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Este estudo tem a tarefa nada simples de percorrer um intervalo 
de aproximadamente quatro décadas e dele recolher e pontuar contri-
buições teóricas e práticas que alinhavem relações entre os Estudos da 
Tradução e a Literatura Infantil e Juvenil (daqui para a frente, LIJ).

Não que esses dois domínios tenham estado alguma vez separa-
dos: a tradução desse gênero literário talvez seja uma das mais anti-
gas atividades de que se tem notícia. Tampouco se pode afirmar com 
certeza qual domínio está na origem de qual: Coelho (1987) atribui à 
atividade mesma de traduzir a função de “núcleo geratriz” de litera-
tura infantil, ao retraçar o trajeto percorrido por uma narrativa edifi-
cante, desde suas origens no século VI a.C., na Índia, até sua chegada, 
traduzida e transformada, ao Sítio do Picapau Amarelo, no interior 
de São Paulo.

Revendo o passado, constatamos que Göte Klingberg, historiador 
literário sueco, foi quem primeiro2 capitaneou a empreitada de siste-

 1 USP, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de 
Letras Modernas, 05508-900, São Paulo, Brasil. azenha@usp.br

 2 Reiss (1982) menciona os nomes de Cary (1956), Mounin (1967) e Lévy (1969) 
como precursores pontuais da reflexão sobre esse tema, mas reconhece em 
Klingberg e em seus colegas escandinavos o pioneirismo na sistematização 
dessas reflexões. 
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matizar a prática e a experiência de traduzir LIJ ao longo das décadas 
de 1960 e 1970. Naqueles anos, o paradigma linguístico da tradução, 
definida basicamente como operação de substituição centrada no 
princípio da equivalência, começa a ser contestado tanto pelo lado 
da própria reflexão acadêmica – são os anos de gestação da virada 
pragmática na Linguística, da teoria da comunicação, dos primeiros 
passos do funcionalismo alemão –, quanto pelo flanco da prática pro-
fissional e do ensino da tradução, que – cada um a seu modo – deman-
dam uma interação mais produtiva entre teoria e prática da tradução.

Alguns dos trabalhos pioneiros desses estudiosos, atuando na 
zona de fronteira entre a tradução e os estudos literários que envol-
viam a LIJ, estão reunidos na coletânea UTB 742 – Jugendliteratur 
(Literatura para o Jovem), organizada por Gorschenek e Rucktäschel 
em 1979 e sem tradução para o português. Um exame do volume, que 
resgata a fortuna crítica do tema na década anterior, permite afirmar 
que ali ainda nos encontramos em pleno terreno de uma abordagem 
prescritiva, se centramos nossa análise no domínio da tradução, e 
também no interior de uma concepção de infância e juventude que 
sublinha limitações e incapacidades da criança e do jovem. Uma ati-
tude que legitima a atitude prescritiva.

De lá para cá, mudanças de temas e atitudes acompanham as 
transformações do mundo e do papel que crianças e jovens nele 
desempenham; paralelamente, e como reflexo dessas transformações, 
alteram-se as orientações das abordagens teóricas que têm no centro 
de seu interesse a tradução literária.

O resultado disso é uma variadíssima gama de tópicos ditados em 
primeiro lugar pela natureza multifacetada desse objeto de investiga-
ção e que, com o avançar do tempo, se emancipam rumo à constituição 
de um domínio próprio: é o caso, por exemplo, do conceito de adap-
tação3 e da questão da imagem em gêneros surgidos recentemente. 

 3 O controverso conceito de adaptação e suas relações com a tradução e com 
áreas afins constitui hoje campo de estudo autônomo e só será tratado neste 
estudo de forma indireta. Para uma introdução ao tema, consulte, entre outros, 
Hunt (2005), Amorim (2005) e Raw (2012), além do capítulo sobre adaptação 
neste volume.
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Impossível, portanto, nos domínios deste estudo, desenvolver essa 
gama de tópicos, muitos dos quais serão aqui apenas tangenciados 
e, na medida do interesse, demandarão estudos e aprofundamentos 
em separado.

Ainda assim, tive de escolher uma moldura dentro da qual inse-
rir algumas reflexões. Na primeira parte, algumas características do 
gênero, de seu público e da natureza das relações entre eles e a tradução 
são tratadas com ênfase para dependências e subordinações: primei-
ramente a questões intrínsecas à atividade de produzir sentido em lin-
guagem, depois a um elenco de agentes que interferem e coformatam 
o produto final da tradução e, por fim, a conjunturas mais amplas que 
definem uma geopolítica de sistemas literários que estão no centro ou 
perto dele e de outros, ditos periféricos. Chamei essa parte de moldura 
em branco e preto. Talvez pelo fato de que essa rede de dependências 
desfaz quase totalmente a ilusão de autonomia ao se traduzir LIJ. Tal-
vez, ainda, por mera nostalgia, quando me recordo dos tempos em 
que lia e admirava ingenuamente coleções como O mundo das crianças 
ou O tesouro da juventude, em capa dura e com ilustrações coloridas.

A segunda parte traz um pouco mais de cor e movimento, ao 
introduzir (e apenas introduzir) o tema do diálogo texto-imagem, 
que prefiro chamar genericamente de emprego de recursos não ver-
bais, na tentativa de abrigar as variadas formas de que se veste o tema 
hoje em dia nas histórias em quadrinhos, nos e-books, nos games, nas 
telas dos celulares. Não sem o correlato da ausência: estar aqui e, ao 
mesmo tempo, não estar.

Na terceira parte, intitulada “Em busca do fio da meada”, pro-
curo amarrar as considerações tecidas nas seções anteriores e articular 
aspectos e relações que, a meu ver, poderão servir de bússola àqueles 
que se interessarem em se aprofundar nesse tema.

