARROLL, 1931 e 1933, p. 97-98; 1960,
p. 113-114; 1972, p. 70-71; 1974, p. 62-63; 2002, p. 62-63) (grifo nosso)
* ver seção 5.5.7 desta dissertação

– Das matérias normais e das diferentes partes da aritmética: DPELomR�GLVWUDomR��HQIHLDomR�e GHULVmR�
(...)
– Havia lições de PLVWpULR, antigo e moderno: lições de margrafia eGHVOL]DPHQWR. A professora de GHVOL]DPHQWR era uma velha enguia (...).
Ensinava também HVWLFDPHQWR e HQURODPHQWR.
– Que vem a ser isso?
– Não posso explicar com atos – respondeu a Tartaruga Falsa –, porque sou
muito dura de corpo. Também o Grifo não pôde aprender isso.
– Não tive tempo – explicou este. – Mas estive estudando com o Mestre dos
Clássicos, que era um caranguejo cascudo.
– Nessa aula não estive – disse a Tartaruga –, porque nela se ensinava a rir e
chorar e eu não fui feita para rir. (CARROLL, 2005a, p. 114-116 e 2005b, p.
86) (grifo nosso)

Quando a tartaruga responde à Alice, os nomes das matérias que ela estudava saem

trocados por parônimos, os quais devem ser engraçados aos leitores ingleses. De acordo com
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Coelho (1981, p. 316), a tartaruga em vez de dizer que aprendia a “ler” (= “reading”), disse

que aprendia a “cambalear” (= “reeling”); em vez de “escrever” (= “writing”), disse “torcer”

(= “writhing”); em vez de aprender “desenho” (= “drawing”), disse “balbuciar” (=

“drawling”); em vez de “esboço” (= “sketching”), disse “esticar” (= “stretching”); em lugar de

sair “pintura à óleo” (= “painting in oils”) sai “desmaiar em redondo” (= “fainting in coils”) e

etc. “History” é trocada por “mistery”; “geography” por “seaography”.

Lobato omite certas partes do texto-fonte, como, por exemplo, “Reeling and

Writhing”, “Distraction” e outras partes traduz literalmente. Carroll brinca semanticamente

com termos correspondentes, como, por exemplo, “Latim” e “Grego” pelos termos

“Laughing” (Rir, Rindo) e “Grief” (Pesar, Lástima). Lobato opta por traduzir o sentido das

palavras abandonando o trocadilho já que linguisticamente e semanticamente fica difícil

manter a correspondência.

������� 5HVXPR�GDV�GLIHUHQoDV�H�VHPHOKDQoDV�QDV�WUDGXo}HV

Os textos publicados das traduções de Lobato variam com o passar dos anos, em

sucessivas reedições. Desse modo, notamos que não só a ortografia e a atualização da

linguagem foram modificadas mas os vocábulos, as gírias tiveram uma nova tradução, então

concluímos que as traduções de Lobato foram alteradas sem qualquer menção feita pelas

editoras.

A tabela 5.3 apresenta as semelhanças e as diferenças de elementos nas traduções de

Monteiro Lobato.



162

Tabela 5.3 - Semelhanças e diferenças de elementos nas várias edições de Monteiro Lobato

7UDGXomR
2ULJLQDO

�����H����� ���� ���� ���� ���� ���� �����HG�FRPHPRUDWLYD
Orange
marmalade

Laranjada Laranjada Geléia de
laranja

Laranjada Laranjada Geléia de laranja Geléia de laranja

Old Magpie Corruira Coruja Coruja Coruja Corruíra Corruíra Corruíra

Blue caterpillar Bicho Cabeludo Bicho-Cabeludo Bicho Cabeludo Bicho Cabeludo Bicho Cabeludo Lagarta Azul Lagarta Azul

