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RESUMO: 

 

O presente trabalho apresenta a atuação de Monteiro Lobato como tradutor, editor e 

divulgador da obra de Hans Staden no Brasil, assim como discorre sobre a intersecção 

desses aspectos com diferentes faces de seu projeto cultural para o país. Tendo em vista 

os limites desta dissertação, optou-se por dar ênfase ao modo como a prática tradutória 

desenvolvida por Lobato se articula com o seu projeto de editor da cultura letrada 

nacional e se diferencia de projetos editoriais de outros contemporâneos. Para essa 

discussão, partiremos dos questionamentos lobatianos às ações do mercado editorial 

brasileiro de seu tempo, apontando para a diferença entre suas propostas e as 

concepções privilegiadas por seus contemporâneos, escritores, intelectuais e editores 

modernistas. Será feita uma breve revisão dos estudos referentes à atuação de Lobato 

como editor e, a seguir, um breve exame de suas principais ações nesse âmbito, 

relacionando seus pressupostos ideológicos a seu empreendimento editorial. A 

dissertação comenta, a seguir, o contexto de publicação e compara as duas traduções da 

narrativa de Hans Staden feitas por Lobato: a primeira Meu captiveiro entre os 

selvagens do Brasil (1925), que servirá de base, posteriomente, à segunda, a adaptação 

infantil Hans Staden (1927). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução; projeto editorial; adaptação; Monteiro Lobato; Hans 

Staden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ZUSAMMENFASSUNG: 

 

Dieser Dissertation stellt die Arbeit von Monteiro Lobato als Übersetzer, Herausgeber 

und Verleger des Werkes von Hans Staden in Brasilien sowie diskutiert die 

Schnittmenge dieser Gesichter mit verschiedenen Aspekten ihres kulturellen Projekt für 

das Land. Da die Grenzen dieser Arbeit haben wir uns zu betonen, wie die Übersetzung 

von Lobato Praxis entwickelt, um Ihr Projekt Herausgeber des National Literacy 

verknüpft ist und unterscheidet sich von anderen zeitgenössischen Publishing-Projekte. 

Für diese Diskussion, lassen wir die Frage lobatianos die Aktionen der brasilianische 

Buchmarkt seiner Zeit, indem er auf den Unterschied zwischen ihre Vorschläge und 

Vorstellungen privilegierten von seinen Zeitgenossen, Schriftsteller, Intellektuelle und 

Verleger Modernisten. Es wird ein kurzer Überblick über Studien im Zusammenhang 

mit der Praxis der Lobato als Redakteur, und dann eine kurze Prüfung der wichtigsten 

Maßnahmen in diesem Bereich, über ihren ideologischen Voraussetzungen seinen 

Verlag Venture. Die Dissertation sagt machte der Rahmen der Veröffentlichung von 

zwei Übersetzungen der Erzählung von Hans Staden von Lobato:  Gefangenschaft unter 

den Wilden von Brasilien (1925), als Grundlage, das zweite Kind Anpassung Hans 

Staden (1927). 

 

Schlüsselwörter: Übersetzung, Editorial Design, Anpassung, Monteiro Lobato, Hans 

Staden. 
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Introdução 

São diversas as pesquisas que se preocupam com a prática tradutória e suas 

intersecções com outros ramos de conhecimento. Na literatura, na poesia ou na filosofia, 

escritores se propuseram a transladar textos da língua estrangeira para a língua materna. 

Esse tipo de transferência foi especificado em estudos de teoria da tradução como a 

prática tradutória em si, uma vez que a metodologia utilizada nesta prática aproxima-a 

da adaptação do texto de língua estrangeira no sentido estudado por Diniz (2010, 119). 

Neste trabalho, pesquisaremos Monteiro Lobato como escritor que adota tal modelo de 

prática tradutória e investigaremos a edição de Hans Staden proposta pela Companhia 

Editora Nacional para divulgar o texto do viajante alemão como documento histórico a 

ser traduzido, para o público brasileiro do século XX. 

Partiremos do caráter multifacetado das ações do escritor à frente da fundação de 

sua editora, como uma forma de investigar o que o teria instigado a traduzir e adaptar 

edições estrangeiras para o Brasil e, em particular, a obra objeto de nossa análise. Para 

isso, tomaremos como referência central a pesquisa de Koshiyama (2006) a respeito das 

ocupações de Lobato e de seu cunho empreendedor no comércio editorial da São Paulo 

deste período. 

Assim, no capítulo inicial, o estudo realizado se desenvolverá em torno de três 

pontos, a saber, no item 1.1, as funções e atividades do empreendedorismo lobatiano na 

São Paulo do século XX, propondo uma perspectiva em torno da criação da Companhia 

Editora Nacional e dos desdobramentos dos conjuntos de ideias do editor Lobato. 

Dando prosseguimento a esta parte, no item 1.2, investigaremos as relações que o 

projeto editorial lobatiano estabeleceu com intelectuais de alguns países da América 

Latina, em especial a Argentina, destacando a forma com que a Companhia Editora 

Nacional buscou o intercâmbio cultural com este país, a partir da tradução de obras 

argentinas para o Brasil. E o terceiro ponto, encontrado no item 1.3, destaca o projeto 

editorial do escritor brasileiro com ênfase na edição e tradução do relato de viagem 

alemão para o público brasileiro.  

A segunda parte deste trabalho concentra-se na investigação da metodologia 

lobatiana utilizada nas traduções e adaptações. Para isso, dialogaremos com uma fortuna 

crítica da teoria da tradução em que faremos um rastreamento da forma pela qual 



 
 

Lobato adaptava ou traduzia as suas obras. Com o auxílio da leitura de estudos como os 

de Giovana de Campos (2010) e de Denise Mendes (2002), pesquisas pioneiras no ramo 

da teoria da tradução por tornarem a prática de tradutória lobatiana específica em suas 

análises de mestrado e de especialização, respectivamente, destacaremos, no item 2.1 e 

seguintes, tal prática em torno do conceito de ―ordem literária‖, já introduzido na parte 

inicial deste estudo, no item 1.3. Ainda buscaremos explicitar algumas reflexões e 

comentários que o próprio Lobato tece a respeito de suas atividades como tradutor. No 

desenvolvimento desta parte da presente dissertação, também comentaremos, no item 

2.4, as passagens da tradução de 1925 cotejadas com a adaptação para jovens leitores, 

buscando observar que procedimentos correspondem à busca de adequação ao público 

infantil e juvenil. Para isso, faremos uso de tabelas em que os trechos das obras 

traduzidas e adaptadas serão cotejados, analisando as semelhanças e diferenças entre 

elas. 

O objetivo mais amplo, afinal, está em fazermos um percurso das atividades de 

Lobato e suas relações com os conjuntos de ideias dele, no recorte de uma parte de sua 

carreira como escritor e editor chefe da Companhia Editora Nacional, que o 

incentivaram à prática da tradução, assim como, também, delimitar de modo específico 

os recursos utilizados por ele para concretizá-la. No entanto, devido à amplitude da 

questão e para não fugir ao assunto a ser discutido por esta dissertação, iremos enfatizar 

a tradução e a adaptação do relato de Staden por serem obras que demonstram de forma 

explícita o que chamaremos de metodologia lobatiana de tradução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Lobato e suas vertentes profissionais: da edição ao fomento da tradução 

no Brasil 

 

A tradução e a edição de livros no país do século XX eram práticas ainda 

dependentes da relação de livreiros com o mercado editorial externo. Lobato, então, 

empreende a partir de suas diversas vertentes profissionais, entre elas a de editor e 

tradutor, uma forma de publicar livros ―nacionais‖. E o projeto editorial da narrativa de 

Hans Staden foi uma das obras centrais das ações do escritor brasileiro no mercado 

editorial do país. 

Esse capítulo traçará o percurso desse projeto a partir do questionamento 

ideológico de Lobato frente ao mercado editorial brasileiro de seu tempo, buscando pôr 

em evidência em que medida a sua atitude demonstrou um avanço diante do projeto de 

seus contemporâneos, em especial os modernistas. E, por último, observará a proposta 

lobatiana na edição de Hans Staden, como parte deste projeto editorial, quer em 

tradução direcionada a um público de adultos, quer em sua adaptação voltada à 

formação de crianças e jovens. 

 

 

1.1 Lobato editor e as edições da narrativa de Hans Staden 

Lobato é reconhecido pela fortuna crítica como defensor da indústria cultural do 

livro e pelo trabalho de divulgação, em território nacional, de obras, tanto brasileiras 

quanto estrangeiras. Aliam-se, assim, em seu projeto de realizações na área cultural as 

facetas do editor e do tradutor, duas dimensões que, neste primeiro momento, serão 

examinadas em suas relações, numa abordagem panorâmica em que serão revistos 

estudos anteriores sobre as temáticas destacadas no título desta dissertação.  

A habilidade do escritor como empresário, editor e tradutor já foi comentada 

pelas pesquisas de Alice Koshiyama (2006), Zorzato (2007) e outros. No entanto, nessa 

direção, o presente capítulo pretende explorar elementos que possibilitem o 

entendimento da linha percorrida pelas múltiplas funções de Monteiro Lobato até o seu 

exercício de tradução de obras, uma vez que o trabalho de tradutor revela a extensão de 

um projeto editorial distinto dos que existiram em sua época no Brasil. 



 
 

Koshiyama (2006) expõe em sua pesquisa o empreendimento editorial de Lobato 

e este será o ponto de partida para situá-lo no contexto histórico do período em que o 

projeto lobatiano ocorreu. A pesquisadora aponta o quadro encontrado no Brasil do 

século XX, como decorrente do estabelecido pela formação do mercado consumidor 

brasileiro no período colonial. 
1
 Ela relaciona esta hipótese à dificuldade encontrada 

pelos escritores do país em publicar os seus livros. 

Havia uma situação de dependência das editoras brasileiras de um mercado de 

livros restrito e valorizador dos livros importados. Isso fazia com que, propriamente, 

estas fossem uma extensão de livrarias européias, como a Garnier, por exemplo 

(KOSHIYAMA, 2006: 37).  

As editoras brasileiras publicavam poucos livros de autores autóctones, devido à 

política cultural do período que mantinha o vínculo do mercado editorial do país com o 

mercado externo. Afinal, elas possuíam vínculo com o exterior. Em sua prática de 

edição não visava centralmente ao comércio de livros produzidos por escritores 

nacionais. A editora Garnier, por exemplo, cuja matriz estava na França, publicou 

apenas autores brasileiros de renome, como Machado de Assis, porque: ―Editando os 

livros de Machado de Assis, a editora, a importadora de livros e a livraria Garnier 

ganhava simultaneamente um divulgador de gabarito e escritor respeitado no mundo 

literário‖ (KOSHIYAMA, 2006: 50). 

Não é objetivo do presente estudo rever, passo a passo, a trajetória do Lobato 

empresário na área editorial. Sabe-se que há inúmeras etapas que o levam a tomar 

iniciativas de editor, a partir do momento em que assume a edição de uma revista, a 

Revista do Brasil, e que suas atividades na área se desdobram na fundação de um 

empreendimento gráfico, criando a Monteiro Lobato & Cia. em 1919, sediada em São 

Paulo, que foi sucedida pela Companhia Editora Nacional, em 1925, sediada no Rio de 

Janeiro. 

Em seu longo percurso na área da publicação, Lobato editou livros de autores 

nacionais, porque viu a possibilidade de expandir o mercado editorial do Brasil e 
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 � Para maiores detalhes desta pesquisa, consultar o livro Monteiro Lobato: intelectual, 

empresário, editor em que Koshiyama (2006) expõe todo o processo percorrido pelo mercado editorial no 

país daquele período e separa um capítulo para estudar a situação encontrada pelos livreiros e editores em 

um recorte dos momentos decisivos na criação do mercado editorial brasileiro, do período colonial à 

formação do império brasileiro.  



