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Resumo / Abstract 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa qualitativa sobre a tradução do livro Trollkarlens Hatt, 
Finn Family Moomintroll, A Família dos Mumins da autora finlandesa Tove Jansson. A partir de oito 
ocorrências de tradução foi avaliada a (in)visibilidade das tradutoras Elizabeth Portch na versão 
inglesa e Mafalda Eliseu na versão portuguesa. Através de uma análise dos métodos de tradução está 
confirmada a teoria da literatura para crianças: os fenômenos de domesticação e estrangeirização 
aparecem na tradução num compromisso equilibrado, porém, com o foco na cultura e na língua alvo, 
num diálogo com o leitor. Para além disso, pode-se perceber que entram outras considerações nas 
decisões do tradutor: as preferências estilísticas e pessoais. Também poderia ter sido discutida uma 
certa dominância da língua inglesa, mas pela dificuldade com uma terceira língua na análise, deve ser 
preservada para futuros estudos.   

This paper is the result of a qualitative research of the translation of the book Trollkarlens Hatt, Finn 
Family Moomintroll, A Família dos Mumins written by the Finnish author Tove Jansson. The 
(in)visibility of the translators Elizabeth Portch of the English version and Mafalda Eliseu of the 
Portuguese version is evaluated through eight excerpts of translation. The analysis of the methods used 
in these translations confirms the theory of children´s literature: the phenomena of domestication and 
foreignization appear as a balanced compromise, however, with the focus on the target culture and 
language, in a dialogue with the reader. In addition, there are other considerations that intervene in the 
decision-making of the translator: stylistic and personal preferences. Also a certain dominance of the 
English language could have been discussed, but for the difficulty that a third language causes in the 
analysis, that must be preserved for future studies. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Todos os trolls Mumin se deitam a dormir no princípio de Novembro. É uma boa ideia, se 

não gostamos do frio e da escuridão do longo Inverno.” Em vez de deitar-me a dormir até a 

primavera, que realmente e muito senti vontade de fazer no princípio de novembro, resolvi 

divertir-me com este estudo saboreando algumas ocorrências da tradução desse livro dos 

Mumins. A escolha também foi feita por aquele país dos Mumins, a Finlândia, ser o meu país 

e por Tove Jansson ter uma forte relação com a minha região natal no litoral sul do país. Por 

ter sido escrito em sueco o texto original, consegui combinar neste trabalho as línguas 

atualmente mais significantes na minha vida – o português e o sueco, com o inglês como fator 

surpresa. 

Tove Jansson criou a maior parte das histórias com os desenhos das figuras Mumins na sua 

ilha praticamente isolada, chamada Klovharu, situada a uns 80 km a leste de Helsínquia. A 

autora adorava passar os verões na sua ilha em condições bastante simples, rodeada pelo 

Golfo da Finlândia, pintando e escrevendo. Essa vida simples e natural, conduzida pelas 

forças naturais, principalmente pelo mar, foi encaminhada para os contos dos Mumins. 

A tradução, por sua vez, me interessa por ser uma área de conhecimento indispensável mas 

pouco valorizado, até desprezado. Contudo, estamos expostos às traduções desde pequenos, 

ainda que não apercebêssemos disso. 
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2. TRADUÇÃO 

2.1. MÉTODOS DE TRADUÇÃO 

Tradicionalmente, o tradutor deve focar-se na equivalência, na fidelidade ao texto original e 

na abordagem pedagógica, segundo Göte Klingberg (1986). Recentemente, os métodos de 

tradução são mais focados na língua-alvo utilizando adaptação, generalização e explicações 

em vez de serem orientados para a língua de origem (Cascallana 2006: 104). Um método 

alternativo consiste em nos focarmos na funcionalidade do texto, na interação, ”dialogical 

translating”, como explica Riitta Oittinen (2000), representando uma abordagem estética, 

sublinhando a relação entre o texto, o tradutor e o público. (Nikolajeva 2006: 279). Quando o 

foco está na comunicação, há mais igualdade entre traduções diferentes (Pascua-Febles 2006: 

115). Em grande parte graças a Toury, Bassnett e Lefevere, a abordagem descritiva sobrepôs-

se à prescritiva, trazendo mais compreensão dos fatores culturais no domínio (Lathey 2006: 

13). 

A equivalência do texto segue como objetivo principal da tradução. Para elementos não-

traduzíveis devem usar-se vários métodos de tradução: deixar de traduzir palavras por ser 

impossível traduzi-las ou para manter o sabor estrangeiro, ou domesticar o texto por meio de 

adaptação. As diferenças semânticas e estilísticas também devem ser consideradas. 

(Nikolajeva 2006: 291, 294). Como método alternativo, Venuti sugere a estrangeirização 

apresentando a diferença cultural do texto, levando o leitor para uma viagem ao exterior 1

(Venuti 1995: 100-101) e promovendo uma visibilidade do tradutor, informando que o texto 

é, afinal, uma tradução. De acordo com a literatura consultada, a visibilidade do tradutor não é 

considerada uma evolução provável na literatura infantil, o que é assumido um género que 

requer facilidade e fluência, ou seja, invisibilidade e domesticação na tradução (Lathey 2006: 

13). Oittinen discorda dessa opinião apontando à perspectiva pedagógica: a criança merece 

ser informada sobre ”o mundo lá fora” (Oittinen 1993: 79). 

 Os conceitos de estrangeirização, domesticação e (in)visibilidade serão explicadas logo em capítulos 1

2.3., 2.4. e 2.5.
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2.2. TRADUÇÃO PARA CRIANÇAS 

A tradução para crianças, ou tradução infantil, é um compromisso entre os extremos de uma 

tradução fiel e uma tradução mais livre e criativa focalizando-se em aceitabilidade do texto, 

apesar de elementos estranhos, ou em ”adequação”, como Puurtinen chama a adaptação 

(Puurtinen 2006: 56, 59). Adaptação é comum na literatura infantil, por exemplo, por uma 

maior quantidade de diálogos adicionando à orientação para a cultura alvo (Lathey 2006: 8). 

Conforme as pesquisas de Shavit e Klingberg, é também bem mais aceitável domesticar a 

literatura infantil com tradução transparente, invisível (Oittinen 1993: 96).  

A dificuldade para manter um registo correto dos personagens e situações na tradução é 

especialmente visível na literatura infantil, tendo em conta a ambivalência desse público  2

específico (Pascua-Febles 2006: 111) que aparece, por exemplo, como ironia destinada aos 

leitores adultos (Lathey 2006: 5). Um fenômeno muito popular na literatura infantil é a 

onomatopéia, a imitação de sons, utilizado em nomes de personagens, por exemplo 

(Nikolajeva 2006: 289). Rimas e todo ”nonsense” têm um papel significativo para crianças 

que ainda aprendem a língua materna, mas requerem muita criatividade por parte do tradutor 

(Lathey 2006: 10). Outra peculiaridade da literatura infantil é a tradução de som e de visual, 

os jogos de palavras e ”um ritmo interior”, ”inner rhythm”, como a denomina Oittinen (ibid: 

9). 

Segundo Nikolajeva, na literatura infantil aparece mais um desafio: a falta de tolerância e de 

conhecimento dos elementos estranhos (Nikolajeva 2006: 278). Oittinen põe isso numa outra 

perspectiva: a vantagem da criança de curtir a literatura mais à vontade baseia-se numa mente 

aberta e ilimitada com todos os sentidos sem a restrição de conhecimento prévio (Oittinen 

1993: 177). Van Coillie corrobora esta opinião enfatizando como a criança é capaz de 

enfrentar um ambiente estranho, quando o livro é suficientemente excitante (Van Coillie 

2006: 137). No entanto, faltam investigações empíricas sobre a influência intercultural e a 

tolerância dos pequenos leitores face ao estrangeiro, lembra Lathey (Lathey 2006: 12). 

 Os Mumins eram mais populares entre adultos do que entre crianças, ao menos nos anos oitenta, e só 2

ficaram realmente populares entre crianças por uma série de animação baseada nos livros (Oittinen 
1993: 44).
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Também na literatura infantil reina a dominância de certas línguas. Segundo o estudo de 

Fernández López, o sistema linguístico espanhol não difere tanto dos outros sistemas, embora 

pareça mostrar maior respeito ao texto de origem: só elementos mais salientes do sistema são 

sob-postos à modificação em comparação com o francês, por exemplo, e essa tendência é 

visível também na literatura infantil portuguesa, porém, numa combinação das culturas de 

tradução traduzindo alguns nomes e títulos e preservando outros (Fernández López 2006: 43, 

48, 49). 