Large cat Gatão Gatão amarelo Gatão amarelo Gatão amarelo Gatão Gatão Gatão

Dodo Ganso Ganso Ganso Ganso Ganso Dodô Dodô

Crumbs Farinha de
biscoito

Farinha de
biscoito

Farinha de
biscoito

Farinha de
biscoito

Farinha de
rosca

Farinha de rosca Farinha de rosca

Hookah Cachimbo Cachimbo Cachimbo Cachimbo Cachimbo Narguilé Narguilé

Spectacles Lorgnon Lornhão Lornhão Lornhão Lorgnon Lornhão Lornhão

Three-legged
stoll

Cadeira de tres
pernas

Mocho de três
pernas

Mocho de três
pernas

Mocho de três
pernas

Cadeira de três
pernas

Banco de três
pernas

Banco de três
pernas

Telescope Telescópio Óculos de
alcance e
Telescópio

Óculos de
alcance e
Telescópio

Óculos de
alcance e
Telescópio

Telescópio Telescópio Telescópio

Writing-desk Mesa de
escrever e
escrivaninha

Mesa de escrever
e escrivaninha

Mesa de
escrever e
escrivaninha

Mesa de escrever
e escrivaninha

Escrivaninha Escrivaninha Escrivaninha
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Tabela 5.3 - Semelhanças e diferenças de elementos nas várias edições de Monteiro Lobato (Cont.)

7UDGXomR
2ULJLQDO

�����H����� ���� ���� ���� ���� ���� �����HG�FRPHPRUDWLYD
Canterbury Canterbury Cantuária Cantuária Cantuária Canterbury Canterbury Canterbury

Pink eyes Olhos
vermelhos

Olhos côr de
pitanga

Olhos côr de
pitanga

Olhos côr de
pitanga

Olhos
vermelhos

Olhos vermelhos Olhos vermelhos

Purr Rosnar Rosnar Rosnar Rosnar Rosnar Ronronar Ronronar

Growl Roncar Roncar Roncar Roncar Roncar Rosnar Rosnar

Ambition,
Distraction,
Uglification,
Derision

Ambição,
Enfeiação,
Derisão

Ambição,
Enfeação,
Derissão

Ambição,
Enfeação,
Derrissão

Ambição,
Enfeação,
Derrisão

Ambição,
Enfeiação,
Derrisão

Ambição,
Distração,
Enfeiação e
Derisão

Ambição,
Distração,
Enfeiação e
Derisão

------ Metediça Metediça Metediça Metediça Metida Metida Metida

Full of smoke Enfumaçada Fumarenta Fumarenta Fumarenta Enfumaçada Enfumaçada Enfumaçada

Six o’clock * Five o’clock tea Chá das cinco Chá das cinco Chá das cinco Five o’clock tea Five o’clock tea Five o’clock tea

*De acordo com Gardner (2002, p. 72), “isto foi escrito antes que o chá das 5 se tornasse o costume geral na Inglaterra.”
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Neste capítulo, foram apresentados o aspecto histórico, os aspectos físicos, as

ilustrações, o título da obra, os títulos dos capítulos e o texto com semelhanças e diferenças

das várias edições de Alice traduzidas por Monteiro Lobato. Para uma melhor visualização

foram elaboradas três tabelas. A tabela 5.1 apresenta o resumo dos aspectos físicos das

edições das traduções de Lobato, a tabela 5.2 apresenta o poema-cauda nas diferentes edições

e a tabela 5.3 com as semelhanças e diferenças de elementos nas diversas edições de Lobato.
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A proposta desta dissertação é analisar várias edições da tradução GH $OLFH�QR�3DtV
GDV 0DUDYLOKDV de Lewis Carroll no português do Brasil feita por Monteiro Lobato baseado

no modelo descritivo de tradução proposto por Lambert e Van Gorp (1985) dentro dos

parâmetros dos Estudos Descritivos da Tradução.