Moldura em branco e preto

São as crianças, na verdade, que o delimitam [o conceito de LIJ], 
com sua preferência. Costuma-se classificar como Literatura Infantil o 
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que para elas se escreve. Seria mais acertado, talvez, assim classificar o 
que elas leem com utilidade e prazer. Não haveria, pois, uma Literatura 
Infantil a priori, mas a posteriori. (Meireles, 1984, p.20, grifos meus)4

Em essência, sua natureza [da LIJ] é a mesma da que se destina 
aos adultos. As diferenças que a singularizam são determinadas pela 
natureza de seu leitor/receptor: a criança. (Coelho, 1993, p.26, grifos 
da autora)

Meireles (1984) e Coelho (1993), ao salientarem o fato de que 
o conteúdo das obras de LIJ e das obras da chamada literatura não 
infantil são de mesma natureza, já que abordam os mesmos grandes 
temas – medos, frustrações, alegrias, solidão, questões existenciais 
do homem contemporâneo, entre outros –, deslocam o traço distin-
tivo do gênero para fora do texto em si, para as características de um 
público diferente. Com isso, a base que viabiliza e justifica a criação e 
a recriação de LIJ, sua tradução, estaria em um plano mais profundo, 
abaixo da superfície textual: são as questões que nos dizem respeito a 
todos, desde sempre, e sobre cujas soluções possíveis crianças e jovens 
são convidados a refletir.

Essa característica, presente no gênero primeiro na tradição 
oral, depois no meio escrito e, mais recentemente, no ambiente dos 
quadrinhos e no meio virtual, aliada ao fato de o traço distintivo do 
gênero estar localizado nos destinatários, isola, por assim dizer, o 
texto-suporte e o coloca em uma relação de constante tensão entre a 
amplitude dos temas que atravessam os tempos (a base que convida 
à releitura, à tradução) e as condicionantes momentâneas, ditadas 
pelas transformações do tempo, que concretizam a releitura em um 
momento do tempo e do espaço (sua atualização).

Essa relação de tensão que, em maior ou menor grau, está presente 
na tradução de qualquer obra literária, adquire especificidade na tra-
dução de LIJ no momento em que a atenção se volta para os agentes 

 4 A primeira edição de Problemas da literatura infantil foi publicada em Belo Hori-
zonte, pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, em 1951.
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responsáveis pela realização dessa releitura, dessa atualização. Em 
outras palavras, não apenas no tema e não apenas na concretude da 
forma estariam, de partida, as questões que articulam a LIJ com as 
diversas vertentes dos Estudos da Tradução, mas sim na intermedia-
ção, no momento em que os sujeitos envolvidos – entendidos esses 
sujeitos não apenas como o tradutor e o editor, mas como uma gama 
de agentes (leitores, educadores, pais, entre outros) – se defrontam 
com a questão de como reler o Outro, o que é estrangeiro e diferente, 
e de como formatar sua leitura, a fim de apresentar o Outro a um 
grupo de destinatários com características específicas, ainda que não 
totalmente conhecidas.

De volta à citação de Meireles (1984), percebemos a presença de 
dois aspectos frequentemente invocados quando se trata da criação 
de LIJ ou de sua recriação na tradução: a função educadora (“com 
utilidade”) e a lúdica (“com prazer”).

Quanto à primeira, esta estará sempre presente nas obras de LIJ, 
em maior ou menor grau, visto ser um traço que acompanha o gênero 
desde seus primórdios. Basta pensarmos nas narrativas edificantes 
que, em um movimento migratório incessante, passaram a constituir 
fontes de tantos clássicos que compõem o mundo de leituras de crian-
ças e jovens (Coelho, 1987) em suas referências a arquétipos, a ques-
tões fundamentais da existência. Aqui, talvez seja de interesse pensar 
na moldura que se lhe atribui cada época. Quanto menos vinculadas 
a um espaço e a um momento, quanto menos detalhadas e comenta-
das, tanto mais livres as narrativas estarão desse enraizamento, tanto 
mais ampla será a extensão de sua aplicação, tanto mais propícia será 
a situação para as asas da inventividade.

Inversamente, quanto mais ancoradas, tanto maior o risco de a 
narrativa sobreviver por menos tempo naquela forma específica e 
demandar, pouco depois, outra releitura. Assim, se a característica da 
utilidade é intrínseca, de outra parte ela parece ser o traço mais vul-
nerável do gênero, um flanco permeável à ingerência, às vezes mais, 
às vezes menos velada, de agentes comprometidos com um modo de 
pensar, com um objetivo didático, com uma ideologia: desde a pro-
posta escolar de preparar os pequenos para o mundo até o uso que se 
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faz da LIJ em momentos de exceção, isto é, a narrativa a serviço do 
propósito de doutrinar, de arrebanhar adeptos.

Se a criação e a tradução de LIJ estão comprometidas com um 
ideário, com um espaço geográfico e com um momento histórico, 
sua relação com o imaginário infantil e juvenil funciona como uma 
via de mão dupla: ao mesmo tempo em que faz uso de elementos 
desse imaginário – em um recorte que confirma, assim, seu vínculo 
com um entorno –, ela também interfere nesse mesmo imaginário, 
reforçando ou desmistificando estereótipos. No decurso da história, 
então, a crítica (ou não) ao mundo dos adultos vai se transformando, 
por exemplo, de uma crítica ao autoritarismo de cunho sociopolítico 
para uma crítica social e/ou individual e psicológica (Dias, 2001): a 
submissão a normas e horários, por exemplo, a escassez do tempo que 
priva as pessoas de um convívio mais prolongado, as ameaças da esca-
lada da violência, as drogas, o tédio do isolamento e o peso da solidão, 
a ausência do aqui e agora no mergulho na tela do computador ou do 
celular. Todas essas questões e muitas outras se manifestam, nas dife-
rentes culturas, de formas e com ênfases diferentes: em um mundo 
marcado pela diversidade e pelo descompasso, o comprometimento 
com o entorno é o que faz com que certos temas possam parecer ana-
crônicos e desatualizados a algumas culturas e perfeitamente perti-
nentes e inéditos a outras.