2.3. (IN)VISIBILIDADE NA TRADUÇÃO 

O conceito de ”invisibilidade”, ”invisibility”, foi desenvolvido e tornou-se famoso 

principalmente por Lawrence Venuti (1995). Segundo ele, referindo-se a Schleiermacher, o 

tradutor deve escolher entre dois métodos de tradução: a ”domesticação”, ”domesticating 

method”, uma diminuição etnocêntrica do texto estrangeiro trazendo uma dinâmica e 

funcionalidade na tradução (referindo-se a Nida, 1964); e a ”estrangeirização”, ”foreignizing 

method”, uma pressão para um desvio desses valores (Venuti 1995: 20) com o objetivo de 

deixar visíveis tanto a cultura estrangeira quanto o tradutor no meio. Por isso, os recortes de 

tradução escolhidos deste trabalho são observados através dos fenômenos de domesticação e 

estrangeirização na tentativa de revelar-se a (in)visibilidade do tradutor.  

2.4. DOMESTICAÇÃO 

Domesticação é o método que vem dominando nos últimos 60 anos a tradução, e que 

contribui para a transparência do tradutor (Venuti 2008: 32). O método procura produzir um 

texto fluente e familiarizado, reconhecível pelo leitor (ibid: 5), adaptando o texto para o leitor 

(Oittinen 2006(b): 42). A forma geralmente usada para domesticar um texto é adaptação por 

meio de exclusão , inclusão e diferentes mudanças. Discurso direto pode ser mudado para 3

resumo, uma narração pessoal para impessoal, um tempo verbal para outro, e o foco dirigido 

ao discurso considerado mais importante, ocultando alguma caracterização ou dimensões 

 Exclusão, ou seja, supressão, utiliza-se quando resulta demasiado difícil uma tradução; comum com 3

nomes próprios e jogos de palavras, por exemplo (Van Coillie 2006: 129).
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mais complicadas do texto original (Nikolajeva 2006: 280, 291). Muito utilizadas são 

explicações diversas e traduções compensatórias, por exemplo, um jogo de palavras pode ser 

compensado por outro, mais reconhecível pela cultura alvo (ibid: 294). Pode-se usar 

purificação, uma limpeza dos valores deletando qualquer coisa considerada inapropriada 

(Oittinen 1993: 102-103); ou simplificação, uma redução dos elementos, principalmente dos 

indesejados ou não importantes (ibid: 105). A adaptação manifesta-se também em 

modernização ou intervenção (e.g. perífrase, redução, compressão de texto). 

Uma tradução literal seria facilmente um fracasso, principalmente dos nomes dos personagens 

e dos lugares, além dos jogos de palavras. Constituem grandes desafios as conotações 

cômicas e expressões coloquiais que, no final, facilmente resultam em neutralização ou em 

conotações indesejáveis. (Cascallana 2006: 106-108). Por isso, é importante conhecer a língua 

e a cultura de origem (Nikolajeva 2006: 288). Venuti afirma que algumas características de 

um texto original devem ser substituídas por outras da cultura alvo, mais fáceis para o público 

reconhecer, para a reação do leitor ser igual (Venuti 1995: 21). Portanto, para Venuti a 

domesticação representa uma diminuição etnocêntrica do texto estrangeiro (ibid: 20), um 

método meramente negativo, até violento, ”ethnocentric racism and violence” (Oittinen 

2006b: 43). Venuti segue nos passos de Göte Klingberg e Klingberg school, posicionando-se 

contra qualquer adaptação desnecessária em nome de fidelidade ao texto original (Lathey 

2006: 21). A adaptação deve ser restrita justamente aos detalhes, como aos nomes, por eles 

terem uma grande relevância na narrativa (ibid: 7). 

De acordo com Oittinen, o primeiro critério do tradutor deve ser a fidelidade ao leitor, 

incluindo uma liberdade de mudar elementos menos bem sucedidos do texto original (Oittinen 

1993: 178). A adaptação não merece a fama negativa, pois toda tradução é uma interpretação. 

Na verdade, o próprio autor também pode escrever várias versões de uma história conforme 

qualquer mudança na sua personalidade e nas intenções do texto (Oittinen 2006(b): 56). A 

versão revisada do livro ”Trollkarlens hatt" para muitos leitores dos Mumins parecia uma 

versão bastante simplificada quanto à linguagem poética, e mais madura e filosófica, 

agradando talvez mais o público adulto. É a liberdade de adaptação, ou seja, domesticação, 

permitida ao autor, ao original, mas dificilmente ao tradutor. Porém, Oittinen concorda com 
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Klingberg no que tange à maneira como o leitor deve saber de qualquer simplificação do 

texto, receber explicações sobre as mudanças e saber quem é o responsável por elas. As 

crianças merecem o mesmo respeito do tradutor. (Oittinen 1993: 176). Portanto, a situação da 

literatura infantil é mais delicada: a falta do conhecimento geral das crianças faz com que elas 

necessitem de diversas explicações para não rejeitarem o texto (Lathey 2006: 7). 

2.5. ESTRANGEIRIZAÇÃO 

Para Venuti, a estrangeirização é um desvio dos objetivos de dinâmica e funcionalidade, 

fluência e naturalidade, os objetivos comuns na tradução durante as décadas recentes. É uma 

maneira para registrar a diferença linguística e cultural do texto estrangeiro, ”sending the 

reader abroad” (Venuti 1995: 20-21), levando o leitor para dentro do texto original (Oittinen 

2006: 42), focalizando-se exatamente na diferença cultural para assim assegurar uma 

estrangeirização do texto (Venuti 2008: 26, 29). Venuti destaca que o tradutor tem o poder de 

conscientemente recusar-se a produzir uma tradução domesticada e simplificada com valores 

etnocêntricos e, em vez disso, utilizar material específico ou característico para a língua de 

tradução, com outras ideias e valores culturais (Oittinen 2006b: 43). Assim, promove-se a 

visibilidade do tradutor seguindo o método de Schleiermacher (Venuti 1995: 100-101) mas 

destacando também a importância da ”equivalência reinventada”.  

Em relação à literatura infantil, a estrangeirização pode ensinar a tolerância ao estranho, mas 

tal deve ser feito com consideração para as crianças não rejeitarem uma tradução demasiado 

estranha, perdendo assim seu entusiasmo pela leitura (Oittinen 2006(b): 43). Por outro lado, a 

grande vantagem de uma criança é uma mente aberta e livre de expectativas (Jill Paton Walsh 

apud Oittinen), que deixa entrar coisas novas e estranhas no seu ”mundo 

carnavalesco” (Oittinen 1993: 183; Oittinen 2006: 89). Por ter naturalmente menos respeito 

por todos os modos de limitar os processos de leitura, a criança recria a história com maior 

liberdade (Oittinen 1993:183). Desta maneira, a própria criança escolhe quanta 

”estrangeirização” ela consegue receber, respeitando, inconscientemente, seus próprios 

limites. O fato de as crianças curtirem saborear nomes estranhos e outras coisas curiosas, 

ajuda o processo de aceitação (Lathey 2006: 7). 
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2.6. A VISIBILIDADE É UM CONJUNTO DE VÁRIOS FATORES 

Tanto Oittinen e Lathey quanto Venuti e Klingberg enfatizam o papel do editor (Lathey 2006: 

20), em respeitar e tornar visível o trabalho do tradutor pela informação sobre versões 

diferentes do texto, e também do possível terceiro idioma utilizado (Oittinen 1993: 180, 182). 

Qualquer tradução é somente uma interpretação que depende do método do tradutor e das 

circunstâncias pessoais, sociais e políticas (Venuti 2008: 31-32). Porém, é possível realizar a 

visibilidade por prefácios, posfácios e explicações diferentes sobre a origem e o processo do 

texto (Oittinen 1993: 56). Isso vale muito, sobretudo na literatura infantil desde uma 

perspectiva pedagógica: a criança merece ser informada sobre o ”mundo lá fora” (ibid: 79).  