Para chegar na análise das edições de $OLFH de Lobato, traçamos um roteiro de vai

desde a vida do autor, Lewis Carroll até as diversas traduções de $OLFH no português do Brasil.

No capítulo 2, apresentamos um breve resumo da vida de Carroll, como e quando o

autor escreveu a obra, um breve resumo sobre o ilustrador John Tenniel e as lembranças,

muitos anos após a primeira publicação de $OLFH, de Lewis Carroll e Alice Lidell, musa

inspiradora da narrativa. Achamos importante escrever esse capítulo a fim de levar um pouco

mais de conhecimento ao nosso leitor.

No capítulo 3, apresentamos o modelo descritivo de tradução baseado em Lambert e

Van Gorp (1985), abordamos a questão da tradução, adaptação, condensação, apropriação,

reescritura, tradução de clássicos e tradução para crianças e jovens. Em seguida, no capítulo 4,

procuramos levantar a história do começo da tradução de literatura infantil e juvenil no Brasil

como também os primeiros tradutores e as primeiras traduções, com o intuito de informar o

quanto é importante uma tradução na formação cultural de um país, e a linguagem das

traduções no século XIX e no início do século XX; seguido pela trajetória de Monteiro Lobato

tradutor, suas traduções e a primeira tradução de $OLFH no Brasil e, em seguida, as diversas

traduções de $OLFH no português do Brasil, onde tentamos localizar o maior número possível

de traduções de $OLFH, em bibliotecas, sebos, livrarias etc.

Para uma melhor visualização das diversas traduções de $OLFH, fizemos uma tabela,

que se encontra no anexo I, ordenada por data de publicação, contendo o título traduzido,

nome do/a tradutor/a, ano de edição, nome da editora e da coleção, se houver, a que pertence,

nome do/a ilustrador/a e classificação feita pela editora; e, no anexo II, apresentamos as capas

e as contracapas das edições de $OLFH.

Para finalizar, no capítulo 5, analisamos as várias edições da tradução de $OLFH� QR
3DLV GDV�0DUDYLOKDV feita por Monteiro Lobato, baseado no modelo descritivo de traduções

proposto por Lambert e Van Gorp (1985) no qual proporcionou uma análise a nível macro-

estrutural e micro-estrutural das reedições.
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Para isso, analisamos as edições de 1931, 1933, 1960, 1972, 1974, 2002 e duas de

2005. As edições de 1931 e 1933 são idênticas, salva pela atualização ortográfica.

Constatamos que desde a 2a edição (1933), já revista ortograficamente em relação à 1a edição

(1931), o texto de Lobato foi alterado não só em termos de atualização da linguagem para os

dias atuais, mas também das terminologias traduzidas por Lobato. Nessa alteração houve

várias discrepâncias nas diversas edições.

A nossa análise chegou as seguintes conclusões: algumas cantigas, canções e poemas

foram omitidas por Lobato, outros foram traduzidos levando em conta aspectos culturais

brasileiros, e outras partes do texto foram expandidas em relação ao texto-fonte. Conforme

nossa análise, na tradução de Lobato há uma perda de parte da obra, ou seja, uma perda de

informação já que o texto não foi traduzido na íntegra. Não sabemos o motivo, mas o próprio

Lobato considerava a obra “intraduzível”, talvez, por isso Lobato tenha classificado a

tradução de $OLFH� QR� 3DtV� GDV� 0DUDYLOKDV como “tradução e adaptação”. Porém, as

classificações nas reedições recentes mudaram, como, por exemplo, a classificação da edição

de 1972 passou a ser “adaptação” e as classificações de 2002 e as duas de 2005 passaram a ser

“tradução”. Podemos dizer que o leque de diferentes conceitos se abre formando um só item:

a tradução; e o tema tradução se parece com um leque que se abre em diferentes conceitos que

no fim resume em um produto final único: o livro.