Mas essa situação de dependência de tantos fatores,5 ao mesmo 
tempo desconfortável e inevitável, também precisa confessar sua 
necessidade de um elemento que desencadeie o interesse de seu 
público pela leitura. Abre-se, então, espaço para o elemento lúdico, 
para o “prazer”, como na citação de Meireles (1984). E dessa inte-
ração, portanto, entre a submissão a dependências, de um lado, e a 
necessidade de despertar o interesse dos leitores, de outro, nasce um 
jogo de forças que parece impulsionar o gênero.

A reflexão sobre o aspecto lúdico aos poucos reaproxima o obser-
vador do domínio do texto-suporte a ser traduzido para o jovem e a 
criança. Longe de ser marcada pela visão (estereotipada) de histórias 

 5 Tratei de algumas dessas dependências em Azenha (2008).
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cheias de diminutivos, a realidade dos textos voltados à criança e ao 
jovem abrange uma grande diversidade tipológica, cuja linha mestra 
de tratamento, mais à superfície, talvez fique mesmo a meio cami-
nho entre a simplificação da estrutura – uma sintaxe discreta, com 
pouco emprego de conectivos, por exemplo – e certa complexidade 
que garanta a acuidade das informações, sem banalizar a linguagem 
e sem menosprezar o nível de exigência de seus leitores.6 É bem ver-
dade que essa estratégia de simplificação não garante o interesse pela 
leitura, mas certamente viabiliza a compreensão, ponto central para 
a comunicação operada com os leitores de LIJ.7

No que respeita ao domínio das escolhas lexicais, também não 
se trata apenas de explorar um nível simplificado de léxico, mas de se 
reconstruírem, na tradução, relações de autoridade, a oposição for-
malidade e informalidade, o caráter coloquial que aponta para a inti-
midade, entre outros aspectos. A essas escolhas, tomadas à dimensão 
pragmática da linguagem, vem somar-se a acuidade do aspecto téc-
nico, o emprego de termos extraídos das linguagens técnicas como 
nas descrições de animais, de guerreiros e suas armaduras, naves es-
paciais, viagens intergalácticas e mundos extraterrestres, só para ci-
tar alguns exemplos.

Ao despertar do interesse estão associadas, ainda e sobretudo, as 
brincadeiras com a língua: a operação de montar e desmontar palavras 
e metáforas, por exemplo, concretiza no universo do discurso o que-
bra-cabeça levado a cabo fora do texto; da mesma forma, o emprego 
de estrangeirismos e as quebras na linearidade da narrativa convidam 
o leitor a se empenhar em um remonte de unidades significativas, a 
que se pode agregar, por exemplo, o uso de recursos gráficos e tipo-
gráficos, as cores, o tratamento dispensado ao tempo e ao espaço, 
as referências a marcadores culturais específicos, os topônimos e 

 6 Embora ancorada em uma visão prescritiva, amplamente vigente nos anos de 
1970, vale a pena observar quanto da descrição de Klingberg (1973), tal como 
apresentada por Zilberman (1985), sobrevive na visão consensual sobre as adap-
tações a serem operadas na escrita de e para crianças. 

 7 Para uma reflexão sobre as características de crianças e jovens associadas ao grau 
de intelegibilidade, consulte Dias (2001, p.23-36).
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antropônimos, a sátira e o humor, todos esses elementos de forte 
ancoragem cultural.

Assim, o investimento no aspecto lúdico garante à obra, em última 
análise, seu caráter literário, sua pluralidade de significâncias, cujo 
grau máximo é atingido nos aspectos poéticos com jogos verbais 
infantis, provérbios, trocadilhos, cantigas de roda,8 que requerem 
do tradutor criterioso trabalho de recriação. Em suma, entre utilidade 
e prazer, a experiência de traduzir LIJ evidencia a necessidade de se 
dominarem recursos linguísticos e estilísticos, que poderão estar a 
serviço de uma ideologia ou da criatividade e do caráter lúdico ou de 
ambos em diferentes proporções.

A variadíssima gama de aspectos envolvidos na decisão de para 
onde deslocar a ênfase – se para a utilidade ou o prazer – pressupõe, 
como se pode deduzir facilmente, um perfil de tradutor que está longe 
de ser apenas um exímio conhecedor das línguas das quais e para as 
quais traduz.

Neumann (1979, p.120) comenta:

O tradutor deveria conhecer os hábitos de vida do país de cuja lín-
gua ele traduz; mais especificamente, conhecer o dia a dia, se possível 
por experiência própria. Precisaria conhecer a atmosfera reinante no 
país, nas famílias, possuir informações sobre as relações no âmbito 
da escola, saber interpretar a escala de notas dos certificados, estar 
familiarizado com o modo como lidar com as pessoas, com os hábitos 
à mesa, pois tudo isso é o que justamente no livro juvenil constitui o 
background para situações de conflito. 

A observação de Neumann, dos anos 1970, está em sintonia com 
teorias em voga à época, segundo as quais o domínio da língua está 
separado do conhecimento de mundo e da cultura, esta última dire-
tamente relacionada ao acúmulo de experiências vividas no mundo 
real. Contudo, mesmo distante cerca de quatro décadas no tempo, essa 

 8 Para um aprofundamento desse aspecto, consulte Laranjeira (1993, p.161), 
entre outros.
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visão de habilidade tradutória associada às competências linguística, 
de um lado, e cultural, de outro, ainda parece coincidir em grande 
parte com o que o senso comum espera de um tradutor.