 
 

promover o desenvolvimento do projeto com uma gráfica, que serviu ao escritor como 

ponto de partida para o empreendimento editorial em que acreditava. Ele empreende 

também uma mudança no aspecto material do livro, que era editado no país. Simionato 

afirma sobre essa alteração de caráter material na edição dos livros que:  

 

―Lobato queria libertar o livro brasileiro de sua submissão aos padrões 

e sistemas franceses, naquele momento já obsoletos em vista da 

introdução da tipologia art noveau alemã e italiana. Mas, com a 

indústria gráfica brasileira de então, era difícil produzir um livro 

impresso sequer decentemente – fosse no estilo francês ou qualquer 

outro‖ (SIMIONATO, 2010: 66). 
 

Deve-se entender também a resistência do escritor às influências europeias, em 

especial da vanguarda de seu tempo, como parte da sua ideologia relativa à identidade 

nacional. Isso se depreende da observação de Simionato sobre essa sua recusa do estilo 

francês como padrão a ser seguido pelas produções de livros para o Brasil. Ainda sobre 

o ponto de vista material da edição dos livros, Koshiyama revela um escritor 

preocupado com o barateamento de matéria prima, o papel, para a facilitação das 

publicações no país com um modelo editorial brasileiro. Afinal, naquele período, a 

compra de papel estrangeiro era mais barata do que o nacional e impedia que os livros 

fugissem ao padrão estrangeiro de edição. Para a pesquisadora: 

 

―Monteiro Lobato investia contra os grupos papeleiros nacionais, 

como a Cia. Melhoramentos de São Paulo, acusando-os de tráfico de 

influências nos setores governamentais para impedir a concretização 

do projeto de isenção de taxas alfandegárias para importar papel 

estrangeiro‖ (KOSHIYAMA, 2006: 101). 
 

Do ponto de vista intelectual, Lobato, em diversas obras e em suas cartas à 

Rangel, expressa uma interpretação distinta do conceito de identidade nacional em voga 

no país de seu tempo.
2
 O autor de Urupês discute a criação do conceito de identidade 

privilegiado por alguns de seus contemporâneos e, anteriomente à Semana de Arte 

Moderna, critica a exposição da obra de Anita Malfatti, no seu famoso artigo ―Paranoia 

ou mistificação? (A propósito da Exposição Malfatti)‖, publicado no jornal O Estado de 
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 � José Godofredo de Moura Rangel, ou Godofredo Rangel, foi um ilustre tradutor e escritor, que 

viveu no período de Lobato, com quem o escritor trocou inúmeras correspondências. Também ele fez 

parte, junto ao autor de Urupês, do grupo Minarete de artistas que se reuniam no interior de São Paulo. 

Grande incentivador e colaborador das obras lobatianas, as suas conversas com o escritor seriam editadas 

em Barca do Gleyre, uma obra importante para se acompanhar, de forma crítica, o desenvolvimento 

intelectual e crítico de Lobato, seja em suas funções como editor, tradutor ou escritor.  



 
 

S. Paulo em 20 de dezembro de 1917. Como crítico, disse que a obra da artista não 

representava o modernismo brasileiro e sim uma imitação do vanguardismo europeu.
3
 

O escritor acompanhava o debate travado no período e, em carta, datada de 7 de 

abril de 1924, confessa a Rangel a tentativa de atribuir feições ―modernas‖ à Revista do 

Brasil. Diz: ―Entreguei a Revista ao Paulo Prado e Sergio Millet e não mexo mais 

naquilo. Eles são modernistas e vão ultramodernizá-la. Vejamos o que sai – e se não 

houver baixa no câmbio das assinaturas, o modernismo está aprovado‖ (LOBATO:1964, 

264).  

Podemos perceber nesta carta que ele tentou uma aproximação ao pensamento 

de seus contemporâneos. Esse fato desmitifica o radicalismo lobatiano contra o 

movimento modernista, acusação repetida em parte da fortuna crítica que se pronunciou 

a respeito da ação de Lobato, após a Semana de 22.  

Por exemplo, observamos a discussão proposta por Vasda Bonafini Landers em 

seu livro, De Jeca a Macunaíma: Monteiro Lobato e o Modernismo. Segundo os 

argumentos defendidos por ela, Lobato estaria mais próximo do movimento modernista 

ao ter tardiamente recebido o reconhecimento do estilo inovador, ou moderno, de suas 

obras por seus contemporâneos. Em um de seus capítulos, o quarto, a pesquisadora 

compara a extensa coleção de obras literárias lobatianas a pequenos ―manifestos 

modernistas‖. Esta análise é interessante ao colocar em destaque a diferença do 

pensamento do escritor brasileiro, afastando-se de uma posição dominante em outros 

críticos, que apontam elementos de revanchismo ao grupo moderno, como na crítica 

envolvendo o caso de Anita Malfatti.  

Silviano Santiago, por sua vez, corrobora esta forma crítica de análise do 

pensamento do escritor. No artigo Monteiro Lobato hoje – ponto e vírgula, chega a 

afirmar que: ―O texto literário assinado por Lobato é menos interessante do que as 

circunstâncias que o geraram e o tornaram possíveis‖ (SANTIAGO: 2003, 658). Em 

vista das inúmeras circunstâncias pelas quais o escritor passa, durante a sua carreira, não 

podemos apenas classificá-lo como modernista ou torná-lo um intelectual isolado com a 
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 � A tese de Tadeu Chiarelli, Um Jeca nos vernissages: Monteiro Lobato e o desejo de uma arte 

nacional no Brasil, publicada pela editora da USP, Edusp, em 1995, contra o senso-comum de que Lobato 

não tinha um conhecimento específico da área das artes plásticas, oferece provas de que, antes do artigo 

em questão, o escritor teria mantido uma longa tarefa em publicações periódicas, como crítico de artes 

plásticas, não faltando, pois, a suas posições um embasamento a ser respeitado. 



 
 

idéia de vingança por ter sido esquecido. Sem nos aprofundarmos neste momento, 

poderíamos enumerar, entre diferentes circunstâncias marcantes na trajetória de Lobato: 

sua participação no grupo conhecido como naturalista brasileiro
4
, formado por cientistas 

estrangeiros enviados ao Brasil, cuja idéia era a de construir uma nação atenta à 

proteção da natureza; a relação estabelecida entre o Brasil e o E.U.A. com a sua 

ocupação da função de adido comercial, momento em que críticos o consideram um 

fordista; o diálogo proposto pela Companhia Editora Nacional com os artistas, os 

escritores e os intelectuais dos países hispano-americanos, em especial a Argentina; e, 

por último, o relacionamento crítico com o movimento modernista, ao observar as 

ideias trazidas por seus integrantes como uma corrente cultural retrógada por suas raízes 

estarem fundamentas no vanguardismo europeu.  

Na mesma direção, embora também possa ser lido de modo irônico, o 

comentário feito por ele sobre a entrega da revisão das páginas da Revista a Prado e 

Millet revela também a preocupação do escritor com a recepção da publicação de suas 

obras, diante do público leitor de sua época. Assim como a postura do escritor pode ser 

evidenciada na conclusão de seu comentário da revisão editorial repassada aos 

modernistas: ―e se não houver baixa no cambio das assinaturas, o modernismo está 

aprovado‖. Ou seja, se a Revista do Brasil, antes dirigida por Lobato, não tivesse 

diminuição de seus assinantes após passar à direção de dois intelectuais ligados ao 

movimento de 22, isto significaria, para o autor de Urupês, a legitimação do projeto 

modernista. No entanto, Lobato, admirador mais próximo das estratégias 

desenvolvimentistas dos Estados Unidos da América, não privilegiava modelos de 

civilização e progresso encontrados no crescimento das antigas civilizações europeias.  

Como se sabe, esse autor, tradutor e editor de livros nacionais irá aproximar-se 

mais do projeto cultural e da ideia de identidade nacional desenvolvidos nos Estados 

Unidos da América. Esse projeto pode ser visto até no modo com que o autor de Urupês 

aproveita as brechas escolares do mercado editorial para o investimento no tipo de 

literatura didática para o público infantil (MINCHILLO, 2008: 305-306). Lobato viu a 

possibilidade de uma literatura infantil com uma linguagem didática, uma vez que os 

livros escolares ainda eram poucos e não apresentavam o cuidado com uma escrita 
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 � Esta denominação não remete à corrente literária do século XIX, com que Aluísio de Azevedo 

está relacionado. 



 
 

direcionada a ensinar e educar os seus leitores. E, nessa atitude, podemos observar o 

empreendedorismo norte-americano conectado às exigências do mercado. 

A defesa ideológica do progresso por Lobato também se vê na forma como o 

escritor adotou o cientificismo de sua época. No período de 1920 a 1940, o Brasil 

passou por uma política nacional que valorizava, para além da paisagem já posta em 

destaque pelo ideário romântico, os meios naturais da terra, como elementos capazes de 

dotar o país de uma independência econômica.
5
 Cabe assinalar que, nesse período, 

embora confundida com uma atitude positivista, a valorização das ciências, como 

elementos capazes de incluir o país em um novo patamar da área de conhecimento, 

contou com apoio governamental à vinda de cientistas estrangeiros para território 

brasileiro. Faço aqui uma menção específica a Alberto Löfgren, que integrou uma 

missão destinada ao estudo botânico, para associá-lo ao projeto editorial de Lobato. 

Afinal, será a edição da obra de Hans Staden feita por Löfgren, em 1900, que servirá de 

inspiração para a tradução lobatiana, em 1925, embora deva-se registrar que a tradução 

do cientista foi realizada em uma linguagem que não facilitaria a leitores leigos uma 

aproximação ao texto do viajante quinhentista, notadamente no que diz respeito aos 

termos específicos encontrados no relato, como muitos dos utilizados nas descrições 

naúticas e da natureza. A proximidade entre as traduções de 1900 e 1925 já aparece no 

título delas: Hans Staden: suas viagens e captiveiro entre os selvagens do Brasil, na 

edição de Löfgren, enquanto a de Lobato se intitula Meu captiveiro entre os selvagens 

do Brasil. Para maiores detalhes sobre o cientista e a sua importância na vida intelectual 

do Brasil do período, podemos dizer que:  

 

―Alberto Loefgren (1854-1918), citado por Ihering, foi um dos 

cientistas que mais se preocuparam com o cuidado da natureza 

brasileira. Nascido na Suécia, chegou ao Brasil em 1874 e teve uma 

carreira longa, diversificada e produtiva‖ (FRANCO, 2009: 31-32). 
 

Também Alfredo José Sampaio, cientista da época, reconhece Lobato numa lista 

de intelectuais em prol da divulgação da proteção da natureza, como ficou conhecida 

essa forma de encarar a construção da identidade nacional na exposição e defesa das 

riquezas naturais do país (FRANCO, 2009: 101-102). 
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 � O ufanismo romântico valorizava a cor local, a natureza como dom sobrenatural, sem pôr em 

questão suas transformações e aproveitamento econômicos. 



 
 

Esse conceito de identidade nacional do escritor se diferenciava do defendido 

pelos modernistas com quem Lobato havia dialogado anteriormente. Na verdade, ele 

contrasta o conceito de identidade dos modernistas com o discutido pela política dos 

cientistas de sua época, como Alfredo Sampaio. Pois, se o grupo modernista procurou 

refletir sobre o Brasil, mas sempre a partir do contato com um conceito europeu de 

civilização e progresso, Lobato se batia, entre outros, pela proteção das riquezas 

naturais, defendendo ideias ligadas a elementos brasileiros, sem buscar inspiração em 

modelos europeus, privilegiando enlaces com povos e culturas das Américas. 

Buscamos, portanto, com esta reflexão, fugir a um lugar comum na apresentação 

biográfica do autor que é associá-lo exclusivamente à luta nacionalista sintetizada pelo 

bordão ―Petróleo é nosso‖ e assinalar outras direções de sua postura crítica na 

construção de referências para uma cultura nacional.  

Após esse exame da relação entre o escritor Monteiro Lobato, suas ideias sobre a 

identidade e o desenvolvimento brasileiros e o seu projeto editorial, podemos dizer que 

as edições, para adultos, de Meu captiveiro entre os selvagens do Brasil, de 1925 

(reeditada em 1926), e Hans Staden, de 1927, esta para público infantil, estão inseridas 

no ideário nacionalista lobatiano, dialogando com referências anteriores de 

nacionalidade, isto porque o relato de Staden já representava para o Instituto Histórico e 

Geográfico, com a tradução de Alencar Araripe a partir do francês, um documento que 

fazia parte da história do país, como demonstra Zorzato em parte de sua pesquisa 

(ZORZATO: 2007, 80).  