Podemos concluir que as edições de 1960, 1972, 1974, 2002 e as duas de 2005 são

atribuídas à Lobato, pois sofreram alterações, constatadas por nós nesta dissertação, após a

morte de Lobato. Constatamos, ainda, que as edições de 1960, 1972 e 1974 são bastante

similares entre si. A edição de 2002 é a que mais se assemelha com a 1a. edição, exceto pela

alteração da “farinha de biscoito” pela “farinha de rosca” como também pela atualização das

gírias, e é a única que não possui ilustrações internas, o que vai contra as ideias de Lobato em

ilustrar seus livros. Já as duas edições de 2005 são as que mais sofreram mudanças como, por

exemplo, a atualização de gírias, formatação do texto com mais divisões de parágrafos,

alteração da tradução resultando em uma tradução mais próxima do texto-fonte.

As traduções de $OLFH por Monteiro Lobato continuam sendo reeditadas apesar de

não ser a tradução integral da obra como vimos na nossa análise, mas entendemos que Lobato

carrega o peso do nome por ser tanto um grande escritor de literatura infantil e juvenil como

um grande tradutor de obras estrangeiras no Brasil.

Para Bastin (1990), a tradução de Lobato seria uma adaptação ao público leitor, mas

o autor conclui que toda adaptação é uma tradução, o que talvez nos esclareça as

classificações recentes. Já Lefevere (2007) classificaria a tradução de Lobato como
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reescritura, pois Lobato adaptou e manipulou a tradução. Além dessas omissões e expansões

na tradução de Lobato, nossa análise conclui que houve mudanças por parte das editoras no

texto de Lobato nas reedições ao longo dos anos, sem qualquer menção a tais mudanças.

Concluímos também que as reedições das traduções do clássico $OLFH de Lobato ao longo dos

anos servem tanto para estimular a vida e perpetuar o cânone de acordo com Sanders (2006).

Finalmente, verificamos, que apesar de alguns críticos mencionarem que Lobato

adapta seus textos, e que, apesar da classificação da obra ter mudado desde a edição de 2002,

o livro $OLFH� QR� 3DtV� GDV� 0DUDYLOKDV traduzido por Monteiro Lobato continua tendo uma

venda bastante razoável, talvez pela força do nome do tradutor.

Para fechar esta dissertação, sugerimos algumas opções de pesquisas para futuras

dissertações ou teses, como, por exemplo, analisar edições de outros tradutores segundo o

modelo descritivo para traduções proposto por Lambert e Van Gorp (1985); analisar futuras

reedições de Lobato; analisar traduções intersemióticas para o teatro, cinema, game e etc.;

analisar edições classificadas como “adaptação”; analisar edições classificadas como

“condensadas” ou que são implicitamente condensadas de acordo com Milton (2002) e

analisar edições apropriadas baseada em Sanders (2006).
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Ricardo Gouveia -
Condensado e adaptado
por Tony Ross

2001 (1.ed.)
2002 (2.tiragem)

Martins Fontes Tony Ross Condensado e
adaptado da tradução

19 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Monteiro Lobato 2002 (1.ed.) Companhia Editora
Nacional

Sem ilustração
Capa: Izomar
Camargo Guilherme

Tradução (capa) /
Tradução e adaptação
(folha de rosto)
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ANEXO I – DESCRIÇÕES DAS TRADUÇÕES DE $/,&( ORDENADAS POR DATA DE PUBLICAÇÃO(Cont.)

1� 7Ë78/2 75$'8725�$� $12 (',725$���&2/(d2 ,/8675$'25�$� &/$66,),&$d2�'$(',725$
20 $OLFH��HGLomRFRPHQWDGD Maria Luiza X. de A.

Borges
2002 (1.ed.) Jorge Zahar John Tenniel Tradução

21 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Nílson José Machado 2002 (1.ed.)
2006 (5.reimp.)