Levaria mais algum tempo para que, entre as décadas de 1970 e 
1980, a perspectiva por ele apontada, separatista no que respeita às 
relações entre a realidade do texto e a realidade fora do texto, tivesse 
suas fronteiras esmaecidas e passasse a se definir como a experiência 
de viver e reviver a língua na cultura e a cultura na língua, proposta 
que já se encontrava em elaboração nos domínios correlatos da Prag-
mática e das Teorias Funcionais da Tradução.9

Como sabemos, o processo de constituição de sentido em tradu-
ção, a reconstrução da realidade no universo do discurso, processa-
-se em um sujeito, nem sempre de forma consciente, a partir de um 
fundo constituído por seu conhecimento prévio do mundo, passa pelo 
crivo de uma noção preconcebida acerca das culturas envolvidas e está 
condicionada pela ação de vários agentes. Nesse processo dinâmico e 
complexo, a tradução de itens isolados, bem como de imagens nacio-
nais, entendidas estas como representações no interior do discurso e 
não como algo dado a priori, abandona paulatinamente as referências 
concretas, associadas a elementos do mundo referencial, dito extra-
linguístico, e se desloca para o interior do discurso para se configurar 
em pontos de vista:

Quem traduz, leva para o interior de seu trabalho sua herança 
cultural, sua experiência como leitor e – no caso da tradução de livros 
infantis – também a imagem que faz das crianças. Surge daí um diá-
logo, de que tomam parte o leitor, o autor, o ilustrador, o tradutor e 
o editor. (Oittinen, 2006, p.250)

Aos pressupostos de Neumann (1979), podemos opor então a des-
vinculação de uma realidade objetiva e a criação de um espaço inter-
mediado de diálogo, como advoga Oittinen (2006). Nesse sentido, 

 9 Tratei mais pormenorizadamente desse tema em Azenha (2013).
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Lajolo e Zilberman (1984, p.19), ao elencarem características que 
definem a LIJ, destacam que

a primeira delas dá conta do tipo de representação a que os livros 
[de literatura infantil] procedem. Estes deixam transparecer o modo 
como o adulto quer que a criança veja o mundo. Em outras palavras, 
não se trata necessariamente de um espelhamento literal de uma dada 
realidade. [...] Dessa maneira, o escritor, invariavelmente um adulto, 
transmite a seu leitor um projeto para a realidade histórica, buscando 
a adesão afetiva e/ou intelectual daquele.

“Invariavelmente um adulto”: a afirmação remete à constatação 
de que a tradução de LIJ está inserida em um processo de comunica-
ção assimétrica – adultos que escrevem (e traduzem) para crianças e 
jovens –, opinião unânime entre os autores que tratam do assunto.10 
Zilberman (1986) acrescenta a isso que

o mundo fictício fala da circunstância infantil, de modo que emerge 
nele uma criança imaginária com a qual a criança real – ou o indiví-
duo em qualquer faixa etária – pode se identificar. Este é, portanto, 
o leitor suposto no texto, que exibe a concepção que a obra formula a 
respeito da infância e sua situação existencial e social. (Zilberman, 
1986, p.21, grifos meus)

Na tradução de LIJ, trata-se, portanto, de um jogo especular mar-
cado por uma dupla projeção: o texto escrito para a criança concretiza 
a visão que o escritor tem dela, bem como o projeto de mundo por ele 
idealizado. O texto traduzido, por sua vez, valida duas projeções: uma 
projeção dessa criança primeiramente imaginada, bem como do pro-
jeto de mundo do escritor, e a projeção disso tudo para o universo do 
receptor. Vestígios desse processo, dessas vozes, podem ser rastrea-
dos, por exemplo, em estratégias que vão do acolchoamento, para a 
recepção, de temas tabu, até a amplificação de aspectos que apelam 

 10 Consulte Reiss (1982) e Dias (2001), entre outros.
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às emoções e podem conferir ao texto traduzido um caráter a variar 
entre o açucarado e o sensacionalista.

Mas não se há de acreditar que cessem por aí as dependências, de 
um lado, e a libertação delas em prol da criatividade, obtida pelo reco-
nhecimento dessas mesmas limitações, de outro. O abandono de uma 
perspectiva prescritiva realoca a discussão para outras subordinações, 
dessa vez a conjunturas externas, macroestruturais. Nesse sentido, o 
caminho da reflexão sobre as relações entre a LIJ e os Estudos da Tra-
dução toma a vereda dos Estudos Descritivos e amplia a rede de con-
dicionantes para os agentes mais próximos do processo – leitores que 
colaboram com editoras, editores, críticos, educadores, pais, entre 
outros –, bem como para uma geopolítica que, ao longe, determina 
estratégias de produção e de recepção de textos escritos e traduzidos 
para a criança e o jovem. Esse processo complexo dependeria então, 
em última análise, de aspectos econômicos, jurídicos, administrativos 
e educacionais, de que resultariam relações de forças entre os países e 
sua posição como centros ou periferias de sistemas literários. Os cen-
tros, ditos hegemônicos e, por que não dizer, autoritários, ditariam o 
que as periferias poderiam ou deveriam ler e condicionariam, então, 
todo o processo: da escolha do título à configuração final do livro.

Tal estado de coisas define filtros que entram em ação no mesmo 
momento em que determinado tema (e seu tratamento na obra de LIJ 
ou em sua tradução) vem de encontro a essas políticas de manuten-
ção de posições ocupadas em um sistema literário. Não se trata aqui 
tão somente de uma censura institucionalizada, como a que teste-
munhamos em períodos de exceção, mas também da autocensura do 
autor, da censura “preventiva” das editoras estrangeiras, da censura 
“preventiva” dos colaboradores (leitores) das editoras, da censura da 
própria editora (que leva em conta seus interesses comerciais), da auto-
censura do tradutor, do revisor da editora, dos livreiros, dos críticos 
profissionais, dos educadores, dos pais. O mesmo elenco de agentes 
mencionado anteriormente, dessa vez sob outra perspectiva.