Um desafio no caminho rumo a maior visibilidade do tradutor é a desigualdade entre as 

línguas. Segundo Venuti, a domesticação como método é particularmente favorecida pela 

cultura americana, inscrevendo os valores americanos na literatura. A fluência torna um livro 

fácil para ser lido e consumido e, como consequência, popular entre editores, contribuindo 

assim para a dominância da língua inglesa, critica Venuti (2008: 12, 16). A proposta dele 

parece-me lógica e evidente também na literatura acadêmica, pois quase não existiam textos 

teóricos para utilizar neste estudo em outras línguas que não no inglês. Venuti sugere que seja 

reinventada a fluência com uma atitude ética (ibid: 19) mas, infelizmente, não oferece 

nenhuma sugestão concreta sobre como a reinventar, o que considero uma grande deficiência 

na teoria dele. Um fator muito significativo, quase omitido por Venuti mas muito destacado 

por Oittinen, é o papel da leitura, da interpretação do leitor de qualquer texto adaptando o 

conteúdo mais uma vez, deixando novos sentidos nascerem, ”new meanings arise”, num 

diálogo pessoal (Oittinen 1993: 177; Oittinen 2006: 84). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. LITERATURA TEÓRICA 

A (in)visibilidade é um conceito relativamente novo mas muito discutido desde que virou 

famoso por Lawrence Venuti (Translator´s Invisibility, 1995; Translation Changes 

Everything: Theory and Practice, 2013). Venuti repete a ideia de Schleiermacher de um 

tradutor dever escolher entre os métodos de ”domesticação” e ”estrangeirização”. A 

domesticação, ”domesticating method”, representa uma invisibilidade do tradutor, uma 

”diminuição etnocêntrica do texto estrangeiro”, que Venuti critica fortemente. Esta estratégia 

ultimamente dominante no campo tem como princípios típicos as fluência, transparência e 

adaptação. A estrangeirização, ”foreignizing method”, contrasta esses valores para registrar 

uma diferença linguística e cultural do texto estrangeiro (Venuti 1995: 20). Outra 

pesquisadora em foco neste estudo é Riitta Oittinen (I Am Me - I Am Other: On the Dialogics 

of Translating for Children, 1993; ”No Innocent Act: On the Ethics of Translating for 

Children” em Children´s literature in translation: challenges and strategies, 2006; ”The 

Verbal and the Visual: On the Carnivalism and Dialogics of Translating for Children” em The 

Translation of Children´s Literature: A Reader, 2006(b)) contribuindo para o conhecimento 

específico da literatura infantil que falta nas obras de Venuti. Oittinen é também a favor da 

visibilidade do tradutor, portanto, com uma outra atitude perante a adaptação. Segundo 

Oittinen, o importante é a comunicação entre autor, ilustrador, tradutor e leitor (Oittinen 1993: 

56-57). É preciso ter um objetivo comum e para conseguir isso, uma liberdade de mudar 

elementos menos bem sucedidos do texto original (ibid: 178). No final, a leitura é criada e 

interpretada por cada leitor num diálogo pessoal (ibid: 177; Oittinen 2006: 84). Além da 

compreensão do texto, tem muito significado o efeito emocional, a leitura estética requerendo 

elementos conhecidos para despertar o lado experiencial ou imaginativo do leitor (Oittinen 

1993: 63, 78, 179). 

Na literatura infantil é mais aceitável domesticar um texto (Lathey 2006: 8). Porém, a 

visibilidade do tradutor pode ser realizada por prefácios, posfácios e explicações diferentes 

sobre a origem e o processo do texto (Oittinen 1993: 56). Para abordar melhor a 
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(in)visibilidade na literatura para crianças são utilizados vários artigos do livro The 

Translation of Children´s Literature: A Reader, editado por Gillian Lathey (2006), que, a meu 

ver, estão contribuindo consideravelmente para a teoria numa área que tem sido pouco 

desenvolvida e claramente marginalizada no âmbito da literatura (Shavit 2006: 25). Outra 

contribuição importante é dada pela obra Children´s Literature in Translation: Challenges 

and Strategies, editado por Jan Van Coillie e Walter P. Verschueren (2006). 

3.2. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS EM FOCO 

Num estudo de caso é comum recolher-se informação paralelamente com o processo de 

análise. O que pode resultar difícil, é realizar uma aproximação ao material com uma mente 

aberta depois de uma familiarização com ele. O pesquisador deve resistir à tentação de 

teorizar logo no começo o material para não fechar os olhos a novas ideias. (Saldanha & O

´Brien 2013: 227). De acordo com Saldanha & O´Brien, é mais razoável partir das evidências 

empíricas ”as the argument develops” e referir-se à literatura relevante segundo cada caso, 

ajustar a investigação conforme as evidências encontradas em vez de focar-se num certo 

modelo teórico (ibid: 230, 236). Parcialmente por isso, a perspectiva deste trabalho consiste 

em partir do texto observando e sentindo cada língua na tentativa de ouvir a voz do tradutor, 

de cada interpretador do texto. Sobretudo o desafio extra no estudo, a terceira língua, deve ser 

analisada a partir das ocorrências do texto, principalmente pela falta de uma teoria adequada. 

A ideia não é buscar erros ou avaliar a qualidade da tradução. O método contribui exatamente 

para enxergar os casos desviantes, o inesperado (ibid: 213). Outro motivo para destacar as 

evidências empíricas é a falta de pesquisa na literatura infantil com esta perspectiva e, ainda 

mais quando se trata de uma tradução através de uma terceira língua. Por muito restrito que 

seja, este estudo tem um espírito pioneiro, que aumenta o significado. 

3.3. FLEXÍVEL, PORÉM VISÍVEL 

A flexibilidade da perspectiva tornou-se visível ao longo deste processo na hora que foi 

descoberto que a versão portuguesa do livro foi traduzida da versão em inglês, isto é, a partir 

de uma obra traduzida, não original. Esta descoberta ocorreu por casualidade, ao comparar as 
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duas versões. Nada foi mencionado sobre a terceira língua utilizada na versão portuguesa. 

Esta foi a primeira grande descoberta deste estudo e mudou toda a perspectiva. Normalmente, 

descreve-se e compara-se uma tradução com o texto original. No presente caso, devem ser 

consideradas as duas traduções, para inglês e para português, e, sendo assim, a descrição das 

ocorrências escolhidas será feita entre as três línguas. São considerados os paratextos como o 

prefácio e as notas de rodapé, sendo muitas vezes bastante reveladores quanto à visibilidade 

de cada voz na leitura. Também são analisadas a semântica e a sensação transmitidas pelo 

texto. Por fim, escolhi esta autora finlandesa que escreveu numa das línguas oficiais da 

Finlândia e descreveu alguns elementos reconhecidos deste país nórdico, além de citar 

algumas renomadas pesquisadoras finlandesas, em parte, para adotar um papel visível como 

interpretadora deste texto. 

3.4. NATUREZA DA PESQUISA 

Este estudo qualitativo procura descrever as estratégias de tradução das tradutoras Elizabeth 

Portch no livro Finn Family Moomintroll e Mafalda Eliseu no livro A Família dos Mumins de 

Tove Jansson. É uma pesquisa descritiva e interpretativa, orientada para o contexto, “context-

oriented studies”, e para o produto, “product-oriented” (Saldanha & O´Brien 2013: 218). 

Este método qualitativo é muito comum nas áreas de sociologia e de estudos culturais por sua 

capacidade de produzir conhecimento mais objetivo da realidade social do que uma pesquisa 

científica com um método rigoroso. Os estudos de tradução adotaram o método por ele 

oferecer um ponto de vista abrangente e, ao mesmo tempo, detalhado dentro de uma unidade 

de investigação, e também por mostrar os fenômenos no seu contexto real. Procura responder 

às perguntas ’como’ e ’por que’, e é utilizado para testar uma teoria ou para gerar hipóteses. 

Logicamente, um fenômeno faz parte de um grupo maior, mas as descobertas não podem ser 

generalizadas. Porém, as evidências podem ser transferíveis e úteis para entender um 

fenômeno ou comportamento em geral e talvez para ele fazer mais sentido. Sendo uma análise 

mais profunda de um único texto, o método de pesquisa utilizado é o estudo de caso. O caso, 

então, a fonte primária deste estudo, as ocorrências escolhidas, está refletida através de uma 

revisão da literatura para contextualizar a perspectiva teórica. (Saldanha & O´Brien 2013: 

205-210, 218).  
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3.5. MÉTODO 

Com este método como base, foi feita uma seleção por um lado arbitrária e subjetiva, por 

outro fortemente baseada na teoria de tradução. As teorias disponíveis no campo da tradução 

da literatura infantil (ou literatura para crianças – neste estudo são utilizados os dois termos 

por não ser relevante a diferença entre esses termos justamente nesta pesquisa) são bastante 

restritas, por isso, como base deste estudo, são utilizados a teoria de tradução em geral e o 

contexto deste caso, a literatura infantil, para esclarecer a situação do domínio, mais 

especificamente a situação da (in)visibilidade do tradutor na literatura infantil. Utiliza-se uma 

análise de texto, observando algumas ocorrências que mais chamaram a atenção por não 

serem traduções diretas ou, à primeira vista, por não serem equivalentes. Depois foram 

avaliadas por meio de diferentes fenômenos que são comuns na literatura infantil, conforme a 

teoria utilizada. O resultado é um estudo de caso descritivo fazendo um diálogo entre prática e 

teoria com o produto, o livro dos Mumins, que se insere no contexto da literatura infantil 

analisado por meio da teoria relevante da área. 