Em sua pesquisa sobre a influência da cultura alemã nas obras de Lobato, Lucila 

Zorzato destaca o papel do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro como instituição 

que fomentava a construção de uma historiografia nacional: 

 

―O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, na 

cidade do Rio de Janeiro, e composto por um seleto grupo carioca 

(políticos vinculados ao Império e proprietários rurais), objetiva 

construir uma história para a nação, organizando e publicando 

documentos com fatos e personagens ligados à história do Brasil. A 

idéia de construir uma nação está, no entanto, norteada pelo modelo 

europeu de civilização e progresso, que prega o desdobramento da 

raça branca nos trópicos‖ (ZORZATO, 2007: 80). 
 

Em outra direção, que apresenta traços convergentes com seu ideário, o escritor 

brasileiro também promoveu o intercâmbio cultural entre o Brasil e a Argentina em sua 



 
 

prática de tradução e este foi mais um modo de intervenção ideológica, dentre os 

demais, sobre a reflexão do conceito de identidade nacional no país de seu tempo, 

buscando privilegiar relações do Brasil com a América Latina e não com a cultura 

europeia. 

 

 

1.2 As relações de Monteiro Lobato com os países da América Latina: tradução e 

intercâmbio cultural 

Na obra Críticas e outras notas, em que se encontram diversos artigos que 

escreveu como editor da Revista do Brasil, Lobato expõe a sua crítica ao conceito de 

identidade nacional que vigorou nas artes e nas literaturas do país até a sua época, como 

o defendido, entre outros, em nossa literatura romântica, por José de Alencar, em que o 

índio passa ser a figura central, e o encontrado na defesa do grupo modernista, em que a 

postura antropofágica prevaleceu na forma de intercâmbio cultural com a vanguarda 

europeia. Assim, nesta obra, ele opta por defender um conceito que aceita a 

possibilidade de comunicação com a cultura hispano-americana, na avaliação do 

pensamento e de obras de intelectuais da América Latina, em oposição ao diálogo 

estabelecido pela Semana de Arte Moderna com a cultura europeia. O escritor escolhe a 

América Latina como um modelo para a construção da identidade nacional brasileira 

naquele momento. Lobato afirma que: 

 

―A identidade de formação dos povos americanos dá à sua história 

literária um singular aspecto de família. Lendo esse monumento de 

erudição e crítica que é a Historia de la Literatura Argentina, de 

Ricardo Rojas, e a pequena história da literatura, do finíssimo Ronald 

de Carvalho, temos a impressão de ler capítulos de uma obra ainda 

não escrita: a História geral da literatura sul-americana‖ (LOBATO, 

2009: 28). 
 

Como podemos observar, o escritor acreditava numa concepção da identidade 

nacional que promovesse um intercâmbio cultural com os países vizinhos do Brasil. Ou 

seja, os povos americanos possuem uma identidade sul-americana. A crítica à obra de 

Ricardo Rojas fez parte de uma série de resenhas sobre textos de hispano-americanos, 

entre pintores, escritores, jornalistas e críticos, que publica nos artigos de sua Revista. 

Na biografia de Lobato, Edgar Cavalheiro relata que: 

 



 
 

―Os planos de Lobato, como sempre, são grandes, espetaculares. Não 

sabe fazer nada em pequena escala. Nem um ano decorrera, e já está 

pensando numa ‗Seção Argentina‘, para lançar coisas brasileiras, 

traduzidas, no mercado de língua espanhola‖ (CAVALHEIRO, 1962: 

195). 
 

De forma programática, o escritor procura o diálogo com os países vizinhos; 

dentre estes, se destaca o estabelecido com a Argentina.
6
 Essa discussão, ligada ao 

empreendimento de Lobato como editor e tradutor, expressa um contraponto ao grupo 

modernista no que se refere ao conceito de identidade nacional. Por outro lado, a 

concepção do seu projeto editorial percorre uma trajetória semelhante à de Mário de 

Andrade na constante busca do diálogo com intelectuais latino-americanos, como é o 

caso da relação de ambos com Manuel Gálvez. 

Em carta a Rangel, Lobato comenta a sua relação com Manuel Gálvez e outros 

argentinos: 

―É preciso que venhas enquanto eu esteja cá. Em dezembro saio de 

férias, e em janeiro vou a Buenos Aires por uns 15 dias. Só tomar o 

cheiro e conhecer pessoalmente mais um surdo da minha coleção: O 

Manuel Gálvez, que me escreve sempre. Vindo agora, visitarás a 

exposição de pintura do Cesáreo Bernaldo de Quirós que tem a fama 

de ser o maior pintor argentino e é realmente grande pintor‖ 

(LOBATO, 1964: 245). 
 

No capítulo de seu livro, que tem como principal objetivo investigar o diálogo 

estabelecido entre Mário de Andrade e os intelectuais da Argentina, Patrícia Artundo 

descreve o diálogo entre Lobato e Gálvez no que se refere aos projetos editoriais para os 

seus países. Para ela: ―Os dois buscavam promover o desenvolvimento da indústria 

editorial, tornar os livros mais acessíveis a um público leitor em crescimento, dar 

oportunidades aos autores novos, reeditar obras, etc.‖ (ARTUNDO, 2004: 40). Lobato 
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 � É fato sabido que obras de Lobato, em especial, títulos destinados ao público infantil, tiveram 

tradução e edição na Argentina: Urupes[Urupês] Tradução Benjamin de Garay. Buenos Aires: Editorial 

Patria, 1921; Los Ojos que Sangran [Coletânea de Contos]. Tradução B.Sanchez. Buenos Aires: Editorial 

Tor, 1924; Don Quijote de los Niños [D.Quixote das Crianças]. Tradução: Benjamín de Garay. Buenos 

Aires: Editorial Claridad, 1938; El Pais de la Gramatica [Emília no País da Gramática]. Tradução 

[atribuída] Monteiro Lobato e Núñez. Buenos Aires: Editorial Americalee, 1943; Las Travesuras de 

Naricita [Reinações de Narizinho]. Tradução Ramón Prieto. Buenos Aires: Editorial Americalee, 1944; 

Las Nuevas Travesuras de Naricita [Novas reinações de Narizinho]. Tradução Ramón Prieto. Buenos 

Aires: Editorial Americalee, 1944; Aventuras de Hans Staden. Tradução M. J. de Sosa. Buenos Aires: 

Editorial Americalee, 1945. Referências presentes em: 
 http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biog

rafias_texto&cd_verbete=4942&cd_item=48 Acesso em: 3/10/10. 
 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=4942&cd_item=48
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=4942&cd_item=48


 
 

construía o seu conceito de identidade nacional também com sua ação editorial no 

Brasil que era semelhante ao projeto editorial estabelecido na América hispânica, 

sobretudo na Argentina. Assim, as traduções e as adaptações feitas em larga escala pela 

Companhia Editorial Nacional, no momento de expansão da editora, assemelham-se a 

outros projetos editoriais realizados na América Latina do início do século XX. 

O número de edições propostas por sua editora exerce um papel essencial no 

contexto brasileiro. Em seu artigo, Martinez constata a importância do empreendimento 

editorial do escritor brasileiro em território nacional, diante do movimento modernista: 

 

―O início da carreira editorial de Monteiro Lobato coincidiu com o 

nascimento do Movimento Modernista. Apesar de terem 

revolucionado a literatura brasileira – introduzindo entre outras coisas, 

a oralidade e o coloquialismo no texto literário -, os modernistas não 

conseguiam aumentar a tiragem das edições de seus livros‖ 

(MARTINEZ, 2007: 3). 
 

O crescimento da editora coloca Lobato em um lugar importante no cenário 

nacional. E, dentre os projetos editoriais, o trabalho de tradução do escritor foi o que 

adquiriu destaque naquele momento. Os projetos que envolviam traduções também 

representaram a sua oportunidade para reler os clássicos estrangeiros com ênfase nos 

seus ideais nacionalistas, dentro do convívio com as ideias dos intelectuais brasileiros 

de seu tempo.  

Denise Resende Mendes, num trabalho pioneiro sobre a prática tradutória e a 

relação desta com os pressupostos ideológicos defendidos por Lobato, demonstra um 

fato curioso sobre a ação editorial dele, como tradutor. Ele se preocupava com o 

conteúdo traduzido e depois o colocava num tipo de ―remodelação‖ do texto da língua 

de partida. Como exemplo dessa prática tradutória, a pesquisa a observa na tradução de 

A Farewell to Arms, de Ernest Hemingway, e constata que, como tradutor, ele 

aproveitou 

―determinados ―ganhos‖ que lhe ofereciam certas palavras do inglês, 

para fazer uma tradução carregada de ideologia por ele possuída, 

explicitando a sua decepção com os governantes que, segundo 

afirmou, não possuíam os mesmo ideais que os seus: os de tornar o 

Brasil uma nação próspera‖ (MENDES, 2002: 55). 
 

Já Martinez acredita que a estratégica tradutória do escritor se assemelhava à 

postura antropofágica dos modernistas em termos de diálogos entre a língua de chegada 



 
 

e a de partida. Ou seja, essa estratégia era: ―a de apropriar-se do original estrangeiro e 

adaptá-lo à realidade e às necessidades do público brasileiro‖ (MARTINEZ, 2007: 4). 

Essa proposta se assemelha à de autores hispano-americanos que teriam 

anteriormente adotado uma política editorial semelhante. Tal seria o caso das traduções 

feitas pelo cubano José Martí. O escritor traduziu Vitor Hugo, mas preocupou-se em 

adaptá-lo ao seu próprio idioleto. Bastin e outros pesquisadores afirmam que há um 

duplo movimento no trabalho de tradução do escritor: um de analisar o texto fonte e 

outro de, a partir dessa análise, criar o próprio texto. Como afirma o pesquisador em seu 

artigo: ―El primero es ‗impensar‘ que implica estudiar, analizar, ahondar, adentrarse en 

el idiolecto del autor para así recrearlo. El segundo es ‗transpensar‘ que, según Martí, 

consiste en partir de las ideas del autor y traducir su idiolecto al idiolecto del traductor‖ 

(BASTIN, 2004: 74).  

A prática da tradução na América Latina, em suma, acontecia como parte de um 

amplo projeto emancipador, que atingia os planos sociocultural, político e educativo. 

Ela também servia a ideais políticos e a projetos de construção das identidades culturais 

dos países. 

Patrícia Willson destaca a situação na Argentina durante os primeiros sessenta 

anos do século XX. Para ela: 

 
 ―(...) la literatura en traducción llenó dos tipos de funciones: una 

función heterónoma, vinculada con la democratización de la 

circulación de libros, y, más tarde, una función autonoma, vinculada 

con la ampliación del repertorio formal e temático de la literatura 

vernácula‖ (WILLSON, 2005: 249). 
 

De certa forma, Lobato mantém um projeto que procura ser heterônomo e se 

vincular à busca de democratização discutida pela pesquisadora. As traduções e 

adaptações lobatianas procuraram promover a democratização da circulação dos livros 

no país e representaram o diálogo da literatura estrangeira com a literatura vernacular. 

O escritor esboça o modo pelo qual buscava o intercâmbio cultural com os 

hispano-americanos, a partir das diversas afirmações feitas durantes as suas obras e 

correspondência com Godofredo Rangel. E esse intercâmbio é uma tônica do seu 

projeto editorial. Em Crítica e outras notas, por exemplo, encontramos o argumento que 

explica a ação da editora de Lobato: ―A casa Monteiro Lobato & Cia. vai também 



 
 

cooperar na tarefa. Lançará a Biblioteca Sul-Americana, abrindo-a com o Facundo, de 

Sarmiento, obra de gênio, que está para a Argentina como Sertões, está para nós‖ 

(LOBATO, 2009: 103). 