Scipione
(Série Reencontro
Infantil)

Dorotéia Vale Adaptação

22 $YHQWXUDV�GH�$OLFH�QR3DtV�GDV�0DUDYLOKDV Ricardo Gouveia -
Condensado e adaptado
por Tony Ross

2002 (1.ed.) Martins Fontes
Clássico Universal vol.4
(Literatura em minha
casa)

Alexandre Camanho Condensado e
adaptado da tradução

23 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Disney Enterprises Inc. 2002 Edelbra
(Disney)

Van Gool-Lefèvre-
Loiseauz

Não menciona

24 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Raquel Teles Yehezkel 2003 Leitura
(Coleção Mundo
Mágico)

Carlos Busquets Não menciona

25 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Monteiro Lobato 2005 Companhia Ed.
Nacional
(Clássicos Nacional)

Sem referência*
Capa: Ícone
Comunicação Ltda.

Tradução

26 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Monteiro Lobato 2005 (Edição
comemorativa)

Companhia Ed.
Nacional

Darcy Penteado Tradução

27 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Cristina Porto 2005 (1.ed.) Companhia Ed.
Nacional
(Primeiros Clássicos)

Marcos Guilherme Adaptação da
tradução original de
Monteiro Lobato

28 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Edy Lima 2005 (1.ed.) Scipione
(Série Reencontro
Literatura)

Elisabeth Teixeira Adaptação (capa) /
Tradução e adaptação
(folha de rosto)

29 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Márcia Feriotti Meira 2005 (1.ed.) Martin Claret
(Coleção A Obra-Prima
de Cada Autor)

John Tenniel
Capa: Marcellin
Talbot

Tradução
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ANEXO I – DESCRIÇÕES DAS TRADUÇÕES DE $/,&( ORDENADAS POR DATA DE PUBLICAÇÃO(Cont.)

1� 7Ë78/2 75$'8725�$� $12 (',725$���&2/(d2 ,/8675$'25�$� &/$66,),&$d2�'$(',725$
30 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Rosaura Einchenberg

Poemas de Ísis Alves
2006 (1.ed.) L&PM Pocket

(Coleção L&PM Pocket)
John Tenniel Tradução

31 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Índigo 2006 (1.ed.) Escala Educacional
(Coleção Recontar)

Eloar Guazelli Filho Adaptação

32 $YHQWXUDV�GH�$OLFH�QR3DtV�GDV�0DUDYLOKDV Jorge Furtado e Liziane
Kugland

2008 (1.ed.) Objetiva Mariana Newlands Tradução

33 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Isabella Marcatti 2009 (1.ed.) Abril
(Abril Coleções:
Clássicos Disney para
ler e ouvir; v.13) + 1 CD

Disney Tradução

34 $YHQWXUDV�GH�$OLFH�QR3DtV�GDV�0DUDYLOKDV Maria Luiza X. de A.
Borges

2009 (1.ed.) Jorge Zahar John Tenniel Tradução

35 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Nicolau Sevcenko 2009 (1.ed.) Cosac Naify Luiz Zerbini Tradução

36 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Clélia Regina Ramos 2009 (1.ed.) Universo dos Livros Luciana Ruivo Tradução

37 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Tatiana Belinky 2010 (1.ed.) Arx (selo Ed. Saraiva) Camille Rose
Garcia

Tradução

38 $OLFH�QR�3DtV�GDV0DUDYLOKDV Adaptação de Harriet
Castor e tradução para o
português de Fabio
Teixeira

2010 (1.ed.) Ciranda Cultural Zdenko Basic Adaptação

* De acordo com Pereira (2008, p. 138), as ilustrações são da artista inglesa A. L. Bowley feitas para a edição $OLFH�LQ�:RQGHUODQG da editora
inglesa Raphael Tuck & Sons Ltd. (1925?).