Foram escolhidas oito ocorrências de tradução representando diferentes fenômenos comuns 

na tradução da literatura para crianças. Sendo um estudo de caso, é mais valioso a 

profundidade do que a quantidade do material. No entanto, para juntar um pouco de ironia 

finlandesa no estudo, vamos num jeito mais difícil para sofrer um pouco mais; então, é uma 

tentativa de incluir também trechos menos óbvios em relação à escolha entre a domesticação e 

a estrangeirização para, talvez, ter respostas mais fascinantes. Para descrever ligeiramente o 

contexto do corpus, foram incluídas as imagens e o layout, a aparência física do livro, como 

uma introdução ao material de análise, embora não fossem analisados em profundidade. 

Entretanto, foram analisadas alguns traços linguísticos e elementos além das palavras, mas 

principalmente os fenômenos culturais, pois é por meio deles que se costuma avaliar as 

estratégias de tradução. A seleção de exatamente oito recortes do texto foi também uma 

escolha estilística: me agradou bastante a expressão elegante oito ocorrências. 
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3.6. PERGUNTAS DE PESQUISA 

As perguntas de pesquisa são:  

Como descrever o método das tradutoras nos trechos selecionados: é visível ou invisível?  

Segundo as ocorrências escolhidas, quanto foram utilizadas as noções de ”domesticação” e 

”estrangeirização” como estratégia? 

4. A FAMÍLIA DOS MUMINS 

4.1. TOVE JANSSON E OS MUMINS 

Tove Jansson é a escritora mais traduzida da Finlândia com os livros sobre os Mumins 

traduzidos para mais de 30 línguas. O primeiro dos livros dos Mumins foi publicado em 1945. 

O objeto deste estudo, o livro Trollkarlens hatt, Finn Family Moomintroll, A Família dos 

Mumins, é o primeiro dos livros Mumins traduzidos para o inglês e é também o livro que 

levou Tove Jansson a alcançar grande fama e sucesso no campo internacional 

(www.tovejanssonseura.fi 12.2.2016). Esta versão inglesa foi traduzida por Elizabeth Portch e 

publicada em 1956 pelo editor Puffin Books. A versão em português foi traduzida por 

Mafalda Eliseu a partir da versão inglesa (e-mail da tradutora, 20 de janeiro de 2016) e 

publicada em 1992. Os acontecimentos ocorrem ao redor de um chapéu mágico, ”Trollkarlens 

hatt”, descrevendo como, depois do seu longo sono de inverno, a família dos Mumins acorda 

para um novo verão e logo enfrenta muitas surpresas causadas pela magia de uma cartola 

curiosa. 

4.2. DESCOBERTAS INESPERADAS ILUMINANDO A TRILHA 

A descoberta mais interessante é aquela inesperada. Este trabalho quase ficou imobilizado 

devido a algumas surpresas iniciais, que, no final das contas, acabaram ratificando a 

importância tanto do tema (a invisibilidade do tradutor), quanto do método (uma observação 

empírica do material). Oittinen (176, 180) enfatiza o direito do leitor de saber qual a versão 
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disponível. Isto foi a segunda grande descoberta deste estudo: há duas versões originais do 

livro ”Trollkarlens hatt”, o primeiro, do ano de 1948, e o revisado, pela própria Tove Jansson, 

do ano de 1968. Este fato de Tove ter escrito duas versões do livro não está mencionado, nem 

na versão inglesa, nem na portuguesa. Na versão inglesa menciona-se que o texto foi 

traduzido do livro original do ano de 1948 por Tove, publicado em inglês já em 1950 pela 

Ernest Benn Ltd e, pela Puffin Books, em 1961. Entretanto, só na versão inglesa impressa em 

1983 o título original está escrito corretamente, e em versões dos anos 2000 (os anos de 

impressão não estão mencionados no livro, mas foram descobertos através do número ISBN, 

na página AbeBooks.com), e em 2009  surge uma ”visibilidade” do tradutor/editor sem querer 4

com a/na tradução, escrevendo o título com duas letras erradas, ”Trollkariens Hati" em vez de 

”Trollkarlens hatt”. Apenas na versão de 1983 (a edição utilizada neste estudo) estão 

mencionados todos os anos de reimpressão. Na versão portuguesa, o título em sueco está 

escrito corretamente, mas não está mencionado que ela foi traduzida a partir de uma versão 

inglesa e não diretamente do texto original. Além disso, a versão portuguesa (utilizada neste 

trabalho, impressa em 1992) é referente à versão de 1968, logo à versão revisada do texto 

original, apesar de ser evidentemente uma tradução da versão inglesa, traduzida da versão 

original original do livro de 1948. Gerou confusão.  

4.3. ESCOLHAS (IN)VISÍVEIS 

Também a ilustração do livro varia de uma a outra dentre as versões observadas, no que tange 

à exposição das imagens originais nas páginas e, particularmente, das imagens de capa. Todas 

as capas diferem com todas as capas diferentes umas das outras. A última versão inglesa 

disponível, de 2009, tem a maior quantidade de ilustrações e explicações extra (paratextos), 

sendo a única dentre essas traduções com uma apresentação de Tove Jansson e também é a 

única que menciona ter sido o livro publicado primeiro na Finlândia, enfatizando desse modo 

a nacionalidade da autora. Assim varia a visibilidade do tradutor que pode se manifestar, por 

exemplo, em paratextos e na aparência do livro, partes extremamente importantes por serem 

muitas vezes o único sinal de visibilidade na tradução. O papel do editor é enfatizado por 

 As edições de 2000 e 2009 em inglês foram consultadas somente para ter melhor noção 4

sobre possíveis mudanças de estratégia na tradução da obra.
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muitos pesquisadores (Oittinen 1993: 180, 182; Lathey 2006: 20, Venuti) pelo fato de 

respeitar e tornar visível o trabalho do tradutor ao informar o leitor sobre versões diferentes 

do texto, inclusive sobre o possível terceiro idioma utilizado (Oittinen 1993: 182). Outro 

detalhe interessante é o fato de nem sequer a página oficial da ”Associação de Tove 

Jansson” (Tove Jansson -seura ry) mencionar as duas versões do livro, só se referindo à 

versão revisada de 1968 (www.tovejanssonseura.fi 12.2.2016). A partir deste contexto, foi 

construído este trabalho, apresentando alguns trechos do conto mais mágico dos Mumins. 

5. OITO OCORRÊNCIAS DE TRADUÇÃO 

5.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, tenta-se descobrir quanto é visível a tradutora nos exemplos tirados do conto A 

Família dos Mumins através dos conceitos de domesticação e estrangeirização e, ademais, 

considerando as possíveis decisões estilísticas. Pelo fato curioso e excepcional deste processo 

de tradução incluir uma terceira língua, será observado todo o processo de tradução desde o 

original em sueco para inglês e depois para português. No final, haverá uma revisão das 

descobertas (capítulo 5.3.). 

As traduções do título diferem totalmente do original. ”Trollkarlens Hatt”, “O chapéu do 

mágico”, transformou-se em ”Finn Family Moomintroll” e depois em A Família dos Mumins. 

Isso pode ser explicado pelo fato de este conto ter sido o primeiro dos livros Mumins 

traduzidos para inglês e português, sendo como uma apresentação dessas figuras para os 

leitores distantes já desde o título. Uma grande diferença aparece já antes da introdução, na 

forma de uma página adicional apresentando os Mumintrolls ao leitor no exterior, a “Querido 

Amiguinho”, com a voz da Mamã Mumin. Elizabeth Portch, a tradutora inglesa, parece querer 

enfatizar a natureza exótica dos Mumintrolls e preparar os pequenos leitores para enfrentar o 

mundo dessas criaturas, os apresentar como seres ambivalentes, como animais humanizados. 

O público imaginado é uma criançada longe no exterior, inconsciente da sensação do frio, 

pois Mamã Mumin destaca muito como o inverno é longo e frio e impossível de enfrentar, e 
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aconselha como proteger-se do frio enfiando-se num buraco na neve, assim como os Mumins. 