Essa atitude comprova o contato entre Brasil e Argentina durante o período e 

demonstra o caminho traçado pelo autor de Urupês. Ele havia dialogado com Gálvez, e 

ambos tinham a proposta de divulgar a literatura estrangeira em seus países. Por isso, o 

trabalho de tradução tornou-se para ambos um meio de fomentar o intercâmbio cultural 

entre as bibliotecas de suas nações. Projeto político comum adotado por ambos no 

tempo em que viveram o brasileiro e o argentino. Afinal, a Argentina foi um dos países 

escolhidos pela Companhia Editora Nacional para a divulgação de seus autores no 

Brasil.  

De fato, a Argentina e o Brasil tiveram um desenvolvimento editorial semelhante 

entre os períodos de 1935 – 1950, como descreve Gustavo Sorá em artigo sobre as 

políticas editoriais nos dois países. A tradução da literatura universal era um dos fatores 

decisivos para a internacionalização das culturas nacionais na América (SORA: 2005, 

253). Em sua pesquisa, Sorá também ressalta o trabalho da Companhia Editora 

Nacional no Brasil e afirma que Lobato teria sido um dos poucos editores brasileiros a 

incentivar a tradução de obras de autores argentinos. A persistência de editores como ele 

foi capaz de manter as edições argentinas em território nacional. Afinal: ―Al cesar el 

plan de la Coleção Brasileira de Autores Argentinos, la traducción de autores 

argentinos en el Brasil volvió a desaparecer‖ (SORA, 2005: 256).  

 

 

1.3 Traduzir ou adaptar? O caso Hans Staden. 

Nesta parte, o foco da pesquisa se dirige à continuada atenção dispensada por 

Lobato ao relato das viagens de Staden às terras do Novo Mundo, alvo de disputas no 

âmbito do expansionismo mercantilista e de seus desdobramentos coloniais. Como se 

sabe, não foi Lobato o primeiro a traduzir ou editar esse texto, nem a alertar sobre seu 

valor como fonte documental para a história das ocupações europeias no território da 

futura nação brasileira. 



 
 

O papel de Lobato na fortuna da recepção brasileira da obra do viajante de 

Hessen está associado à sua leitura crítica de traduções já existentes e da decorrente 

iniciativa de empreender novas edições com vistas a uma ampla divulgação do texto. 

Pode-se considerar que os conhecimentos do escritor e tradutor deram base a sua 

avaliação do relato em português, editado em 1900, na tradução de Löfgren. Lobato 

considerou essa tradução pouco acessível a um público não especializado, em virtude da 

linguagem utilizada e do marcado contexto de referências distanciadas do público de 

sua época. O próprio Lobato explicitou, no prefácio de 1925 (atualizado em 1926), o 

teor dessa avaliação crítica quando, na qualidade de editor/tradutor, lança sua 

publicação com o propósito de fazê-la chegar a um amplo círculo de leitores. Seu 

objetivo parece ser que muitos brasileiros seus contemporâneos possam reconhecer esse 

texto como um importante marco de documentação histórica da ocupação das terras 

brasileiras por diferentes povos, os autóctones e europeus de diferentes procedências. 

Esse mesmo objetivo se amplia quando o fim pedagógico se explicita após 

vislumbrar outra etapa da multiplicação de leitores, pela via do direcionamento a um 

público infantil, para o qual a formação histórica de seu país seria não só um tema de 

possível curiosidade, mas, sobretudo, um assunto obrigatório em sua formação escolar. 

Também, nesse sentido, embora não esteja explicitado em seus prefácios, a visão crítica 

do intelectual Lobato se faz presente: O relato de Staden oferece, diante dos compêndios 

escolares da época, uma visão mais complexa da ocupação das terras na América, numa 

situação em que grupos indígenas locais estabelecem entre si disputas, não sendo 

representados de maneira unificadora; assim como portugueses, franceses, espanhóis e 

colonos de outras procedências aparecem em alianças e confrontos. 

Em Lobato, o relato de Staden ganha essa ampliação, mas não é a primeira vez 

que esse percurso de investimento ocorre na carreira do editor. No caso que é objeto 

desta pesquisa destaca-se a busca por atingir públicos de diferentes faixa-etárias, como 

um desdobramento de um projeto, inicialmente destinado a adultos, para jovens leitores.  

Algumas das obras que visavam ao público infantil resultaram de um trabalho 

anterior dirigido a adultos. Como se sabe, em 1917, já Lobato havia publicado O Sacy-

Pererê: resultado de um inquérito, registrando narrativas a ele enviadas a partir de 

consulta feita pelo autor em jornais editados em diferentes cidades do Estado de São 



 
 

Paulo. Em 1921 a edição do livro de figuras retoma a pesquisa anterior feita com 

informantes adultos do inquérito. 

Em 1924, a obra Jeca Tatuzinho, retoma o personagem imortalizado no conto 

―Velha Praga‖, publicado em 1918 em Urupês. Tal é o caso de Hans Staden. Em 1927, 

quando Lobato lança a edição infantil de Aventuras de Hans Staden,  o Homem que 

Naufragou nas Costas do Brasil, Narradas por Dona Benta aos Seus Netos, já havia 

publicado os seguintes títulos para crianças: A menina do Narizinho arrebitado, em 

1920 com duas edições nesse mesmo ano; Narizinho arrebitado (segundo livro de 

leitura para uso das escolas primárias), em 1921; O Sacy (livro de figuras de Monteiro 

Lobato), em 1921; Fábulas de Narizinho, em 1921; Fábulas, em 1922, com segunda 

edição em 1924 e terceira em 1925; O marquês de Rabicó, em 1922, com segunda 

edição em 1925. A caçada da onça: novas aventuras de Narizinho, Rabicó e demais 

companheiros, em 1924; O garimpeiro do Rio das Garças, em 1924; Jeca Tatuzinho, 

primeira edição em 1924 e segunda em 1925. 

Após Hans Staden, Lobato continua se utilizando das mesmas estratégias para a 

edição de obras literárias para público infantil, seja traduzindo e adaptando, nas datas 

indicadas, obras como Pinocchio, de Collodi (1929); Peter Pan, de James Barrie 

(1930); Robson Crusoé, de Defoe (1931); Alice no país das maravilhas (1931) e Alice 

no País do Espelho (1938), de Carroll; Contos de Grimm e de Andersen (1932); Contos 

de Perrault (1934); Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift (1937). Em 1933, adapta a 

obra de Virgil M. Hillyer, História do Mundo para crianças e em 1955 adapta de 

Hendrick Van Loon as obras História das Invenções e Geografia de Dona Benta.  

No caso das adaptações da literatura infantil, Lobato revisava as obras, já 

traduzidas e publicadas pela Companhia Editora Nacional, e procurava adaptá-las para o 

leitor infantil através de três tipos de alterações nas edições: simplificação da 

linguagem, inserção de novos acontecimentos mundiais (atualização de conteúdo) e 

ênfase em momentos reflexivos e questionadores dos assuntos apresentados (Cf. 

PALLOTTA, 2008: 222). 

As adaptações do escritor também seguiam a proposta de adaptar as obras 

estrangeiras à realidade brasileira. Lobato intervinha na construção das narrativas e 

inseria o modo próprio de interpretá-las para o público do país. A adaptação do relato de 

Staden, por exemplo, irá seguir essa proposta interventiva. Ele confessa a Rangel, em 



 
 

carta, sobre a obra de D. Quixote para crianças: ―Estou precisando de um D. Quixote 

para crianças, mais correntio e mais em língua da terra que as edições do Garnier e dos 

portugueses‖ (LOBATO, 1964: 276). 

O relato de Hans Staden, tomado como documento, em função dos fatos nele 

narrados, assume uma dimensão ampla para as historiografias brasileira e mundial por 

ser um dos primeiros registros, no século XVI, relativos às terras do Novo Mundo que, 

posteriormente, fariam parte do Brasil, mas que, na época das viagens narradas eram 

objeto de disputa entre diferentes grupos, como os portugueses e os franceses. Lobato 

traduz a narrativa em 1925, mas dois anos depois vê a possibilidade de adaptá-lo para o 

público infantil.
7 As alterações feitas pelo escritor na linguagem da narrativa da 

tradução e da adaptação não só visam às particularidades do público alvo de cada uma, 

como também atribuem ao texto dessas duas edições da obra do relato quinhentista 

características de um tipo específico de escrita: a escrita historiográfica. 

Esta questão revela um interesse especial no que se refere à sincronização da 

tradução de Lobato com os contornos próprios que o gênero da escrita narrativa 

historiográfica vai adquirir, a partir do fim do século XVIII e no século XIX, 

diferenciando-se das narrativas de viajantes desenvolvidas por navegadores, 

mercadores, cronistas, ou do arcabuzeiro Staden. Pode-se entender que, fazendo essa 

opção por uma tradução que aproxima o texto do viajante dos modos de narrar da 

historiografia, já consolidada como disciplina autônoma, Lobato contribui para 

legitimar a obra traduzida como uma fonte a ser respeitada como documento histórico. 

A tradução (de 1925) e a adaptação infantil (de 1927) da narrativa de Hans 

Staden são entendidas como uma extensão do conjunto de ideias de Lobato, começado 

pela tradução, de divulgar o relato e adaptá-lo à representação do conceito de identidade 

nacional promovido no período em que exerceu as suas múltiplas funções de escritor, 

tradutor e editor no Brasil do século XX.  

O escritor, de forma explícita, pretendia publicar o relato sob uma nova 

roupagem e, com isso, procurava trazer ao conhecimento do público infantil uma obra 
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 � Segundo as fontes consultadas, não está claro que texto serviu de base a Lobato para a 

tradução. Alguns pesquisadores afirmam que Lobato teria feito uma tradução indireta da versão francesa 

do relato, enquanto pretendo defender a hipótese de que o escritor teria compulsado a tradução anterior de 

Alberto Löfgren, de 1900, cujo título se assemelha ao adotado pelo autor de Urupês e, sobretudo, pela 

constante retomada das notas que constam da edição.  



 
 

que ―devia andar no conhecimento de todos os brasileiros, [mas] viveu até hoje restricta 

aos estudiosos e sem possibilidades de divulgação por uma coisa só: ordem literária‖ 

(STADEN, 1926: 4). Este comentário, encontrado na tradução de Lobato, precede a 

adaptação, e reforça como as intenções da editora continuaram as mesmas na elaboração 

de outra edição do relato.  

A única diferença na linguagem da adaptação está na forma com que Lobato 

altera a ―ordem literária‖ do discurso, buscando dar a seu texto nova configuração da 

linguagem. Sem entrarmos nesta parte na análise mais detalhada do texto (objetivo desta 

pesquisa do mestrado) pode-se dizer que a concepção literária de Lobato leva-o a rever 

tanto elementos da ordenação sintática (mais enxuta, com períodos mais curtos) quanto 

a própria seleção de itens léxicos (substituição de palavras por sinônimos mais usados 

ou expressões explicativas), e mesmo a ordem das partes (fusão e redivisão das matérias 

dos capítulos ou supressão de capítulos ou partes). 

Porém não se trataria apenas de buscar intervir para tornar a linguagem do texto 

familiar aos leitores do Brasil, contemporâneos da tradução. O conceito de ordem 

literária, com o qual trabalharemos durante a dissertação, expressa a metodologia da 

prática tradutória de Lobato. Em diversas publicações suas pela Companhia Editora 

Nacional, podemos ver o cuidado do tradutor / editor em organizar o texto com o 

objetivo de que ele tenha uma nova estrutura, acessível ao leitor brasileiro para o qual é 

destinado, mas também capaz de mobilizar o interesse desse mesmo leitor pela forma de 

articular o desenvolvimento da narrativa literária. Assim, seja pelas intervenções na 

ordenação na sintaxe do texto e na da frase, seja pela supressão ou substituição de 

termos encontrados no original, na pesquisa empreendida, destaca-se a reescrita no ato 

de traduzir lobatiano, reescrita essa que visaria tornar a obra de interesse na qualidade 

de linguagem literária, proposta que não pode ser definida apenas por objetivos 

tradutórios de ‗abrasileirar‘ a expressão linguística para tornar o texto verbalmente 

acessível à cultura alvo. 