Nesse processo de subordinação a fatores macroestruturais, esta-
ria localizado também o esforço em promover o conhecimento de 
outras culturas, de um lado, ou a atitude de centrar-se tão somente 
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em estereótipos visíveis e verbais associados a essas culturas diferen-
tes no imaginário da cultura receptora. Nesse caso, a cultura narrada 
pode surgir como descoberta válida para a constituição da própria 
identidade, ou como inferior em relação à cultura que narra, seja a 
partir da categoria do tempo, seja da do espaço, sempre em relação 
ao estágio atual da cultura que narra. E não será difícil enxergar aqui 
reflexos das tradições, que se desenrolam desde a Idade Média, pas-
sando pelo Renascimento, pelo Romantismo até chegar aos nossos 
dias, sobre estratégias de tradução que privilegiam a manutenção do 
caráter estrangeiro, ou tentam domesticá-la, nos termos de Venuti, ou 
manipulá-la, para falar com Lefevere.11

Se agregarmos aqui o suporte através do qual isso se opera, pode-
mos pensar que uma sequência de imagens – característica do dese-
nho animado, do filme ou do game – não permite, pela rapidez de 
apresentação, uma reflexão crítica por parte do espectador na leitura 
das legendas traduzidas. O resultado disso seria, sob a condicio-
nante do suporte, a neutralização e a simplificação, no momento em 
que o desenho ou o filme ou o game são triangulados por uma ter-
ceira cultura receptora. E como consequência disso teríamos então 
uma domesticação da imaginação, se é que podemos colocar assim 
a questão.

Esse panorama em branco e preto não parece muito animador à 
primeira vista, embora procure fazer jus às evoluções ocorridas nos 
Estudos da Tradução nas últimas quatro décadas, que acrescentam 
várias dimensões aos estudos que relacionam tradução e literatura, 
em especial para o jovem e a criança. E se, de um lado, ele aguça a 
consciência para uma miríade de condicionantes, em um processo 
parecido ao da perda de inocência, de outro possibilita a tradutores, 
pesquisadores e professores de tradução a construção de argumentos 
mais reais, a servirem de base para suas estratégias de trabalho.

 11 Para uma revisão das contribuições de Venuti e Lefevere para os Estudos da Tra-
dução, consulte Martins (2010).
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Um pouco mais de cor e movimento

A pergunta “para quem escrevo?” é relevante, sobretudo, na tra-
dução de literatura infantil. Nesse caso, é particularmente importante 
voltar o olhar para o grupo de destinatários. Traduzimos para os sen-
tidos, para os olhos e os ouvidos das crianças. Tradutoras e tradutores 
devem ter claro para si aquilo que as crianças são capazes de com-
preender. Suas decisões nesse sentido são obviamente influenciadas 
por sua cultura, língua, sexo e pela imagem que fazem das crianças. 
(Oittinen, 2006, p.251, grifos meus)

Mas, então, como atingir esse público [...], senão recobrando para 
o universo ficcional ao menos uma parcela do prazer vivido fora do 
livro? Materializar no texto as possibilidades de brincadeira, o caráter 
lúdico da vida e seus encantos: nisso parece estar o desafio de se tra-
duzir para o jovem e a criança. (Azenha, 2005, p.379, grifos meus)

O meio visual como traço distintivo da criação e da recriação de 
LIJ abre um flanco para um domínio de reflexão e de pesquisa, cujo 
exame à exaustão extrapolaria os limites deste estudo. No entanto, ele 
não poderia deixar de ser mencionado aqui, já que é parte integrante 
de uma estética contemporânea de escrever e traduzir para o jovem 
e a criança e, não menos importante, tem implicações consideráveis 
para o desenvolvimento de áreas de atuação profissional tais como 
a tradução audiovisual e a localização de video games, só para citar 
dois exemplos.

Seja como elemento narrativo (nas histórias em quadrinhos – 
HQs), seja como mecanismo de interação com o público leitor e 
ouvinte, a lida com elementos não verbais acrescenta ao perfil do tra-
dutor desse gênero premissas específicas, na medida em que pontua 
aspectos da narrativa do meio escrito e reforça o caráter de encenabi-
lidade12 do texto de LIJ escrito ou traduzido:

 12 O conceito de “encenabilidade” (Aufführbarkeit, em alemão) é tomado empres-
tado aqui às considerações de Oittinen (2006) e refere-se aos aspectos auditivo e 
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O tradutor de livros ilustrados precisa ser capaz de interpretar as 
mensagens visuais e compreender a dinâmica entre texto e ilustra-
ções. A linguagem visual é, assim como inglês, alemão e finlandês, 
uma língua. Assim como o tradutor do alemão para o finlandês pre-
cisa dominar essas duas línguas, o tradutor de textos ilustrados precisa 
dominar a linguagem das ilustrações. (Oittinen, 2006, p.253)

À semelhança da diversidade tipológica dos textos de LIJ, tam-
bém no emprego de ilustrações é aconselhável ampliar esse conceito 
e estendê-lo a todos os recursos não verbais utilizados no livro, desde 
o tipo gráfico (recursos de destaque para títulos e subtítulos, legen-
das etc.), o layout, o emprego de cores, a concepção da capa (inclusive 
no que respeita à forma – livros em forma de figuras, por exemplo), 
a encadernação e outros. Afinal, na interação com o texto verbal – 
por exemplo, com repetições, rimas, onomatopeias, jogos de pala-
vras, nonsenses, neologismos, representações do ruído de animais, 
interjeições, entre outros –, tais elementos são ressignificados. Além 
disso, eles exercem influência dominante sobre a motivação do leitor, 
reforçando o apelo à sua adesão (para colorir um desenho, recortar, 
colar e montar uma figura, repetir brincadeiras com a linguagem, por 
exemplo) ou à sua interpretação (para rever suas relações com pais, 
professores, colegas de classe, amigos, e redefinir conceitos que atua-
lizem e ajustem sua visão de mundo em face de novas “cobranças”).