Ela puxa as crianças leitoras para dentro do conto criando empatia e curiosidade entre os 

leitores e facilitando a aproximação deles com os Mumins através desta carta pessoal, escrita 

à mão e com erros ortográficos, como se quisesse assim mostrar a sua vontade de encontrar as 

crianças no mesmo nível. Nessa parte, pode se descrever o método de tradução como uma 

domesticação, explicando a realidade desse país distante (mesmo sendo imaginário) 

distanciando-se do texto original e do mundo dos Mumins e, por outro lado pode-se dizer que 

foi utilizada a estrangeirização, enfatizando o seu papel narrativo: a Mamã Mumin é uma 

personagem do livro mas aqui está fora do contexto, atua como um mediador ou mensageiro 

entre o escritor e o leitor. Portanto, já no início do livro a estratégia da tradutora inglesa é uma 

mistura de métodos, porém, mais destacada a domesticação, adotando claramente a 

perspectiva da criança, adaptando o texto para o pequeno leitor, e criando um diálogo com o 

leitor. Por sua parte, a tradutora portuguesa, Mafalda Eliseu, segue fielmente a tradução 

inglesa, assim utilizando a estrangeirização como método, traduzindo a página inteira em todo 

detalhe e desenho quase igual da versão inglesa. 

5.2. TRECHOS DE TRADUÇÃO 

Depois de cada ocorrência estão escritos os números das páginas de onde foram tirados os 

exemplos (entre parênteses), primeiro da versão em sueco, depois daquela em inglês e por 

último do texto em português. 

Trecho 1: CAFÉ 

”Min mage vrålskriker efter kaffe. Gör era?” 

”I´m dying for some breakfast, aren´t you?” 

”Estou morto por tomar o pequeno-almoço, vocês não?” 

(páginas 15, 18, 20) 
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O café constitui uma parte importante da cultura finlandesa, pois os finlandeses são o povo 

que mais toma café no mundo. Toma-se café várias vezes por dia, e este hábito é normalmente 

o jeito mais popular de socialização. Nem é incomum que até as crianças tomem café, 

geralmente com muito leite, significando talvez um tipo de aceitação, unindo todas as 

gerações, posições e personalidades. Por isso, a mudança do “kaffe” para “breakfast” em 

inglês e com lealdade para “pequeno-almoço” em português parece-me uma adaptação tanto 

cultural, se não é tão comum tomar café nas culturas inglesa e portuguesa, quanto 

pedagógica, representando uma purificação a escolha da tradutora inglesa. Talvez seja 

considerado não saudável o café, particularmente para as crianças, levando Elizabeth Portch à 

esta solução muito típica na literatura infantil: substituir um tabu com um objeto aceito 

(Oittinen 1993: 98), ainda com uma expressão generalizada. Em português brasileiro o café 

teria sido recuperado na expressão ”café da manhã”, mas com sentido diferente. 

As expressões em inglês e português parecem-se muito também quanto ao uso do verbo 

”morrer” como base, enquanto em sueco a expressão é mais ativa e positiva usando a palavra 

”vrålskrika” que significa ”gritar como um uivo”. A expressão parece um concreto 

movimento, vivo e energético, que fica ainda mais claro com a afirmativa ”Gör era?” usando 

o verbo ”fazer” em vez de ”estar” como em ”aren´t you?” da versão inglesa e por seguir com 

”vocês não?”, uma questão afirmativa sem verbo, ainda menos animada, em português. 

Contudo, a semântica das frases não mudou muito na tradução, só a maneira de expressar a 

vontade de comer. Representa uma diferença linguística na expressão mais do que uma 

questão de (in)visibilidade do tradutor. 

Aqui a adaptação do texto original para inglês mostra invisibilidade do tradutor, quer na 

semântica, quer na forma da frase, porém, com bom gosto. Enfim, uma expressão viva e 

imaginativa, mas reconhecível, tem um efeito emocional na sua estética e agrada tanto a 

criança quanto o leitor adulto, como aponta Oittinen (1993: 63, 78, 179), ainda que falte o 

café. 
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>>> TRADUÇÃO INVISÍVEL com muita DOMESTICAÇÃO além das adaptações 

LINGUÍSTICAS e ESTILÍSTICAS. Equivalência na tradução portuguesa, então 

ESTRANGEIRIZAÇÃO, conservando totalmente o sabor da versão inglesa. 

Trecho 2: KUKELIKU! 

”Kukeliku!” (Han var så hänförd att han inte hittade på nånting fiffigare.) 

”’Cock-a-doodle-doo!’ (He was so excited he couldn´t think of anything more intelligent.)” 

”— Cocorocó! Estava tão excitado que não conseguiu pensar em nada mais 

intelligente .” (corte de capítulo entre ”Cocorocó!” e ”Estava…” - nota minha) 5

(páginas 21, 23, 24) 

Trecho 3: PII-HUU! 

”Jo-ho, ropade Mumintrollet, …” 

”’Pee-Hoo,’ said Moomintroll, …” 

”– Pii-huu! – disse o Mumintroll, …” 

(128, 130, 124) 

Onomatopéia, a imitação de sons, é muito popular na literatura infantil, afirma Nikolajeva 

(2006: 294), um fenômeno que contribui para a visibilidade do tradutor, transmitindo 

elementos estranhos na expressão, então utilizando o método de estrangeirização, e ao 

mesmo tempo lubrificando a aceitação do texto com elementos conhecidos, então adaptando 

a mensagem para ser melhor recebida. A estratégia das ambas tradutoras nesse caso é 

igualmente a domesticação com o foco na língua alvo para poder tocar no sentimento mais 

profundo do leitor, estimulando-se a imaginação com este nível emocional e estético 

(Oittinen 1993: 179). Enfim, é preciso ter elementos conhecidos para combater a intolerância 

ao estranho, como sublinha Puranen (Oittinen 1993: 78), domesticar expressões conforme as 

 ”Intelligente” está escrito errado na tradução portuguesa.5
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regras da cultura e língua alvo (Pascua-Febles 2006: 120). No entanto, pode-se utilizar, por 

exemplo, fonemas roubados da língua de origem para dar um toque exótico ao texto, 

combinando diversão e educação, se assim se quiser (isto é uma questão política e estética), 

para a criança saborear a língua. É mais um exemplo da estrangeirização neste caso, em 

ambas das línguas traduzidas. 

Uma peculiaridade quanto à visibilidade desse trecho é o desenho diferente de todas estas 

línguas. O narrador é obviamente visível em todas as línguas no trecho 2, mas de maneiras 

diferentes: no original, utilizando os parênteses; em inglês, utilizando os parênteses e aspas 

simples, e em português, utilizando o travessão e um corte entre a voz do personagem e a voz 

do narrador. Alguns pequenos detalhes parecidos repetem-se também no trecho 3, sendo 

muito semelhante o sabor na fonética e, por exemplo, o uso do travessão, indicando a 

diferença, a visibilidade, da língua portuguesa. O papel do narrador parece dar-lhe ao tradutor 

mais liberdade na expressão, oportunidades para incluir seu estilo pessoal no texto. 

Interessante. 

O nome ”Mumintrollet” foi traduzido fielmente para as duas línguas, ficando ”Moomintroll” 

e ”Mumintroll”, conservando a fonética, a semântica e a sensação, sendo assim um ótimo 

exemplo de estrangeirização. Os nomes e outras expressões imaginativas oferecem uma 

grande oportunidade, e um desafio, para o tradutor balançar entre a domesticação e a 

estrangeirização, utilizando a diversão e o humor de ambas as línguas, de origem e do alvo. 

No caso de “Mumintrollet” há a vantagem semântica o nome não estar ligado à cultura de 

origem por este Mumin ser uma criatura imaginária. Nem levanta fortes sentimentos a palavra 

em si mesmo, se não uma imagem de um ser fofinho pela fonética suave, assim como ele é. 

>>> TRADUÇÃO VISÍVEL com vários aspectos (desenho, fonética, o papel visível do 

narrador) de ESTRANGEIRIZAÇÃO. DOMESTICAÇÃO nas adaptações LINGUÍSTICAS e 

ESTILÍSTICAS, oferecendo ao leitor elementos culturais reconhecíveis.  
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Trecho 4: PALAVRAS BIZARRAS 

”I ett moln av sand ramlade Myrlejonet ner i hatten, och blixtsnabbt lade Snorken ett lexikon 

med utländska ord över alltsammans.” 

”In a cloud of sand the Ant-lion tumbled out, and, quick as lightning, the Snork popped a 

Dictionary of Outlandish Words on top.” 

”Numa nuvem de areia, a Formiga-Leão caiu e, rápido como um raio, o Snork tapou o 

Chapéu com um Dicionário de Palavras Bizarras.” 