** O livro encontra-se, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, sem a capa original.
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ANEXO II – CAPAS E CONTRACAPAS DE $/,&(�12�3$Ë6�'$6�0$5$9,/+$6
Traduções de Monteiro Lobato

1931 (1. ed.) – capa
Companhia Ed. Nacional
(Bibliotheca Pedagogica Brasileira)
Ilustrações: sem referência
Capa: A. L. Bowley
16 x 21,3 - 123 p. – capa dura

1960 (9. ed.) – capa e contracapa
Ed. Brasiliense
Ilustrações: sem referência
(iguais as da edição de 1931)
Capa: E. Koetz
15 x 21 cm – 143 p. – capa dura

1972 (1. ed.) – capa
Ed. Abril Cultural
(Clássicos da Literatura Juvenil)
Ilustrações: Lila Figueiredo
Contém $OLFH�QR�3DtV�GR�(VSHOKR:
17 x 22,5 cm – 182 p. – capa dura

2002 (1. ed.) – capa
Companhia Ed. Nacional
Sem ilustrações
Capa: Izomar Camargo
Guilherme
15,5 x 22 cm – 80 p.

2005 (1. ed.) – capa e contracapa
Companhia Ed. Nacional
(Clássicos Nacional)
Ilustrações: sem referência (iguais
as da edição de 1931)
Capa: Ícone Comunicação Ltda.
15,7 x 22 cm – 144 p

2005 (1. ed.) – capa e contracapa
Companhia Ed. Nacional
(Ed. comemorativa – 140 anos)
Ilustrações: Darcy Penteado
21 x 30 cm – 112 p. – capa dura

2005 (1. ed.) – capa e contracapa
Companhia Ed. Nacional
(Primeiros clássicos)
Adaptação: Cristina Porto
Ilustrações: Marcos Guilherme

18 x 25 cm – 48 p.
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Outros tradutores

1974 (2. ed.) – capa e contracapa
Disney
Ed. Abril Cultural
(Estorinhas de Walt Disney)
Contém 1 disco de vinil pequeno
Adaptação de Edy Lima
Ilustrações: Disney
18, 5 x 18,5 cm – 24 p.

1977 (1.ed.) Ed. Fontana/Summus
1980 (3. ed.) – capa e contracapa
Sebastião Uchoa Leite
Summus Editorial
Ilustrações: Lewis Carroll
Capa de Angelo Venosa
Contém $WUDYpV�GR�(VSHOKR�H�RTXH $OLFH�HQFRQWURX�Oi
13,8 x 20,8 cm – 282 p.

1986 (1.ed.) – capa
1992 (6. ed.)
Nicolau Sevcenko
Ed. Scipione
(Série Reencontro)
Ilustrações: Célia Seybold
13,5 x 20,3 cm – 126 p.

1992 (1. ed.) – capa
Ruy Castro
Ed. Companhia das Letrinhas
Ilustrações: Laurabeatriz
22,8 x 24,8 cm – 78 p.

1995 (1. ed.) – capa e contracapa
Barbara Theoto Lambert
Edições Loyola
Ilustrações: Eric Kincaid
22 x 27, 3 cm – 112p. – capa dura

1986 (1.ed.) – capa e contracapa
1997 (4. ed.) / 2005 (5. ed.)
Fernanda Lopes de Almeida
Ed. Ática
Ilustrações: Nicolas Guilbert
20,5 x 26,3 cm – 120p.
Capa dura até a 4. edição

1997 (1.ed.) -capa e contracapa
1999 (2. ed.) / 2006 (3. ed.)
Ana Maria Machado
Ed. Ática
(Eu leio)
Ilustrações: Jô de Oliveira
17 x 24 cm – 136 p.

2001 (1. ed.) – capa e contracapa
2002 (2. tiragem)
Ricardo Gouveia e Tony Ross
Ed. Martins Fontes
Ilustrações: Tony Ross
18,5 x 24,4 cm – 96 p.
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2002 (1. ed.) – capa e contracapa
Maria Luiza X. de A. Borges
Jorge Zahar Editora
Ilustrações: John Tenniel
Contém $OLFH�DWUDYpV�GR�HVSHOKR
21,3 x 26, 5 – 304 p.