Este conceito representa a prática de tradução e edição que o escritor aplica nas 

obras publicadas pela Companhia Editora Nacional. Nesta pesquisa, procuramos 

compreender esta questão devido à peculiaridade existente na forma como Lobato 

trabalhava com tais obras no período em que a tradução no país ainda era uma prática a 

ser profissionalizada. Afinal, como observamos na parte em que analisamos a sua 



 
 

função de editor, ele procurou desvincular o mercado editorial brasileiro da relação de 

dependência de editoras européias, como a Garnier (Cf. KOSHIYAMA, 2006: 50). 

Essa questão também demanda pesquisas futuras a respeito da prática tradutória 

de Lobato, porque a forma de ordenar literariamente as edições diferencia a prática do 

escritor brasileiro da encontrada em seus contemporâneos, levando-nos à reflexão sobre 

este caso específico na história da teoria da tradução em nosso país. A tradução, naquele 

momento, ainda seguia os preceitos de que a obra traduzida deveria estar mais próxima 

possível na estrutura textual e no conteúdo do texto original. Todavia, o editor / tradutor 

observa criticamente que essa proximidade pode ser um entrave limitador da recepção, 

como aponta o próprio Lobato em relação a traduções anteriores de Staden. 

No período em que traduziu Hans Staden (1925), assim como no momento em 

que lança a adaptação infantil (1927), não estavam no centro das preocupações dos 

tradutores, contratados pelas editoras, experimentações relacionadas à diferenciação dos 

registros segundo o público alvo visado, preocupação essa que inquietará Lobato e o 

levará a buscar estratégias discursivas que diferenciem sua tradução de outras 

anteriores, como a de 1900, vista como não adequada a um público amplo não 

especializado. Mais adiante a mesma preocupação o instigará à procura sistemática de 

formas de escrita literária aptas a serem lidas por crianças. 

Numa análise inicial da palavra ―literária‖, encontrada no conceito de 

―ordenação literária‖ defendido por Lobato em sua prática de tradução de Staden, 

podemos dizer que o autor de Urupês destaca a necessidade de dar à estrutura textual da 

obra traduzida uma ordem que possa ser reconhecida como de interesse literário pelo 

leitor brasileiro contemporâneo da tradução, um leitor não obrigatoriamente afeito à 

cultura e ao contexto histórico da obra escrita em língua alemã do século XVI. Nesse 

sentido, primeiramente, caberia ordenar como literatura o texto escrito, sem qualquer 

intervenção estilística pretensiosa, mas com o cuidado necessário para que essa ―ordem‖ 

simples advinda do estilo do texto traduzido possa ser fruída, especialmente por leitores 

interessados em literatura, leitores com formação escolar média. Para que pudesse ser 

alvo de interesse, uma narrativa quinhentista feita por um viajante como Staden que não 

era um literato (sendo essa sua única obra), deveria ser reescrita, reordenada para, então, 

ser lida por um público não contemporâneo, para o qual não seria mais novidade a 

matéria narrada. 



 
 

Sobre isso, observamos o didatismo lobatiano que está presente no perfil com 

que o editor se estabeleceu no cenário nacional do século XX. Esse modo didático de 

expor o conteúdo livresco pode ser observado também em compilações críticas de 

Lobato, como Crítica e outras notas, em que há um capítulo intitulado de ―Literatura 

Didática‖ para comentar o surgimento de obras didáticas no país (Cf. LOBATO: 81, 

2009). 

E, embora o texto acima referido não faça parte da ampla coleção de adaptações 

e traduções do autor, a mesma preocupação didática vai ser observada na sua função de 

tradutor. Nas traduções, Lobato a expressa pela criação de prefácios que explicam o 

porquê e o como de suas intervenções, enquanto tradutor. Iremos, a seguir, por exemplo, 

comentar o prefácio de História da Filosofia, de Will Durant, obra adulta traduzida com 

fins também pedagógicos, que mantém a mesma linha de ordenação proposta pelo 

escritor. 

No entanto, devemos enfatizar que, nesta busca por ordenar os textos adaptados 

e traduzidos pela Companhia Editora Nacional, há uma preocupação com a formação de 

uma língua portuguesa própria, em nosso país. O escritor sempre demonstrou em suas 

obras uma nova forma de lidar com a linguagem dos textos com o objetivo de extrair 

dela o que era brasileiro, imprimindo, portanto, uma prática de domesticação dos 

originais traduzidos.  

Em História da Filosofia, por exemplo, a alteração feita por ele no texto da obra 

recebe a justificativa de que a edição, traduzida pela Companhia Editora Nacional, quer 

acabar com a ―aristocracia da terminologia‖, tornando a linguagem do texto mais 

acessível ao público não especializado em filosofia. Já na tradução de Por quem os 

sinos dobram, de Ernest Hemingway, Campos (2010) destaca, em sua pesquisa, a partir 

da análise de correspondências do autor, que a intervenção de Lobato no conteúdo 

traduzido teve forte influência das experiências vividas por ele no momento em que 

esteve encarcerado pela luta do petróleo (Cf. CAMPOS: 2010, 185).  

No prefácio da tradução de Staden de 1925, Lobato adjetiva a ordenação do 

texto do relato proposta por ele como ―literária‖ buscando estabelecer uma oposição 

entre a escrita da literatura e a de textos cujo alcance esteja restrito a campos de 

conhecimento e de interesse específicos, como a encontrada em textos científicos. 



 
 

Um relato com particularidades da cultura das viagens quinhentistas ao Novo 

Mundo, por exemplo, poderia assumir natureza literária, desde que submetido a uma 

nova ordenação, isto é, desde que retextualizado, submetendo-se a novos parâmetros de 

gênero. O escritor brasileiro, ao expandir a leitura deste conceito de ordenação literária, 

recupera a generalidade de sentido do termo ―literário‖, presente no conhecido texto ―O 

que é literatura?‖ (1901), de José Veríssimo, crítico cujas reflexões marcaram as 

décadas iniciais do século XX: ―A ausência da generalidade da expressão exclui da 

literatura todas as produções científicas ou práticas em que se emprega uma língua 

especial‖ (VERÍSSIMO: 1901, 262). 

Dessa forma, acreditamos que Lobato, valendo-se desse sentido amplo do termo 

Literatura, traça para si o projeto de ordenar ―literariamente‖ as suas traduções e 

adaptações com o objetivo de atrair o interesse do público leitor de sua época para as 

publicações da Companhia Editora Nacional. Esta concepção traz implícita a proposta 

de ampliação do círculo de leitores em potencial para obras anteriormente direcionadas, 

por outros tradutores, a uma esfera restrita de leitores dotados de formação acadêmica. 

As ideias de literatura e de seus leitores expressa por Lobato, por um lado, representam 

uma aposta numa literatura em linguagem não bacharelesca acessível a um público não 

específico e, por outro lado, apontam a possibilidade dos textos literários servirem à 

formação de uma identidade nacional brasileira, na medida em que textos seminais de 

nossa cultura, antes restritos ao acesso de poucos, passem a ter um lugar de recepção 

expressiva no mercado editorial brasileiro. Nesse contexto, percebe-se a interação das 

faces do experiente escritor de ficção, do tradutor e do editor.  

A ordenação busca esse efeito do ―literário‖, que não se reduz a uma 

preocupação apenas com a estrutura textual. Afinal, ainda Veríssimo constata a 

capacidade desta generalidade inerente ao adjetivo, como conceito e parte 

característicos do que seria uma ótima literatura. O crítico afirma que: ―Generalidade no 

pensamento, generalidade na expressão, isto é, dom de despertar um interesse geral, são 

pois caracteres constitucionais dos escritos literários‖ (VERÍSSIMO: 1901, 262). Nesse 

sentido, o pacto literário lobatiano caminha em direção oposta à elitização do público e 

busca capturar o interesse do leitor em torno do desenvolvimento da trama e por meio 

de um trabalho de reescrita atenta a diferentes planos do trabalho com a linguagem, 

envolvendo seleção de itens léxicos, articulações sintáticas, representações culturais... 



 
 

A tradução de 1925, por exemplo, recebeu cuidados editoriais para que esta 

ordenação a fizesse um texto híbrido sob o ponto de vista de sua classificação. Não só 

pelo fato de ser um relato originariamente, mas também pelo editor recuperá-lo como 

texto histórico primitivo, em que o leitor fosse levado a ler aventuras, mas também 

confiar no documento do ―cronista‖ e viajante Staden.  

Dois anos depois, em 1927, veremos Lobato se apropriar do texto traduzido para 

adaptá-lo como linguagem ―literária‖ para o público infantil. E, embora ainda exista a 

defesa do caráter histórico da narrativa, o autor brasileiro também explora a 

generalidade atribuída ao conceito de texto literário, porque mantém a metodologia de 

ordenar a obra literariamente: reescrevendo passagens, substituindo algumas, 

recuperando partes da tradução de 1925, só que nesse empreendimento os interesses 

gerais que visam ser atingidos são os de um público de faixa etária distinta, com limites 

no conhecimento de mundo e no próprio domínio da língua. Enfim, a alteração editorial 

é feita com os mesmos métodos lobatianos utilizados na obra traduzida em busca de 

tornar o conteúdo do texto adaptado em pensamento e expressão generalizados sobre o 

ponto de vista da leitura da narrativa. Há, sutilmente perceptível pelo leitor, a tentativa 

de tornar o relato pessoal de Staden em uma narrativa de interesse geral e coletivo. 

Afinal, a história agora está inserida no campo do Sítio do Picapau Amarelo , como 

outros textos de aventuras contadas por Dona Benta. 

E isso ocorre em Aventuras de Hans Staden, essencialmente, na mudança do 

foco narrativo para a avó do Sítio, que conta, em um ambiente familiar, as ―memórias‖ 

da viagem de Staden como um registro histórico da cultura brasileira dirigido ao 

entendimento de leitores infantis, identificados pela presença de Pedrinho e Narizinho. 

Sobre essa importância histórica da narrativa adaptada, podemos destacar a parte do 

prefácio em que o editor explica que: ―Em vista disso Dona Benta não poderia deixar de 

contar a história de Hans Staden aos seus queridos netos – como não poderão outros 

avós e mães deixar de repeti-la aos seus netos e filhos‖ (LOBATO: 1960, 119). 

A tradução e a adaptação podem ser vistas, portanto, como reescritas autorais da 

narrativa de Hans Staden para o público brasileiro. Ambas as edições correspondem à 

prática tradutória do escritor que valorizava os processos de tradução orientados para o 

leitor (target oriented) no Brasil, dos anos 20, ou seja, pós Semana de Arte de 1922. O 

escritor brasileiro explora um discurso tradutório legitimado pela historicidade do relato 



 
 

e o faz com intenção de inseri-lo na forma como observava um projeto de construção de 

identidade nacional para o país.  

Lobato insere o texto estrangeiro no contexto histórico do leitor, reduzindo 

referências presentes no original e atualizando-as – como, por exemplo, em relação a 

indicações toponímicas – e adota o mesmo posicionamento mais tarde na literatura 

infantil, ação nomeada, em sua fortuna crítica, de ―abrasileiramento‖ de fábulas para as 

crianças do país. Sobre a qualidade da tradução das fábulas, Louise Souza comenta que: 

―No Brasil, desde as décadas finais do século XIX, a fábula já circulava entre o público 

leitor, mas como afirma Monteiro Lobato, as traduções eram ruins‖ (SOUZA, 2008: 

106). 

A adaptação infantil lobatiana corrobora com este projeto, embora não se trate de 

uma fábula. Hans Staden (ou com o título dado em edições posteriores As aventuras de 

Hans Staden 
8
) é uma forma de reinterpretação do relato do viajante sob o olhar do 

projeto crítico-ideológico de Lobato, com o propósito de ser entendido por crianças, 

situação que demandou o acréscimo de maiores explicações dos fatos narrados. Não é 

por acaso que, para legitimar o interesse literário das aventuras de cunho documental, o 

prefácio da edição infantil compara-a às adaptações sofridas pelo texto do Robinson 

Crusoé, de Defoe. A narrativa adaptada representa uma releitura do texto de Staden que 

visa contribuir para uma formação de sujeitos conscientes de suas determinações 

históricas e culturais. Para cumprir seu objetivo de atingir os pequenos leitores em 

informação, utiliza o procedimento da escrita intertextual para apresentar o reconto em 

espaço ficcional já legitimado junto ao público, por sua própria obra literária infantil 

anterior. 