(páginas 39, 41, 40) 

O capítulo 2 tem muitas expressões que brincam com as palavras, não tanto com o significado 

mas tratando-as como se fossem criaturas concretas, do tipo ”as Palavras Bizarras 

começavam a sair e a espalhar-se pelo chão” (na página 41) e ”deixam-me a casa toda 

desarrumada” (página 42). Assim ficam visíveis as palavras como meio de comunicação; 

não seria possível contar essas histórias sem palavras escritas, tão concretas e visíveis como 

as criaturas Mumins e seus amigos. O fenômeno aparece com o chapéu mágico, as palavras 

tornam-se visíveis com a magia da cartola. Poderia ser explicado como uma declaração da 

autora sublinhando o papel das letras sobre o papel, e do autor guiando-as, e talvez também, 

se assim o quisermos interpretar, do tradutor, interpretando a história para o leitor. 

Na tradução dos nomes reina uma estrangeirização conservando a semântica e o sabor 

estranho de ”Myrlejonet” para ”the Ant-lion” e ”Formiga-Leão”, ainda que com uma 

adaptação linguística, igualmente do nome ”Snorken” para ”the Snork” e ”o Snork”, sendo 

este também um exemplo de onomatopéia, despertando a imaginação com a fonética 

descritiva (Nikolajeva 2006: 289). Algumas palavras suecas compridas podem parecer 

mágicas de verdade para um estrangeiro, mas na tradução de “blixtsnabbt”, infelizmente, 

perde-se a magia, tornando-se para “quick as lightning” e “rápido como um raio”. Elizabeth 

Portch traduziu a palavra domesticando-a, enquanto Mafalda Eliseu a traduziu fielmente do 

inglês. Neste caso, para manter ou criar o estranho, poderia-se construir uma nova palavra em 

vez de focar-se rigorosamente no significado da palavra original. Isso seria uma 

estrangeirização estilística com mais liberdade por parte do tradutor e com toda a confiança 
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na inteligência do leitor. Ademais, aparece uma visibilidade do tradutor que não deve ser por 

causa da estrangeirização, mas na variedade estilística, com o verbo “lade”, “popped”, 

“tapou”. Nenhuma das tradutoras é fiel a seu texto de origem, em vez disso, utilizam um outro 

verbo com outro significado, aparência e fonética. Parece-me um exemplo de uma mudança, 

uma adaptação estética que aumenta o valor do texto original, pois contribuem para a 

diversão da frase com uma expressão mais desfrutável do original em sueco. 

>>> VISIBILIDADE de várias vozes e elementos do texto, evidentes de várias maneiras. 

ESTRANGEIRIZAÇÃO na tradução portuguesa, muito fiel à versão inglesa. 

DOMESTICAÇÃO na adaptação LINGUÍSTICA. 

Trecho 5: OLHOS DA NOITE 

”Jag har inte nattögon som du.” 

”’I haven´t got night-eyes like you.’” 

”— Não tenho olhos que vêem no escuro como tu.” 

(páginas 43, 45, 43) 

Nesse caso, a versão portuguesa difere das outras línguas. Elizabeth Portch segue fielmente o 

texto original, conservando a expressão que mais chama a atenção, ”nattögon”, assim 

mantendo o valor semântico, linguístico e estético da palavra com o método de 

estrangeirização. A expressão ”nattögon”, ”olhos da noite”, existe em todas estas línguas, 

usando a imaginação ou procurando aleatoriamente na internet, e funciona perfeitamente bem 

no contexto ainda que não exista no dicionário (dictionary.cambridge.org, www.linguee.com, 

www.portuguesedictionary.net). Parece-me estranho que Mafalda Eliseu tenha resolvido usar 

uma explicação, ”olhos que vêem no escuro”, em vez de uma tradução direta, apoiar-se numa 

generalização desnecessária, que fez a tradução perder a diversão que provoca a palavra no 

texto original. Segue a linha típica utilizada na tradução, então os métodos de adaptação, 

generalização e explicações, facilmente se esquecendo da língua original (Cascallana 2006: 

104). Talvez ela não tenha confiado na inteligência do (pequeno) leitor, simplesmente 
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resolveu simplificar a expressão para evitar qualquer confuso. De acordo com Oittinen 

(1993: 183) e Lathey (2006: 7), a criança curte saborear palavras estranhas e recria qualquer 

história durante a leitura com muita liberdade, respeitando, inconscientemente, seus próprios 

limites. De qualquer jeito, é refrescante que a tradutora portuguesa tome a liberdade de 

escolher um modo diferente desta vez, de diferir do seu texto original, da tradução inglesa. 

>>> ESTRANGEIRIZAÇÃO na versão inglesa e DOMESTICAÇÃO na versão portuguesa, 

avaliada sobretudo por meio da expressão ”nattögon”. Ou seja, a versão inglesa VISÍVEL e a 

portuguesa INVISÍVEL. 

Trecho 6: CACHIMBO E BANANA 

”Jag såg honom, sa Snusmumriken och tände sin pipa.” 

(- - -) 

(- - -) 

(- - -) 

”…peeling his banana.” 

”…descascando uma banana.” 

(páginas 92, 94, 91) 

No texto original o Farisco, ”Snusmumriken”, conta uma história para seus amigos e, para 

terminar, acende um cachimbo. ”Vi ele, disse o Farisco, e acendeu o seu cachimbo.” Na 

tradução não há nada do cachimbo. Para compensar o cachimbo, em inglês e português, o 

Farisco começa a descascar uma banana depois de terminar a sua fala. Isso não é nada 

incomum na literatura para crianças, a mudança ou omissão de elementos indesejáveis. 

Álcool é um tabu e muitas vezes substituído por uma fruta, mel ou leite (Oittinen 1993: 98). 

Este exemplo fala fortemente a favor de domesticação, mais precisamente pela purificação 

de um conteúdo considerado moralmente não correto. Numa perspectiva temporal, a escolha 
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de Elizabeth Portch poderia ser visto como uma modernização, tendo em conta que hoje em 

dia fumar não é mais tão comum e aceito como antigamente. 

O que me deixa curiosa aqui é o poder da cultura e língua inglesa, o quanto a versão 

portuguesa perde por a tradutora não saber do contexto original. Será que Mafalda Eliseu 

teria traduzido o cachimbo? Ela nem deve ter sabido que existia esta frase no texto original 

em sueco. Talvez na cultura portuguesa seja menos mal visto este hábito. Em todo caso, é uma 

característica essencial do personagem do Farisco e por isso uma omissão imperdoável na 

minha opinião. Além disso, pode ser um jeito para a própria Tove Jansson se manifestar na 

história, consciente ou inconscientemente, deixar aparecer o seu lado boêmio no mundo dos 

Mumins que, segundo ela, nunca foi escrito precisamente para crianças. Tove Jansson mesma 

fumava e levava uma vida relativamente liberal e ”artística”, tão simples como era. Portanto, 

esta omissão da expressão ”pipa” pode ser visto como uma omissão tanto da autora Jansson e 

do seu texto original, quanto de uma característica essencial de um personagem do livro, 

contribuindo para a invisibilidade de vários níveis. 

Para enfatizar ainda mais a domesticação utilizada na tradução, pode-se destacar a 

substituição do cachimbo por uma banana o que pode ser considerada uma universalização 

ou generalização, usar uma fruta que é conhecida no mundo inteiro, mas que certamente não 

faz parte da cultura culinária finlandesa, particularmente não fazia na época em que foi escrita 

esta história, em 1948. Para traduzir com o método de estrangeirização, Elizabeth Portch teria 

usado a maça, pera ou cenoura, por exemplo, alguma comidinha que cresce na Finlândia, 

enfatizando a cultura de origem. (Oittinen 2006b: 43; Venuti 1995: 20-21). 

>>> INVISIBILIDADE de várias vozes e de vários níveis do texto. DOMESTICAÇÃO na 

forma de uma mudança total por meio de omissão e adição e, ainda por cima, através de uma 

adaptação cultural. 
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Trecho 7: MAMELUCO 

”Men först måste det förklaras vad som hade hänt i Mumindalen medan de var ute på 

mamelukjakt.” 

”But first I must explain what had happened in the Valley while they were out on the 

Mameluke Hunt.” 

”Mas o primeiro tenho de explicar o que acontecera no Vale enquanto andavam à pesca do 

Mameluco.” 

(páginas 103, 105, 100) 

Nas versões traduzidas, o narrador virou mais ativo pelo uso da primeira pessoa com o verbo 

explicar, ”I must explain” e ”tenho de explicar”, sem se tornar um personagem da história. 