Para além de ancorarem e ambientarem o texto em uma realidade 
diversa da dos leitores da tradução e de refletirem características físi-
cas das personagens, bem como de seu estado de ânimo em determi-
nadas passagens, as ilustrações, como vemos, se dão corpo ao que 
antes ficava restrito ao domínio da imaginação do leitor, por outro 
lado também apelam a novas possibilidades de interpretação no diá-
logo com a parte verbal do livro.

Pereira (2008) estuda várias das funções possíveis desempenhadas 
pelas ilustrações nos livros de LIJ. Para a autora, elas podem “trazer à 

visual das obras de LIJ para as quais valem, quando lidas em voz alta, por exem-
plo, muitos dos princípios aplicados à tradução para a cena de peças teatrais.

Traducao-&__[MIOLO]__Graf-v1.indd   222 23/01/2016   09:43:19



TRADUÇÃO &  223

luz, informar, elucidar, entreter, decorar, interpretar, alterar, expan-
dir, contradizer, ridicularizar, repudiar, refutar etc.” (p.60). Da inte-
ração dessas possibilidades resultam para a tradução, basicamente, 
duas consequências: de um lado, a restrição das possibilidades de 
aclimatização, de nacionalização do Diferente, o que poderia romper 
o diálogo entre o texto e a imagem; de outro, a facilitação do trabalho 
de recomposição, no texto, de características físicas e psicológicas das 
personagens, por exemplo, na descrição pormenorizada de guerreiros 
e suas armaduras, situados a meio caminho entre a Idade Média e as 
guerras empreendidas em galáxias de um futuro remoto.

Vigna (2001) enxerga o livro infantil e juvenil como uma plura-
lidade de objetos e acrescenta à interação entre a linguagem verbal e 
a não verbal a possibilidade de se vivenciar uma experiência estética 
“formadora de identidade” (p.191). Para tanto, a autora introduz, a 
partir de sua experiência como ilustradora, uma tipologia de repre-
sentações calcada em diferentes graus de iconicidade, a variarem de 
um grau “um” – a descrição iconográfica do que está escrito – até a 
recriação artística completa do fragmento de texto (o grau “três”), 
passando pela extração e pontuação de um aspecto narrado em dada 
passagem (o grau “dois”).

Em todos os casos, e em consonância com o que vimos acerca 
da produção de sentido em linguagem, em nenhum dos três níveis 
se pode falar de uma transposição isenta do texto verbal para a ima-
gem: seja na representação (geral) do que está escrito, seja na escolha 
de um aspecto do texto a ser pontuado na ilustração, seja, ainda, na 
interpretação livre, artística de uma passagem. O que vemos repetir-
-se aqui é a afirmação de outra voz autoral, desta vez a do ilustrador, 
que vem se somar à do autor, do tradutor e do leitor destinatário; é a 
legitimação de uma leitura adicional, que se concretiza efetivamente 
no texto através de traços e cores. E assim, como na partitura de uma 
peça escrita para orquestra, as vozes de diferentes instrumentos dia-
logam e se alternam em solos, sem perderem sua identidade de tim-
bre e sonoridade.

A experiência estética “formadora de identidade” nasce daí, da 
percepção dessa polifonia e de seu jogo contrapontístico, do embate 
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do leitor com informações e sensações às quais é convidado a reagir. 
É para tudo isso que se lançam, então, as projeções do tradutor-leitor, 
que vê multiplicadas as possibilidades de interpretação a cada nova 
rede de relações. Em resumo: adensa-se o jogo especular de ler, inter-
pretar, projetar e retextualizar.

E se até aqui vemos as possibilidades de significação crescerem 
em proporção geométrica no ambiente escrito – no livro, mas tam-
bém nas HQs e em graphic novels –, esse processo, alavancado pelas 
inovações tecnológicas, aponta para o infinito quando consideramos 
outros suportes.

O universo visual veiculado por e-books animados e games, ao 
acrescentar às histórias o movimento e a dimensão sonora, torna 
difusas as fronteiras entre os domínios do livro e do filme, até pouco 
tempo distintos. Com isso, mesclam-se técnicas de narratividade, 
intensificam-se os recursos de apelo, o resultado disso sendo a evo-
cação de intertextos múltiplos – com outros textos, games, filmes, 
canções, jingles, ícones da propaganda, entre tantos outros –, “tudo 
de uma vez agora”, como se costuma dizer.

Independentemente do ângulo adotado para se explicarem tra-
ços específicos de uma estética visual e sonora contemporâneas, que 
reinstauram, por exemplo, a questão da violência explícita no uni-
verso de leitura de jovens e crianças, a multiplicação das possibili-
dades e dos formatos de emprego de recursos não verbais em obras 
destinadas a crianças e a jovens confirma e aguça, de sua perspectiva, 
os desafios e entraves que a reflexão sobre o texto de LIJ e sua tradu-
ção já haviam sublinhado.

De novidade aqui, quem sabe, o fenômeno da simultaneidade 
(estar aqui e estar lá) – o leitor de HQs em e-books que, ao mesmo 
tempo, ouve música e interfere na programação de uma emissora de 
rádio ou televisão enviando mensagens – e seu correlato: as múltiplas 
faces da ausência (estar aqui, mas não estar aqui), que não apenas 
inauguram um novo padrão de (des)atenção, como também ativam 
e aceleram novas possibilidades de percepção.
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Em busca do fio da meada

As seções anteriores evidenciaram o elevado grau de complexi-
dade do tema, a multiplicidade de facetas que o associam, como objeto 
de estudo, a todas as vertentes dos Estudos da Tradução desenvol-
vidas ao longo das últimas quatro décadas, bem como a áreas afins 
como a História, a Antropologia, a Psicologia e a Psicanálise, apenas 
para citar alguns exemplos.