2002 (1. ed.) – capa e contracapa
2006 (5. reimpressão)
Nílson José Machado
Ed. Scipione
(Reencontro Infantil)
Ilustrações: Dorotéia Vale
19 x 26 cm – 48 p.

2002 – capa
Disney
Não menciona o tradutor
Ed. Edelbra
Ilustrações: Van Gool-
Lefèvre-Loiseaux
16 x 15 cm – 16 p.

2003 – capa e contracapa
Raquel Teles Yehezhel
Ed. Leitura
Ilustrações: Carlos Busquets
14,1 x 21,1 cm – 08 p.

2005 (1. ed.) – capa e contracapa
Edy Lima
Ed. Scipione
(Reencontro)
Ilustrações: Elisabeth Teixeira
13,5 x 20,7 cm – 72 p.

2005 (1. ed.) – capa e contracapa
Márcia Feriotti Meira
Ed. Martin Claret
Ilustrações: John Tenniel
Capa de Marcellin Talbot
11,7 x 18,2 cm – 145 p.

2006 (1. ed.) – capa e
contracapa
Rosaura Einchenberg
L&PM Editora
(Coleção L&PM Pocket)
Ilustrações: John Tenniel
10,6 x 17,2 cm – 172 p.

2006 (1. ed.) – capa e contracapa
Índigo
Ed. Escala Educacional
(Coleção Recontar)
Ilustrações: Eloar Guazelli Filho
20 x 18 cm – 72 p.
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2008 (1. ed.) – capa e contracapa
Jorge Furtado e Liziane Kugland
Ed. Objetiva
Ilustrações: Mariana Newlands
15, 5 x 19 cm – 168 p.

2009 (1. ed.) – capa e contracapa
Isabella Marcatti
Ed. Abril
Abril Coleções (Coleções Clássicos
Disney para ler e ouvir) + 1 CD
Ilustrações: Disney
21,5 x 26,8 cm – 48 p. – capa dura

2009 (1. ed.) – capa e
contracapa
Maria Luiza X. de A. Borges
Ed. Jorge Zahar
Ilustrações: John Tenniel
Contém $WUDYpV�GR�(VSHOKR�H�RTXH $OLFH�HQFRQWURX�Oi
13,4 x 18,8 cm – 318p.

2009 (1. ed.) – capa e
contracapa
Nicolau Sevcenko
Ed. Cosac Naify
Ilustrações: Luiz Zerbini
17 x 23,1 cm – 168p.

2009 (1. ed.) – capa e contracapa
Clélia Regina Ramos
Ed. Universo dos Livros
Ilustrações: Luciana Ruivo
18 x 23 cm – 112 p.

2010 (1. ed.) –contracapa e capa
Tatiana Belinky
Ed. Arx: Saraiva
Ilustrações: Camille Rose Garcia
17,3 x 24,1 cm – 160 p.

2010 (1. ed.) capa e contracapa
Adaptação de Harriet Castor e
Tradução para o português de
Fabio Teixeira
Ed. Ciranda Cultural
Ilustrações: Zdenko Basic
25,5 x 29 cm – 26p. – pop-up
Capa dura, livro tipo pop-up



186

Edições em língua inglesa

1993 – capa e contracapa
Wordsworth Editions Limited
(Wordsworth Classics)
Ilustrações: John Tenniel
Contém 7KURXJK�WKH�/RRNLQJ�*ODVV
12,1 x 19, 7 cm– 264 p.

1994 – capa e contracapa
Penguin Books
(Penguin Popular Classics)
Ilustrações: John Tenniel
11,2 x 18,1 cm– 160 p.

1998 – capa e contracapa
Macmillan & Co.
Ilustrações: John Tenniel
13 x 19, 5 cm – 196 p.
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