Esta solução pode ser interpretada como uma maior visibilidade do tradutor, sublinhando a 

existência de alguém que conhece bem os Mumins, que está dentro do livro mas não faz parte 

da história. Por outro lado, pode ser vista como domesticação a mudança da narração 

impessoal para pessoal, ou pode ser simplesmente uma solução estilística do tradutor 

(Nikolajeva 2006: 291). De qualquer forma, parece-me uma mudança linguistica, talvez 

também cultural, seguindo o padrão inglês no uso frequente da primeira pessoa ”I”. Pode 

parecer inocente essa diferença entre a forma passiva e a ativa, mas, no final das contas, são 

essas mudanças à primeira vista irrelevantes que aos poucos mudam uma língua, por 

exemplo, introduzindo estruturas emprestadas numa língua. É inevitável que as línguas 

mudem, mas é preocupante se mudam muito em favor de uma língua universal como o inglês 

atualmente. Por isso, as vezes a domesticação pode ter toda a razão, sobretudo traduzindo 

para as línguas regionais e minoritárias, como o finlandês, por exemplo. Qual será o efeito da 

língua inglesa no processo de tradução neste caso? Será que teria ter sido traduzido assim 

mesmo o texto, se tivesse sido feito direto do sueco para o português? 

Também o uso de letras minúsculas e maiúsculas é uma maneira de diferir do texto original, 

apontando o estranho da atividade de ”mamelukjakt” na tradução. Pode ser visto como 

adaptação linguística, pois em inglês é comum usar maiúsculas no início de qualquer nome, 

”the Mameluke Hunt”. A tradução portuguesa segue fielmente também neste aspecto a versão 
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inglesa, modificando somente o final: em ”pesca do Mameluco”, só o nome do peixe, 

Mameluco, está escrito com inicial maiúscula, destacando o estranho ou curioso do fenômeno 

Mameluco. A similaridade da tradução da palavra ”mameluk” comprova uma 

estrangeirização, por ter mantido o sabor estrangeiro (Nikolajeva 2006: 291) na fonética e na 

sensação, ainda que com uma domesticação da forma de conjugação: ”mameluk” – 

”Mameluke” – ”Mameluco”. A vantagem das palavras inventadas e de ”nonsense” é o efeito 

no leitor que mais provavelmente segue igual na tradução, aqui pela fonética suave e divertida 

de ”mameluk”, sem os problemas de conotação que muitos nomes ligados à cultura de 

origem causam (Van Coillie 2006: 124-125). 

>>>  Uma mistura de métodos de DOMESTICAÇÃO, adaptação linguística e possivelmente 

cultural, e ESTRANGEIRIZAÇÃO, numa conservação do estranho, destacando mais neste 

caso. Possivelmente escolhas ESTILÍSTICAS da tradutora inglesa. A questão de 

(IN)VISIBILIDADE também ambivalente. 

E logo depois na mesma página: 

Trecho 8: SNOOZE 

”När Mumintrollets mamma senast omtalades drog hon sig tillbaka för att sova.” 

”Moominmamma had gone upstairs for a snooze, …” 

”A Mamã Mumin tinha ido dormir uma soneca para o andar de cima…” 

Com o nome ”Mumintrollets mamma”, tem sido conservado o sabor na fonética e semântica, 

tanto na tradução inglesa, ”Moominmamma”, quanto na portuguesa, ”Mamã Mumin”, 

traduzindo apenas o necessário e mantendo a diferença linguística e cultural assim como a 

visibilidade do tradutor (Lathey 2006: 7, 21; Venuti 1995: 20-21; Venuti 2008: 26, 29). 

Quanto à frase inteira, a (in)visibilidade do tradutor é mais ambivalente. No texto original, a 

frase ”När Mumintrollets mamma senast omtalades”, que em português seria ”quando a 

Mamã Mumin foi mencionada pela última vez”, funciona como uma introdução para o resto 
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da frase, levando o leitor de uma cena para outra. Com uma pulada para fora do conto e com o 

verbo na passiva, ”omtalades”, fica evidente que existe um narrador, contribuindo para a 

visibilidade de vários níveis de um conto. Esta clareza desaparece na tradução para o inglês, 

simplificando a frase, e a transparência do tradutor continua na tradução portuguesa, quase 

idêntica à inglesa. Isso pode ser interpretado como uma visibilidade ou invisibilidade do 

tradutor? A decisão do tradutor de diferir do texto original não parece ter-se sentido aqui. 

Penso que daria espaço para a visibilidade do tradutor transmitir todas as vozes, todos os 

níveis de qualquer texto, pois assim se abriria a mente do leitor para enxergar a multidão de 

participantes de um diálogo, de qualquer texto. De outro ponto de vista, pode ser 

simplesmente uma solução estilística de Elizabeth Portch, a omissão do narrador, por não ter 

significado na história para ela. Assim seria uma maior invisibilidade na tradução, não por 

causa da domesticação, mas por uma escolha pessoal. 

Para o tradutor ficar ainda mais visível como um comunicador verdadeiro da mensagem pode-

se utilizar prefácios e posfácios, explicações (Oittinen 1993: 56) e adições por meio de 

parênteses, notas de rodapé, cursivo, etc., ainda com fidelidade ao estrangeiro, conservando o 

estranho, a diferença na tradução. De vez em quando é bom tirar os olhos do leitor da plena 

história e deixar ele ver atrás da cena. Não acho provável que destrua a boa ilusão do texto, 

nem da literatura para crianças, pois a criança adora ”abrir janelas” lendo um livro e, mais 

adiante, ela talvez leve essa curiosidade também para outros campos da vida. 

>>> Mistura de DOMESTICAÇÃO e ESTRANGEIRIZAÇÃO na tradução. 

(IN)VISIBILIDADE uma questão ambivalente, mas com a invisibilidade mais aparente, 

também por razões ESTILÍSTICAS.  

5.3. COMPROMISSO 

As ocorrências selecionadas demostram uma visível tendência de domesticação, utilizando os 

métodos de adaptação cultural e linguística (por exemplo, trecho 1: café, trecho 7: uso do ”I” 

em vez de passivo), omissão (trecho 6: cachimbo, trecho 8: omissão do narrador), mudança 

(por exemplo, trecho 7: narração impessoal para pessoal), purificação (trecho 6: cachimbo), 
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simplificação (trecho 8: omissão da voz do narrador) e explicação (trecho 5: ”nattögon” 

explicado). Paralelamente, é utilizado o método de estrangeirização de várias maneiras, 

conservando o sabor estranho na tradução de nomes (por exemplo, trecho 3: ”Mumintrollet”, 

trecho 4: ”Snorken”), na onomatopéia (trechos 2 e 3: ”Kukeliku!” etc.), traduzindo fielmente 

(por exemplo, trecho 5: ”nattögon” para ”night-eyes”) e conservando a voz da própria autora 

(trecho 1: café , trecho 4: letras visíveis, etc.). Na verdade, na maior parte dos trechos é um 6

compromisso dos métodos de domesticação e estrangeirização (trecho 4: ”ett lexikon med 

utländska ord" = ”a Dictionary of Outlandish Words” = ”um Dicionário de Palavras 

Bizarras”), uma combinação dos estranho e reconhecível, das fidelidade e liberdade na 

tradução, das vozes visível e invisível. Além disso, muitas escolhas das tradutoras podem ser 

explicadas como soluções estilísticas em vez de serem adaptações linguísticas ou culturais, 

simplesmente para melhor refletirem seu estilo pessoal. Enfim, quase qualquer decisão do 

tradutor poderia ser explicada como uma escolha estilística quando se trata de uma tradução 

de literatura. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho era pesquisar e descrever o papel das tradutoras do livro 

”Trollkarlens Hatt” para o inglês e através dele para o português. O foco era a (in)visibilidade 

do tradutor, avaliada por meio de oito ocorrências escolhidas, trechos que mais chamaram a 

atenção, em maior ou menor grau, porém, na base das escolhas era a teoria da tradução em 

geral e, particularmente, a teoria da tradução da literatura para crianças. A teoria de Lawrence 

Venuti funcionou como base para a análise revelando a (in)visibilidade pelos métodos de 

domesticação e estrangeirização. Outros pesquisadores contribuíram especialmente para a 

situação da literatura infantil, um domínio ignorado por Venuti. 

As perguntas de pesquisa foram: Como descrever o método das tradutoras nos trechos 

selecionados: é visível ou invisível? Segundo as ocorrências escolhidas, quanto foram 

utilizadas as noções de ”domesticação” e ”estrangeirização” como estratégia?  