Esse fato coloca por terra, de partida, a noção equivocada do texto 
de LIJ como objeto facilitado, herança, quem sabe, de tempos em 
que a minoridade de seus leitores, associada à noção de incapacidade, 
trouxe ao gênero dificuldades de legitimação (Lajolo; Zilberman, 
1984). E embora entre os leitores e os aficionados desse gênero lite-
rário possa sobreviver ainda uma visão ingênua de tradução centrada 
unicamente na excelência da obra e na criatividade de seu autor e tra-
dutor, esse não parece ser o caso entre os demais agentes envolvidos no 
processo de produção do livro, desde a compra dos direitos autorais 
até a publicação. Prova disso é certo descaso, percebido no mercado 
editorial e livreiro, na escolha dos tradutores para as narrativas infan-
tis e juvenis. Ao contrário da chamada grande literatura, para a qual 
se reserva a primazia de um grupo seleto de tradutores perfeitamente 
identificáveis para quem conhece o mercado, o trabalho do tradutor 
de LIJ com frequência é considerado menor, havendo mesmo casos 
em que o preço pago à tradução situa-se bem abaixo do que se pagaria 
para um tradutor de grande literatura. Talvez pelo fato de o texto de 
LIJ ser visto como insumo, quer dizer, como ponto de partida para a 
ação e a interferência de vários agentes, todos eles participando, cada 
um com sua especialidade, para a formatação do resultado final.

O desenvolvimento acelerado pelo qual passou a reflexão sobre 
o tema nas últimas quatro décadas, desde os trabalhos pioneiros de 
Klingberg, na Suécia, de certa forma reconta a história da evolução 
dos Estudos da Tradução sob a perspectiva da tradução de LIJ. Mas 
não apenas isso: as luzes que esses estudos lançaram sobre as variadas 
relações que envolvem a tradução de LIJ colocam a todos os que se 
propõem a desenvolver um estudo acadêmico sobre o assunto a tarefa 
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de circunscrever seu objeto, de eleger para ele um aspecto a ser tra-
tado, para só então relacioná-lo a uma teoria, ou a um conjunto delas.

No âmbito da abordagem prescritiva dos anos 1970, segundo a 
qual cumpria preservar a integridade do texto de partida, sua lite-
rariedade (o que ia de encontro a uma prática editorial centrada na 
fluência e na facilitação), a reflexão sobre o tema emigrou depois 
para uma abordagem descritiva, no interior da qual as noções de 
equivalência com e de fidelidade ao texto de partida tiveram de pau-
latinamente ceder terreno à inclusão de muitas outras variáveis.13 Só 
assim passou a ser possível uma abordagem mais realista do objeto 
de estudo, longe das visões preconcebidas: a ingerência de agentes, as 
intervenções didáticas, as questões de ideologia – práticas e estraté-
gias de manipulação, portanto –, a censura e a autocensura, as visões 
projetadas, às vezes distorcidas da criança (Baker; Saldanha, 2011), a 
presença das ilustrações em diálogo com o texto e, mais recentemente, 
o movimento, o som e os efeitos especiais.

Van Coillie e Verschueren (2006) destacam essa mudança de para-
digma – da visão prescritiva dos anos 1960-70 para a visão descritiva 
dos anos 1980-90 – como a grande responsável pela visibilidade dos 
tradutores de LIJ. Para os autores, tal mudança de paradigma – do 
texto de partida como base para o texto traduzido e sua função – legi-
tima, do ponto de vista teórico, a margem de liberdade dos tradutores 
de LIJ.

Os mesmos autores apontam quatro vertentes dos Estudos da 
Tradução que teriam contribuído para a reconsideração de problemas 
da tradução de LIJ no âmbito da reflexão acadêmica:

1. o conceito de polissistema introduzido por Itamar Even-
-Zohar nos anos 1970, o que teria ensejado a reflexão sobre a 
literatura infantil e juvenil como um subsistema a disputar, 

 13 Tal deslocamento do conceito de fidelidade já havia sido revisto por Nord (1989) 
no âmbito dos estudos funcionais da tradução: a autora defende a substituição do 
conceito de fidelidade, historicamente associado ao texto de partida, pelo con-
ceito de lealdade, segundo o qual o olhar se volta para a frente, quer dizer, para 
o público destinatário e para as condições de recepção do texto traduzido.
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juntamente com os demais, uma posição de destaque no inte-
rior de um sistema literário, entendido este a partir de uma 
perspectiva ao mesmo tempo sincrônica e diacrônica, dinâ-
mica e palco de um jogo de forças;14

2. o conceito de normas de comportamento tradutório (norms of 
translation behaviour), introduzido por Gideon Toury (1995), 
que influenciou a metodologia dos Estudos da Tradução de 
base descritiva, com ênfase para o lugar ocupado pelo texto no 
sistema da cultura de chegada e para os desvios de perspectiva 
operados na tradução. Com efeito, também aqui encontramos 
uma tentativa de sistematizar um conjunto de condicionan-
tes da tradução de LIJ, com implicações para a metodologia: 
a fim de escapar de considerações centradas tão somente no 
texto-suporte de LIJ recortado de seu entorno, cumpre agora 
redesenhar as linhas mestras desse entorno na busca de um 
contínuo entre ele e suas condicionantes, de um lado, e o texto 
em si, de outro. Paralelamente aos processos que ocorreram 
na teoria literária, também aqui a análise deixa de ser ima-
nente para ser construída sobre uma base mais sociológica, 
ancorada em um momento histórico;