A preocupação pedagógica e a forma de escrita que privilegia a historicização 

das narrativas são características comuns ao projeto lobatiano para as duas obras de 

divulgação das viagens do arcabuzeiro, embora direcionadas a públicos distintos. Esse 

procedimento de escrita aparece quando o escritor divulga o relato de Staden pelo 

Brasil. Lobato o traduz e adapta explorando as possibilidades interpretativas que esse 

tipo de texto pressupõe. O gênero do relato ficcional expõe lacunas discursivas a serem 
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 � Sobre a alteração no título, a introdução do substantivo ‗aventuras‘, como destaque, parece 

corresponder a uma estratégia literária em busca do interesse de pequenos leitores por esse gênero de 

narrativas, deixando em segundo plano a referência a Hans Staden, protagonista dos acontecimentos 

relatados. 



 
 

preenchidas pelos leitores. O trabalho de Lobato, situando a obra entre o ficcional e o 

documental, atribui ao destinatário, potencialmente, mais envolvimento, diferenciando-

se pela ênfase na aventura em detrimento do caráter predominantemente informativo 

dos textos documentais. A verificação da manutenção de trechos do texto de partida nas 

duas edições traduzidas pode demonstrar o quanto a obra esteve relacionada ao ideal 

nacionalista lobatiano. A análise de supressões, acréscimos, substituições e 

reordenações de capítulos (estas presentes no texto para crianças) evidencia quais os 

conceitos e imagens do Brasil Lobato destaca de sua leitura e propõe aos seus leitores. 

Afinal, ele via a possibilidade de inscrever as experiências relatadas pelo viajante 

alemão no cenário da narrativa dos primórdios do país e a sua contribuição para a 

discussão da construção, no século XX, de uma identidade brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Lobato e a prática da tradução: ordenando literariamente 

No trabalho sistemático com as edições da Companhia Editorial Nacional, 

Lobato põe em prática uma metodologia única para traduzir e editar obras, tendo em 

vista a recepção pelo público do país. Esse método será chamado nesta dissertação de 

―ordenação‖. Por isso, devemos compreender a origem desta prática ao investigarmos o 

como ela ocorre e o que levou o escritor a adotá-la na concretização de seu projeto 

editorial para o Brasil. 

 

 

2.1 O como e o porquê do traduzir lobatiano 

O trabalho do tradutor começa a ser profissionalizado no Brasil do século XX, 

através do empenho sistemático de tradutores como Lobato em divulgar obras 

estrangeiras em território nacional. O fato já foi discutido por pesquisadores de nosso 

país, que destacam a prática tradutória do escritor brasileiro e o quanto esta teve 

influência na expansão de sua editora, a Companhia Editora Nacional. O escritor 

brasileiro notabiliza-se, também, pela importância que ele atribui à prática de tradução 

de obras estrangeiras num período em que este tipo de exercício ainda não tinha 

notoriedade e prestígio no território do país. Paes comenta, afinal, que  

 

É somente no século XX, sobretudo a partir dos anos 30, que entram a 

criar-se no Brasil as condições mínimas, de ordem material e social, 

possibilitadoras do exercício de tradução literária como atividade 

profissional, ainda que as mais das vezes subsidiária‖ (PAES: 1990, 

25).  

No entanto, dentre os pontos analisados pelas pesquisas sobre Lobato e a sua 

função de tradutor, podemos destacar o modo diferenciado com que ele interveio nas 

traduções e adaptações de clássicos da literatura universal para o público brasileiro, ao 

defender uma maior liberdade na ação do tradutor em relação a traduzir os textos 

originais para a língua alvo. Atitude que levou os pesquisadores a denominar os textos 

traduzidos por ele de reescrituras das obras de origem.
9
 Nesta dissertação, portanto, 

falaremos sobre tal modo específico do trabalho de tradução da obra de Staden pelo 

escritor brasileiro ao destacarmos o termo ―ordem literária‖, usado por ele no prefácio 
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 � Denise Mendes em sua pesquisa, que também será comentada neste capítulo, denomina como 

―remodelação‖ ou ―recriação‖ a prática tradutória de Lobato. 



 
 

de Meu captiveiro entre os selvagens do Brasil, para rever os conceitos dessa prática 

tradutória e refletir sobre o que a fortuna crítica brasileira já nos disse a respeito de 

Lobato e a prática da tradução.  

Zorzato privilegia, em sua pesquisa, o caráter de amadorismo do trabalho de 

Lobato como tradutor. Para ela, a tradução passou a ser um ―remédio‖ para os 

insucessos do escritor com os projetos ideológicos dele, como a campanha do petróleo, 

por exemplo (ZORZATO: 2007, 95). A pesquisadora admite, porém, que a tradução seja 

um dos assuntos principais das correspondências de Lobato com Godofredo Rangel e, 

por isso, mereça a atenção da fortuna crítica lobatiana.  

E sobre o procedimento adotado por Lobato para traduzir as obras, em sua 

maioria clássicos para o público infantil, como a supressão de termos e adequação do 

conteúdo do texto à língua alvo, ela o define como um processo que visa à função 

intermediadora da tradução entre as culturas de povos de línguas distintas. Nesta função 

estaria a obra de Staden traduzida e esta corresponderia à ideia de uma ―língua do 

tradutor‖ que seria expressa, segundo Zorzato, pela constante busca lobatiana pelo 

―abrasileiramento da linguagem‖ (ZORZATO: 2007, 97).  

Outro fato importante a respeito da prática tradutória do escritor brasileiro seria 

a relação próxima entre o traduzir e a leitura. O tradutor deve ser um exímio leitor da 

obra a ser traduzida para sua língua. Dessa forma, o escritor defendia o conceito de que 

o tradutor precisa de autonomia, como, por exemplo, a possibilidade de ele apresentar 

uma perspectiva ou leitura coerente dos aspectos específicos da obra original com a 

cultura de chegada, adequando o texto estrangeiro ao público do tradutor; neste caso, o 

brasileiro. 

A liberdade de criação neste caso não está restrita apenas ao traduzir as obras 

para esse público de faixa etária diferenciada. Zorzato admite que Lobato lida 

livremente com o texto estrangeiro, seja traduzindo-o ou adaptando-o (ZORZATO: 

2007, 99). Essa atitude lobatiana revela o limite entre a tradução e adaptação no trabalho 

deste escritor brasileiro. E, ao exemplificar o trabalho dele com as adaptações para o 

público infantil, a pesquisadora menciona Aventuras de Staden e demonstra dois pontos 

importantes para entendermos Lobato como tradutor: primeiro, explicita a dificuldade 

em definir o limite tênue entre tradução e adaptação das obras estrangeiras pelo modo 

com que trabalha com estas e, depois, assevera que a literatura infantil teria a 



 
 

capacidade de oferecer uma maior liberdade de intervenções no texto a ser traduzido, ou 

adaptado, do que os clássicos para o público adulto. 

No entanto, Denise Mendes comprova a liberdade do tradutor também na forma 

com que ele traduziu um clássico destinado a adultos. Ela constata na sua análise da 

tradução do escritor brasileiro do livro de Hemingway, A Farewell to Arms, que a 

tradução poderia ter sido denominada como ―livre‖. Em determinado ponto da 

monografia, considerada pioneira para os estudos da tradução, afirma: 

 

―Chegamos à conclusão de que Lobato praticou uma tradução livre, 

no sentido em que, desconsiderando a simplicidade semântica e 

sintática de Hemingway, ele levou a cabo o que propalava 

teoricamente, reescrevendo o texto à sua moda, deixando transparecer 

suas posturas acerca de diversas questões que o inquietavam‖ 

(MENDES: 2002, 45). 
 

Mais uma vez, podemos observar a questão da ―reescrita‖ nesse modo de 

traduzir do escritor e também a relação desse procedimento com a forma ideológica 

com que Lobato trabalhava a tradução. Portanto, ele teria um método específico para 

lidar com as traduções.  

Na tradução de A Farewell to Arms, por exemplo, Mendes destaca trechos das 

intervenções lobatianas. A pesquisadora dispõe de diversos quadros comparativos entre 

o original e a edição da Companhia Editora Nacional. Aqui, a título de exemplificação, 

optamos pela parte que aborda a questão da reescritura da obra proporcionada pela 

prática tradutória do escritor brasileiro. Mendes comenta a inserção do adjetivo 

―alemães‖ pela tradução de Lobato de um trecho do livro, substituindo o pronome, em 

inglês, they, traduzido em português pelo pronome no plural eles, por entendê-lo como 

menos indicativo referencialmente do que o adjetivo. Desta forma, o seu método de 

traduzir buscaria o esclarecimento para os leitores de que os invasores se tratavam de 

―alemães‖, antecipando mesmo a informação que viria adjacente à leitura. (Cf. 

MENDES: 2000, 49). 

Assim, a sua prática tradutória está avançada para o período, não só pelo fato de 

defender a autonomia do tradutor no momento em que alguns de seus contemporâneos 

mantinham uma postura clássica quanto às intervenções no texto da obra de origem para 

a de chegada, mas também por sua postura definida que o faria, ao seu modo, um 



 
 

teórico moderno da tradução. Em reflexão sobre o trabalho do tradutor, por exemplo, 

comenta: 

―Ora isto exige que o tradutor seja também escritor – e escritor 

decente. Mas os escritores decentes, que realmente são escritores, isto 

é, que possuem senso inato das proporções, esses preferem e têm mais 

vantagens em escrever obras originais de que transplantar para o 

português obras alheias. Os editores pagam menos e o público não 

lhes reconhece o mérito. Daí um impasse‖ (LOBATO: 1972, 88).  
 

Podemos observar, neste comentário, a lucidez de Lobato no que se refere a este 

trabalho. O escritor brasileiro, ao seu modo, comenta a prática tradutória destacando 

pontos como a qualidade do trabalho, a sua recepção pelo público e ainda apresenta uma 

idéia inovadora para o seu tempo. Ele já admite a tênue fronteira entre o exercício do 

escritor e do tradutor. E ainda situa, com propriedade, a questão da remuneração 

atribuída por editores ao trabalho, indicando ser este fator um elemento de desestímulo 

para que escritores competentes também se dedicassem à atividade tradutória. No caso 

de Lobato, ao mesmo tempo editor e tradutor, eliminaria a questão da menor 

remuneração do trabalho de tradução, uma vez que a margem de lucro do editor estaria 

garantida, sobretudo em casos como o da obra de Staden, em que não haveria direitos 

autorais a serem pagos ao autor do texto traduzido. É interessante observarmos que esta 

situação mudou na atualidade num contexto em que autores vivos não autorizam 

edições traduzidas, sem seu aval.  

Denise Mendes expõe também a sua reflexão sobre Lobato como tradutor. Para 

ela ―Lobato imprimiu, na verdade, um caráter mais poético, mais exótico, o que vai ao 

encontro a suas observações a respeito de suas preferências por um estilo mais simples‖ 

(MENDES: 2002, 45). 

Cabe-nos, então, indagar se a busca de Lobato pela alteração do texto de origem 

para o de chegada, que visava uma linguagem mais simples da obra traduzida, não seria 

uma forma de ―ordenar‖ literariamente as traduções. Afinal, ao intervir criativamente 

com supressões e adequações de termos do texto original para a sua concepção de 

―abrasileiramento‖ da linguagem dos textos, ele estaria reforçando o aspecto literário 

das obras traduzidas. Denise nomeia tal forma de intervenção lobatiana como 

―remodelação‖ do texto original. Pois: ―A remodelação para Lobato era a empreitada de 

recontar os fatos com suas palavras, e não a trazer uma nova forma de escrita da cultura 

fonte para a cultura-meta‖ (MENDES: 2002, 50). 