 Tove Jansson também adorava café.6
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A invisibilidade da tradutora surgiu claramente bem no começo desta pesquisa quando foi 

descoberto que a versão portuguesa é uma tradução da versão inglesa. Não havia informação 

sobre as diferentes versões do livro original. Para compensar a falta dessa informação 

essencial, há adições e explicações suplementares que podem seguir os dois métodos: a 

tradutora usa a domesticação pela adaptação cultural no nível da criança, dirigindo o texto 

claramente para um pequeno leitor; e, por outro lado, revela a multidão dos atores num livro 

por essas adições com vozes de vários níveis. Há mudanças quanto às ilustrações e quanto ao 

layout da obra. Além disso, ainda há os erros com o título do livro original, indicando um 

profundo desrespeito tanto à autora quanto à tradutora, mostrando a invisibilidade, a 

irrelevância do trabalho para o editor, um papel destacado por muitos pesquisadores (Oittinen 

1993: 180, 182; Lathey 2006: 20, Venuti). Uma mudança positiva desse aspecto é ver como 

na última versão inglesa havia mais paratextos e material extra apresentando a autora para o 

leitor. O próximo passo poderia ser uma maior visibilidade do tradutor, também na literatura 

infantil, por prefácios, posfácios e explicações sobre a origem e o processo do texto (Oittinen 

1993: 56).  

Nesse caso, o que complica é a terceira língua. Seria fácil apontar uma dominância da língua 

inglesa, mas seria especulação, porque a tradutora portuguesa não conhece o texto original 

escrito em sueco – é impossível saber se teria sido diferente a tradução diretamente do sueco 

para o português. Em todo caso, a tradução portuguesa segue bem mais fielmente o seu texto 

de origem (a língua inglesa) do que a versão inglesa (o texto original em sueco). Elizabeth 

Portch utiliza vários métodos de domesticação na tradução deste livro, mas na maioria de 

casos, poderiam bem ser consideradas escolhas estilísticas. Mafalda Eliseu traduz fielmente, 

deixando espaço ao texto original (à versão inglesa, seu texto original). Isto deve agradar 

Venuti, que está contra qualquer adaptação desnecessária (Lathey 2006: 21), enquanto 

Oittinen poderia afirmar que seria melhor tomar a liberdade de mudar elementos menos bem 

sucedidos do texto original (Oittinen 1993: 178). Enfim, segundo a teoria de Venuti, poderia 

dizer-se que neste caso a tradução inglesa é relativamente invisível, enquanto que a tradução 

portuguesa é consideravelmente visível. 
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Parti do pressuposto de que seria mais utilizada a domesticação como método de tradução, 

porém, numa mistura com a estrangeirização, como afirma a literatura consultada. Este estudo 

confirma a tendência da literatura infantil portuguesa ser uma combinação das culturas de 

tradução (Fernández López 2006). As ocorrências poderiam comprovar a teoria de que na 

literatura infantil é muito comum e geralmente mais aceitável qualquer adaptação, sobretudo 

como método de tradução (Lathey 2006: 8; Oittinen 1993: 96). Há o caso de omissão do 

cachimbo (páginas 92, 94, 91), uma purificação típica na literatura infantil (Oittinen 1993: 

98). Há também a explicação ou simplificação no caso ”nattögon” (páginas 43, 45, 43), 

mostrando como é fácil se esquecer da língua original e deixar de usar a sua imaginação, 

generalizar, simplificar e perder a diversão do texto (Cascallana 2006: 104). Por outro lado, 

utilizam-se muitos fenômenos que a criança adora: a onomatopéia (”Jo-ho”, ”Pee-Hoo”, ”Pii-

huu”), e toda a tradução fonética e visual (Lathey 2006: 9-10; Nikolajeva 2006: 289), muito 

destacadas na literatura teórica, que claramente contribuem para a visibilidade da tradução. 

Na verdade, esses fenômenos são uma maneira de resolver o problema de escolha entre 

domesticação e estrangeirização com uma mistura de elementos estranhos e reconhecíveis, 

requerendo criatividade do tradutor, mas também lhe oferecendo amplo espaço (Van Coillie 

2006: 137). Por fim, no caso da literatura para crianças, nem toda a adaptação é negativa. Ao 

contrário, salva a criança de mal-entendidos e da informação que ela não é capaz de 

compreender. Obviamente, a mente da criança é restrita no conhecimento geral, mas é 

também considerada menos tolerante, apesar de não possuir as limitações aprendidas do 

adulto. (Nikolajeva 2006: 278; Oittinen 1993: 177). Existe também uma tendência para diferir 

a tentação de domesticar o texto estrangeiro no contexto do público infantil (Pascua-Febles 

2006: 111). Os leitores adultos, por sua vez, requerem desafios mais complexos como, por 

exemplo, ironia (Lathey 2006: 5). 

Porém, pode-se questionar, se o tradutor deve fazer uma escolha restrita entre as domesticação 

e estrangeirização. Nos trechos analisados, poucas vezes parecia ser uma clara escolha entre 

esses métodos – na maioria dos casos, havia uma mistura de métodos em quais cada escolha 

contém uma quantidade de uma e, talvez, outra estratégia, ainda variando de acordo com o 

contexto e quaisquer outras circunstâncias, como uma atitude política ou pedagógica. Por 
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exemplo, uma adaptação linguística não deve ter um efeito de invisibilidade tão significativo 

como uma adaptação cultural.  

De verdade, a descoberta talvez mais essencial deste estudo foi a de uma tradução consistir 

em várias escolhas além daquela entre as domesticação e estrangeirização; há os elementos 

linguísticos que podem ser mantidos ou modificados, além de preferências pessoais. Uma 

tradução que à primeira vista parece domesticada, poderia ser uma escolha estilística do 

tradutor, como foi visto em várias ocorrências analisadas. De fato, seria melhor ver a 

(in)visibilidade de uma perspectiva mais ampla, pois pode aparecer de formas diferentes, e 

tratar os conceitos de domesticação e estrangeirização de maneira mais flexível. 

Finalmente, o fator mais determinante talvez seja o sabor e a diversão transmitidos na 

tradução: o ”nonsense”, a estimulação dos sentidos e o ”ritmo interior” (Lathey 2006, Oittinen 

1993 & 2006), a estética. Para o tradutor alcançar um efeito emocional no leitor, pode ser 

preciso utilizar uma certa quantidade de domesticação, o que pode ser realizado também 

numa forma que deixa o tradutor visível. A tradução de som e de visual, destacada por 

Oittinen (Lathey 2006: 9), é um ato poderoso nesse aspecto, pois a criança curte um livro com 

todos os sentidos e com uma mente aberta. Para enfatizar a visibilidade do tradutor de outra 

forma, se não funcionar a estrangeirização, talvez seja mais fácil focar-se nos elementos 

extratextuais, também contribuindo para uma relação aberta entre o texto, o tradutor e o 

público (Nikolajeva 2006: 279). 

Outra preocupação enfatizada por Lawrence Venuti, entre outros, a dominância de certas 

línguas, particularmente da língua inglesa, no mundo da tradução também se tornou visível 

nos trechos de tradução analisados. Por ser um estudo do processo de tradução do sueco para 

português através do inglês sem a tradutora portuguesa ter conhecido a versão sueca, é difícil 

executar uma comparação entre os métodos das tradutoras Elizabeth Portch e Mafalda Eliseu. 

Porém, pode-se perguntar se é uma coincidência que, segundo as ocorrências analisadas, 

havia muita adaptação cultural do sueco para inglês, enquanto a tradução portuguesa seguia 

relativamente fielmente a versão inglesa. 
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E para terminar: 

Quais os elementos finlandeses que prometi escolher para me deixar visível a mim mesma 

neste trabalho? O café, a natureza (a igreja de um nórdico), o particular senso de ironia… 

reconheço e adoro, assim como reconheço o temor e a ansiedade enfrentando o inverno, cada 

vez, e a alegria e a esperança recebendo a primavera, mais uma vez, depois do longo sono de 

inverno. Reconheço. Sou. Da família dos Mumins. 

”O, ljuvlighet, att när man har ätit upp allt, druckit ur allt, talat om allt och dansat sina ben 

trötta gå hem i den tysta timmen före soluppgången för att sova!” 

”Oh, what a wonderful feeling when you have eaten up everything, drunk everything, talked 

of everything and danced your feet off, to go home in the quiet hour before the dawn to 

sleep!” 

”Oh, que sensação maravilhosa voltar para casa para dormir naquela hora calma que 

precede a alva, depois de ter comido tudo, bebido tudo, conversado sobre tudo e dançado até 

não poder mais!” 

(154, 156, 147) 
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