3. as implicações do conceito de (in)visibilidade do tradutor, de 
Venuti (1995), bem como as discussões acerca das estratégias 
de tradução que resultam em aclimatação ou em estranha-
mento. Aqui, a dicotomia secular entre apresentar o Outro, 
o Estranho e Estrangeiro de forma reconhecível e palatável, 
ou o contrário, associa-se aos demais itens arrolados por Van 
Coillie e Verschueren (2006) para se revestir de um cunho 
político e ideológico. O texto traduzido de LIJ tanto pode 
se curvar aos ditames mercadológicos por fluência e facilita-
ção quanto pode servir como instrumento de insubordinação 
a normas mais amplas que englobam estratégias editoriais 
baseadas em políticas educacionais discutíveis;

 14 Para um paralelo acerca deste tópico com os estudos literários envolvendo a pro-
dução de LIJ, consulte Lajolo (2004).
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4. por fim, ainda segundo os autores, o conceito de imagem 
da criança e da infância, que abre flanco na pesquisa sobre a 
tradução de LIJ para áreas como a Psicologia e a Psicanálise, 
demanda recortes conceituais e metodológicos específicos. 
Situado, então, na zona de fronteira entre áreas concorrentes, 
os trabalhos de tradução de LIJ colocam ao pesquisador o 
desafio de hierarquizá-las, concedendo a uma delas a prima-
zia e às demais a condição de subsidiárias, a fim de garantir a 
unidade de seu trabalho.

Na busca incessante por um fio de meada, que necessariamente 
precisa ser construído ao longo de cada pesquisa envolvendo a tradu-
ção de LIJ, a experiência na formação de tradutores ensina que, ao 
conjunto de vertentes arroladas acima, deveriam ser acrescentadas 
também as contribuições dos teóricos fundadores da vertente cultu-
ral e funcional da tradução, desenvolvidos inicialmente pela chamada 
Escola de Heidelberg, na Alemanha.

O trabalho de Reiss (1982), que recupera e atualiza a fortuna 
crítica dos anos 1970, continua inédito em português, assim como 
a maioria dos escritos de teóricos dessa vertente de estudos alemã,15 
embora constitua, a meu ver, um marco na reflexão sobre a tradução 
para o jovem e a criança. Isso por três razões: em primeiro lugar, e 
em consonância com as observações que deram início a esse estudo, 
o deslocamento do traço distintivo do gênero para seu público recep-
tor deixa clara a necessidade de uma mirada prospectiva, tão cara aos 
estudos funcionais, rumo a uma constelação de fatos que determinam 
a recepção. Em segundo lugar, porque a busca por um fio de meada 
que sirva de embasamento teórico aos trabalhos envolvendo a tradu-
ção de LIJ passa necessariamente pela definição de um propósito, de 
um skopos, conceito central dos estudos daqueles teóricos alemães. 

 15 Moreira (2014) concorda com Snell-Hornby (2006) no sentido de considerar 
as dificuldades da língua alemã um dos fatores responsáveis pela recepção, no 
ambiente anglófono e também no Brasil, dos estudos funcionais desenvolvidos 
na Alemanha na década de 1980.
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Em terceiro, no interior de uma perspectiva inter e transdisciplinar, 
não é possível deixar de considerar a tarefa a que se propõe a tradu-
ção, somente a partir da qual se pode ler o modo como – no texto de 
partida – se dá a relação entre o emprego de recursos expressivos e a 
cultura de partida e, também a partir da qual, se procedem às esco-
lhas que, no texto de chegada, são capazes de garantir a reconstrução 
de uma função análoga.

Assim, a natureza complexa da literatura infantil e juvenil como 
objeto de estudo tem como consequência o fato de nenhuma vertente 
teórica ser capaz de, sozinha, dar conta dessa complexidade. Depen-
dendo dos objetivos das investigações levadas a cabo individual-
mente, qualquer que seja a vertente teórica proposta pelos Estudos 
da Tradução, a ela se podem – e, muitas vezes, se devem – acrescentar 
conceitos e métodos de áreas afins: a Estética da Recepção, os Estu-
dos Culturais, a teoria da comunicação (sobretudo para os aspectos 
semióticos e para estudos sobre o perfil de públicos destinatários), só 
para citarmos alguns exemplos.

Essa conjugação de instrumentos teóricos e metodológicos, toma-
dos a evoluções mais recentes dos Estudos da Tradução que se voltam 
à recepção no interior de uma perspectiva descritiva, não exclui, con-
tudo, o trabalho com o texto de partida em si. Uma análise filológica 
ou uma edição crítica, por exemplo, podem exigir do pesquisador 
uma atitude, por assim dizer, retrospectiva que o obrigue a agregar 
contribuições de áreas tais como a Linguística e a Pragmática Con-
trastivas (para a análise do emprego específico de recursos verbais em 
situações de interação, por exemplo), questões associadas à tradução 
de lírica (para o trabalho com versos, jogos de palavras e recriação de 
metáforas), questões de estilística associadas a um dado momento da 
historiografia literária, questões de Semiótica (para a interação texto-
-imagem em ilustrações do ambiente escrito e no estudo de quadros e 
sons em mídias como o filme e o game, por exemplo), entre várias outras.

Em suma, o trabalho de reflexão sobre a tradução de LIJ passa 
necessariamente pelo reconhecimento de sua pluralidade de aspectos 
e de suas conexões com várias áreas de saber, o que requer do pesqui-
sador um treino específico no estabelecimento de um instrumental 
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teórico e metodológico coordenado e coerente, que só pode se organi-
zar em torno de uma proposta de trabalho bem definida e embasada. 
Sem fórmulas predeterminadas, sem a ideia preconcebida de que se 
tem à frente um objeto de estudo dócil e facilitado.
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