 
 

Em linhas gerais, a prática tradutória do escritor brasileiro seria contrária à 

utilizada pelos irmãos Campos, que revolucionaram o modo de traduzir no Brasil anos 

depois, porque a ―remodelação‖ e ―recriação‖ lobatianas estão direcionadas, na verdade, 

a uma domesticação do original. Mendes também afirma o que diferencia o modo de 

traduzir de Lobato dos demais escritores, que exerciam, simultaneamente, a função de 

tradutores no Brasil. Para ela, a tradução e a ideologia andam juntas no trabalho 

lobatiano de transposição das obras estrangeiras para o público brasileiro. 

Giovana Campos, na sua tese de doutoramento, Assimilação e resistência sob 

uma perspectiva discursiva: o caso Monteiro Lobato, demonstra em sua pesquisa que a 

tradução para Lobato compõe um exercício do que chama de assimilação e resistência 

do tradutor quanto à prática tradutória.  Afinal, em determinado ponto de sua tese, 

concretiza a tomada de posição do escritor na direção da assimilação ou da resistência 

ao discurso traduzido, ora sedimentando, ora transformando sentidos (Cf. CAMPOS: 

2010, 11). Podemos observar, desse modo, que Lobato teria sido um tradutor que 

privilegiava realmente a questão da autoria e da manipulação, ou a ordenação de suas 

traduções, de forma que o projeto ideológico fomentava todas as suas funções: seja 

como editor, escritor ou tradutor. 

Becker, por sua vez, na sua tese de doutorado, Forças motrizes de uma contística 

pré-modernista: O papel da tradução na obra ficcional de Monteiro Lobato decide 

afirmar o aspecto ideológico da prática tradutória lobatiana. Sua pesquisa o enfatiza e 

conclui, em certo momento, que a liberdade com que Lobato traduzia deve-se ao 

empreendimento editorial do escritor em distribuir literatura estrangeira em território 

nacional e ao cunho valorativo que ele atribuiu às suas traduções. Afinal: ―traduz aquilo 

que se acredita possuir valor literário‖ (BECKER: 2006, 90). 

A pesquisadora também enfatiza a relação intrínseca entre leitura e tradução para 

a prática do escritor brasileiro. Ela o nomeia como ―leitor forte‖, termo tomado 

emprestado da teoria de Bloom, e explora a capacidade interpretativa decorrente da 

leitura feita por Lobato das obras a serem traduzidas. Ao avaliar esta outra postura do 

tradutor, Becker assume que: ―Esse mesmo leitor forte, que emprestará seu nome às 

traduções de alguns textos que leu, configurar-se-á numa espécie de co-autor‖ 

(BECKER: 2006, 73).  



 
 

Por último, podemos dizer que o trabalho de Becker suscita o lado interventivo 

do tradutor. A prática tradutória do escritor o colocaria numa posição revisionista e de 

responsável pela seleção dos textos a serem traduzidos para o público brasileiro. Ao 

atribuir o papel de co-autoria a Lobato, demonstra que a figura do autor estaria presente 

nas traduções e influenciaria na identificação do leitor com a obra, e este, só mais tarde, 

conheceria a figura do autor original. Afinal: 

 

―Em Lobato, a tradução aparece como o exercício do livre arbítrio e 

de uma escolha deliberada por parte do tradutor/editor, que seleciona 

certos textos em detrimento de outros com o claro intuito de alterar as 

normas estéticas em curso através da introdução da ‗novidade‘ ‖ 

(BECKER: 2006, 90).  
 

Por sua vez, Zorzato estenderia a questão da co-autoria para as marcas 

evidenciadas no projeto gráfico selecionado pelo editor para a capa de edições infantis. 

Para a pesquisadora, o destaque ao nome de Lobato fica mais evidenciado na capa de 

algumas edições, o que comprovaria a inserção de Lobato como co-autor da obra de 

Staden (ZORZATO: 2007, 151). 

Tal discussão suscita, neste momento do trabalho, uma análise de um prefácio de 

uma tradução da Companhia Editora Nacional, para observar o quanto o conjunto de 

ideias e a prática lobatianos andam juntos, na função de tradutor. O prefácio da História 

da Filosofia, de Will Durant, constata a ideologia que perpassa todo o seu projeto de 

editar e traduzir obras estrangeiras em território nacional, sejam elas de literatura ou de 

áreas específicas de conhecimento. Lobato procura uma forma de acabar com o 

monopólio da erudição técnica. Ao falar da importância de traduzir um texto repleto de 

termos filosóficos que atingisse também ao público não especializado, ele comenta o 

que denomina de ―aristocracia da terminologia‖: 

 

―Isso porque se o conhecimento se desenvolver demais a ponto de 

perder o contacto com o homem comum, degenera em escolástica e na 

imposição do magister; o gênero humano encaminhar-se-ia para uma 

nova era de fé, adoração e distanciamento respeitoso dos novos 

sacerdotes; e a civilização, que desejava erguer-se sobre uma larga 

disseminação da cultura, ficaria precariamente baseada sobre uma 

erudição técnica, monopólio duma classe fechada e monasticamente 

separada do mundo pelo orgulho aristocrático da terminologia‖ 

(LOBATO. In DURANT: 1940, 8). 
 



 
 

Essa preocupação irá reaparecer no ofício de tradutor e o incentivará à criação de 

meios, ou de procedimentos, que resultem em novas formas de implantar o fim deste 

monopólio. No caso da obra de Staden, traduzida em época anterior (1925) ao 

compêndio de história da filosofia, a ordem literária serviu como recurso para a 

―tradução‖ da edição para leigos, algo dito pelo próprio escritor no prefácio do livro e, 

como já foi dito, mais tarde, o mesmo procedimento será repetido na adaptação infantil. 

Ainda na parte introdutória da História da filosofia, o escritor brasileiro insere a 

figura do tradutor em primeiro plano diante da obra traduzida. Embora possa ser lida 

como arrogante, a postura irônica de Lobato aparece na declaração de que: ―Figuras 

menores foram omitidas para que as maiores tivessem suficiente espaço (Prefácio)‖ 

(DURANT: 1940, 11). No trecho, observamos que ele destaca a si mesmo como a figura 

do prefácio em detrimento das comentadas, pois também identifica os filósofos 

comentados no prefácio como figuras.  

No entanto, declara, nas linhas seguintes, o objetivo da tradução desta obra 

filosófica e demonstra entender o que almeja no trabalho de tradutor: ―Espero que meu 

livro não leve os leitores a imaginarem que sua leitura os fará filósofos da noite para o 

dia, ou os livrará do estudo das obras originais‖ (DURANT: 1940, 12). Ao mesmo 

tempo, revela, no mesmo prefácio, a postura independente de seu trabalho por 

considerar a co-autoria na tradução, afinal diz ―meu livro‖, assim como irá ocorrer na 

declaração feita na correspondência a Rangel sobre a edição traduzida de Staden pela 

Companhia Editora Nacional. 

A edição do viajante alemão feita por Lobato apresenta diferenças no texto 

quanto às outras publicações consideradas oficiais no país do período pós Semana de 

Arte Moderna. No entanto, não vamos nos ater, nesse momento, ao levantamento de 

títulos e datas das edições da obra de Staden, porque o trabalho de listagem já foi bem 

feito pela pesquisa de Zorzato a respeito de Staden (cf. ZORZATO: 2007, 111). 
10

 O 

objetivo aqui está em acompanhar a forma com que o escritor brasileiro estrutura aquilo 

que denomina de ―ordem literária‖, identificando, no prefácio de 1925, essa tarefa de 

ordenação como principal foco de seu trabalho tradutório. 
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 � Há um pequeno equívoco na inserção de datas referentes às publicações da obra de Staden na 

pesquisa de Zorzato. A edição francesa da Coleção Ternaux-Compains, a que Araripe teria recorrido para 

a primeira tradução em língua portuguesa, foi publicada em 1838 e não 1938 (um século de diferença) 

como consta na tabela de sua dissertação, obviamente um problema de digitação.  



 
 

Os capítulos, por exemplo, são dispostos de modo distinto. Meu captiveiro entre 

os selvagens do Brasil (1925) não foi separado em duas partes como em outras edições 

foram. A tradução de 1925 só apresenta uma parte, mas o próprio Lobato inclui a 

segunda parte na edição de 1945. O texto em alemão, assim como na tradução de 

Löfgren, por exemplo, apresenta duas partes. Isso ocorre pela existência de dois livros 

no relato do viajante alemão: o primeiro conta o período da captura de Staden, e o 

segundo descreve os hábitos dos índios encontrados em território nacional. Embora não 

se saiba com que objetivo explícito Lobato teria suprimido a segunda parte, presente no 

original alemão, podemos observar a sua tentativa, como na maioria dos outros 

trabalhos de tradução, de reescrever o texto sob seu olhar de tradutor. A segunda parte é 

de conteúdo etnográfico marcado e não compreende elementos narrativos de ordem 

aventuresca. 

Não há também, na edição lobatiana, o prefácio de Dryander, aquele que confere 

à obra em alemão um caráter oficial no contexto em que fora escrita, porque é 

substituído pela explicação do tradutor quanto à importância de se ter Staden vertido 

para a língua portuguesa.
11

 E, assim como aparece na tradução de História da filosofia, 

Lobato menciona a questão de se trabalhar a linguagem de forma que ela não fique 

restrita a um público específico. No caso da tradução de Staden, a construção de sua 

ordem literária funciona, nas palavras do tradutor, como um ―tempero‖ para a 

vulgarização da obra. (STADEN: 1925, 3) E, nas linhas seguintes, afirma sobre a 

ordenação feita por ele: 

 

―Ordenamo-la literariamente, com absoluto respeito ao original, de 

modo que lucrasse em clareza e facilidade de leitura, sem prejuízo do 

caráter documentativo, uma obra que até nas escolas devia entrar, pois 

nenhuma daria melhor aos nossos meninos a sensação do Brasil 

menino‖ (LOBATO. In STADEN: 1926, 4). 
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 �  Johannes Dryander, professor de astronomia e medicina na Universidade de Marburg, ficou 

conhecido por ser o editor do relato na Alemanha do século XVI. A fortuna crítica sobre Staden questiona 

o valor atribuído por Dryander à narrativa do viajante alemão, como uma estratégia política e ideológica 

do editor. Para maiores detalhes, conferir o artigo, O relato de viagem e a transmissão do conhecimento 

empírico no século XVI, de Luciana Villas Boas, em que a pesquisadora faz uma leitura da participação 

do médico como um incentivador de uma perspectiva da literatura de viagem centrada na defesa de: ―um 

determinado entendimento da relação entre conhecimento experimental e teórico que associa o registro 

escrito e a coleção de viagens com o cálculo de corpos celestes e a prática de dissecações do corpo 

humano‖ (Cf. VILLAS BOAS: 2010, 134). 



 
 

Este trecho do prefácio ainda revela duas constantes na forma com que Lobato 

objetiva traduzir as suas obras. A primeira constante seria explorar a riqueza cultural do 

livro traduzido, que no caso de Staden está no apelo histórico do relato, e a segunda, o 

trabalho com uma linguagem direcionada ao público leitor. Dessa forma, aproximam-se 

as questões ideológicas do editor, tradutor e escritor como uma única forma de 

completar o complexo conjunto de edições publicadas pela Companhia Editora 

Nacional.  

Para o escritor, o ato de traduzir faz parte do intercâmbio cultural proporcionado 

pelo processo tradutório, e esse ato também está incluído no projeto pedagógico que já 

existia em sua carreira como editor no país. Ele mesmo declara, em texto reunido em 

Miscelânea, a respeito do trabalho de tradução: ―Os tradutores são os maiores 

beneméritos que existem, quando bons; e os maiores infames, quando maus. Os bons 

servem à cultura humana, dilatando o raio de alcance das grandes obras‖ (LOBATO: 

1972, 89). 

Nesse comentário, observamos que o bom tradutor em sua ótica seria o que 

serve à cultura e sua expansão pelas grandes obras. Cabe lembrarmos, fato comentado 

no capítulo anterior, das investidas da editora de Lobato através da tradução de obras 

brasileiras para o público argentino. Como parte de alcançar o intercâmbio cultural com 

os vizinhos, a prática da tradução tornou-se para o escritor uma ponte necessária. Afinal, 

esta acontecia como parte de um amplo projeto emancipador, que atingia os planos 

sociocultural, político e educativo na América Latina. Por isso, a organização da obra de 

Staden pela editora de Lobato pode ser vista também como parte do projeto ideológico 

do escritor, que acreditava na função da tradução de promover um diálogo entre as 

culturas, a alemã e a brasileira e, através da alteração dos padrões de leitura, 

proporcionar o encontro de perspectivas distintas na domesticação das obras originais. 

Pois, segundo Venuti: 

 

―A tradução pode ser considerada uma forma de autoria, mas uma 

autoria agora redefinida como derivada, não auto-originária. A autoria 

não é sui generis; a escritura depende de materiais culturais pré-

existentes, selecionados pelo autor, organizados numa ordem de 

prioridade, e reescritos (ou elaborados) de acordo com valores 

específicos‖ (VENUTI: 2002, 87). 
 



 
 

No caso específico do trabalho do escritor brasileiro, esta organização ocorre por 

uma co-autoria. A co-autoria de Lobato torna-se evidente pelo modo com que o escritor 

trabalha a tradução de Staden. O relato recebe uma nova disposição literária para 

atender a valores bem específicos da tradução lobatiana, obra estratégica pelo fato de ser 

a primeira da época sem a visão típica do colonizador e sua ótica, mas de alguém que 

convive de forma próxima e intensa com os nativos. Afinal, esta obra promoveu o 

ressurgimento da Companhia Editora Nacional, assim como procurou atender a 

expectativas fomentadas por seu editor, e nesse sentido cabe chamar a atenção para esse 

papel estratégico que desempenha ao mesmo tempo na compreensão de Lobato, como 

editor e tradutor.  

O trabalho de tradutor para Lobato era uma realidade profissional, e isso não se 

esgota apenas no caso da co-autoria editorial. Em carta a Rangel, datada de 7 de outubro 

de 1925, o escritor brasileiro comprova o profissionalismo da nova Editora, agora 

reinaugurada no Rio de Janeiro após a falência em São Paulo, e indica ao seu confidente 

o papel que a prática tradutória exercia em seu empreendimento: ―Vamos ter muito 

trabalho de traduções, e se dispões de tempo e tens gosto para traduzir, 

conversaremos‖ (LOBATO: 1964, 281). A prática de traduzir continuou e, um ano após 

este comentário, no dia 8 de junho de 1926, Lobato almeja traduzir o seu romance O 

presidente negro, ainda em fase de elaboração, para o inglês: ―Já tenho um bom 

tradutor, o Stuart, e em New York um agente que se entusiasmou com o plano e tem boa 

porcentagem do negócio‖ (LOBATO: 1964, 293). Por isso, o papel da tradução para o 

estabelecimento dos projetos de Lobato com a Companhia Editora Nacional não pode 

ser esquecido numa análise que privilegie a relação das multifacetas do escritor em 

território brasileiro. E a obra de Staden, dentre todos os clássicos estrangeiros editados 

por ele, participou deste processo. 

 

 

2.2 A tradução em ação: do projeto à prática 

Lobato fomenta a expectativa referente à obra no que tange ao reforço da 

historicidade do relato com o objetivo de enaltecê-lo como documento histórico 

brasileiro. O autor de Urupês organiza a narrativa de Staden como um relato de 

experiências e as chama de ―memórias‖ do viajante, que descrevem as aventuras no 

Brasil. A edição de Löfgren, por exemplo, alimentou para o público brasileiro a procura 



 
 

pelas raízes da história nacional, a partir da obra de Hans Staden. Esta já atendia a uma 

demanda no país por obras que representassem a procura por uma identidade nacional. 

O relato de Staden foi analisado pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro como 

documento histórico importante para as bases da cultura brasileira. Isso aparece 

explícito no próprio prefácio da obra em que o tradutor comenta:  

 

―Tendo o illustre Dr. Eduardo Prado adquirido em Pariz um exemplar 

original da primeira edição de Marburg, de 1557, começámos a 

comparar este original com a traducção portugueza e chegamos á 

conclusão de que talvez houvesse vantagem em dar uma nova edição 

deste livro tão interessante para a nossa historia‖ (STADEN: 1900, 

VII). 
 

E essa prerrogativa seria aproveitada na edição publicada, anos mais tarde, pela 

Companhia Editora Nacional. Em carta a Rangel, datada do ano de 1926, Lobato 

comemora o sucesso de sua tradução, dizendo ao amigo: ―É obra realmente interessante 

e merecedora do sucesso que tem tido. A edição inicial de 3 mil está no fim. Vamos tirar 

outra e maior‖ (LOBATO: 1964, 287). 

Devemos, entretanto, procurar compreender os objetivos a que se destinam as 

traduções de Löfgren e Lobato de forma distinta. As duas obras se diferenciam entre si 

pelo modo com que os seus tradutores as editam, de acordo com o objetivo proposto 

para atrair o público leitor. Löfgren traduz o relato para leitores que conheçam as 

especificidades do texto escrito no século XVI, enquanto Lobato domestica a escrita 

com a adaptação da estrutura textual para um público não especializado em Staden e 

que precisa ainda entender o contexto em que foi escrita a obra.  

Por isso, fica evidente, durante a leitura da tradução de Löfgren, a constante 

proximidade com o relato escrito no alemão.  As descrições existentes na obra do século 

XVI são mantidas pelo tradutor do alemão e não há a preocupação dele em substituir os 

termos específicos escritos pelo viajante por vocábulos que contenham significados 

semelhantes ou próximos em língua portuguesa. Isso faz com que as notas explicativas 

de Theodoro Sampaio adquiram um papel essencial na tradução por ―traduzir‖ para o 

português brasileiro algumas expressões em latim, mantidas pelo tradutor alemão. 

Afinal, o objetivo principal da tradução de Löfgren estava em manter a obra, vertida 

para o português, mais próxima do original. Sua prática tradutória diferencia-se por não 

ser domesticadora como a de Lobato. Por sua vez, o escritor brasileiro explora as notas 



 
 

de Sampaio e intervém na ordem do texto com o objetivo de ―abrasileirar‖ a obra, como 

diria Zorzato para referir-se ao modo com que Lobato traduzia e adaptava obras 

estrangeiras pela Companhia Editora Nacional.  

O enredo do relato adquire uma dimensão ampla para as historiografias 

brasileira e mundial, por ser um dos primeiros registros da terra brasileira do século 

XVI. Lobato o traduz em 1925, republicando em 1926 e 1927, mas dois anos depois da 

primeira publicação decide adaptá-lo para o público infantil. E as alterações feitas pelo 

escritor na linguagem da narrativa não só atingem ao público alvo, como atribuem ao 

texto a semelhança à escrita historiográfica.  

Como exemplo, podemos citar o trecho da adaptação, em que a narrativa aparece 

contada por Dona Benta: ―O nosso Hans Staden foi para Sevilha e lá encontrou uma 

frota de três navios comandados por D. Diogo de Senabria, que fora nomeado pelo Rei 

da Espanha Governador do Rio da Prata‖ (LOBATO: 1960, 144). Ele pode ser lido 

também na tradução, embora esteja na voz de Staden: ―O comandante dos três navios 

em aprestos era Don Diego de Senabria, o qual seguia nomeado por El-Rei como o 

governador daquelles territórios‖ (STADEN: 1925, 23). Para o leitor infantil, pelo 

recurso ao resumo, os territórios do Rio da Prata estão sendo mencionados nesse trecho 

pela primeira vez. No texto de 1925, para adultos, aparecia a expressão ―daqueles 

territórios‖, referindo-se ao Rio da Prata, já mencionado.  

 

 

Edição infantil 

 

 

Edição de 1925 

 

Adaptada por Lobato 

 

 

Traduzida por Lobato 

 

O nosso Hans Staden foi para Sevilha e lá 

encontrou uma frota de três navios 

comandados por D. Diogo de Senabria, que 

fora nomeado pelo Rei da Espanha 

Governador do Rio da Prata (LOBATO: 1960, 

144). 

 

 

O comandante dos três navios em 

aprestos era Don Diego de Senabria, o 

qual seguia nomeado por El-Rei como 

o governador daquelles territórios 

(STADEN: 1925, 23). 

 

 

 



 
 

Ainda sobre este exemplo, podemos observar que, na edição infantil, Lobato, 

através da fala de Dona Benta, busca estabelecer um diálogo com os leitores, usando o 

pronome possessivo de primeira pessoa do plural, tornando o protagonista uma figura 

familiar, ―O nosso Hans Staden‖ (grifo meu). Tal estratégia demonstra que a ordem 

literária da tradução infantil aceita tornar o viajante um herói de aventura, o que não 

ocorre na estratégia tradutória voltada para adultos. O procedimento que inclui na 

primeira pessoa do plural a narradora e seus ouvintes, em um possessivo que também 

pode ser apropriado pelos leitores, se revela como uma estratégia indireta de 

interpelação do narratário, com vistas a aproximar os leitores concretos do universo 

ficcional em que a história é contada. 

Zorzato acredita que a relação estabelecida na tradução da obra seja uma procura 

do escritor também se aproximar da cultura alemã. Mas ao avaliarmos a perspectiva da 

ordenação editorial proposta por ele, observamos a constante tentativa de fazer o relato 

do viajante um documento que comprove as raízes brasileiras e reforce a propagação da 

política nacionalista do período. 

A tradução de Lobato da obra de Staden também recoloca em questão o que Paul 

Ricoeur denomina de dois parceiros em Sobre a tradução: ―o estrangeiro – termo 

cobrindo a obra, o autor, sua língua – e o leitor, destinatário da obra traduzida‖ 

(RICOEUR: 2011, 22). Afinal, é possível entrever em sua prática tradutória o jogo 

estabelecido por esta relação. Sua metodologia privilegia a interação entre ambos. 

A prática tradutória do escritor brasileiro ainda reconhece as lacunas deixadas 

pela tradução do relato para o Brasil. Lobato trabalha como mediador entre o próprio, 

língua de chegada, e o estrangeiro, língua de partida, para estabelecer o diálogo da obra 

de Staden com os leitores brasileiros, proporcionando o que Ricoeur chamou de 

―Hospitalidade lingüística‖ da língua portuguesa para com o alemão. Pois, segundo o 

teórico: ―Admitindo e assumindo a irredutibilidade do par do próprio e do estrangeiro, o 

tradutor encontra sua recompensa no reconhecimento do estatuto incontornável da 

dialogicidade do ato de traduzir‖ (RICOEUR: 2011, 30). E, apesar de apoiar-se em 

edição alemã, o trabalho tradutório de Lobato socorre-se do confronto de sua versão 

com o trabalho anterior de Löfgren – em especial para a consideração de seu vasto 

aparato de notas explicativas, notas a que o próprio tradutor de 1925 se refere em seu 

prefácio. 



 
 

 

 

2.3 Lobato e as ‗traduções‘ de Staden: ordenação e divulgação para o Brasil. 

Lobato traduzia para ter, da versão original, uma obra no ―molde brasileiro.‖ 

Ainda, em cartas a Rangel, no ano de 1925, menciona o objetivo de ter obras de 

Shakespeare publicadas por sua editora: ―Os cantos extraídos das peças de Shakespeare 

vão para que escolhas alguns dos mais interessantes e os traduzas em linguagem bem 

singela; pretendo fazer de cada canto um livrinho para meninos‖ (LOBATO: 1964, 275). 

E não contente com o possível resultado do trabalho, oferece instruções ao amigo de 

como traduzir: ―E ficas com liberdade de melhorar o original onde entenderes.‖ 

(LOBATO: 1964, 275). Tal incentivo do escritor a Rangel por uma intervenção na 

tradução demonstra a perspectiva defendida por ele no modo como lidar com as obras 

estrangeiras. Essa postura distinta representa um avanço para o próprio período em que 

viveu. Também devemos ressaltar a seleção do texto base como um processo criterioso 

e inovador por parte do escritor brasileiro. Mesmo tendo com a língua do original uma 

relação menos sistemática do que com outras línguas de que também traduziu, Lobato 

talvez tenha ido à edição de 1900 por entender que esta suprimiria as lacunas de seu 

conhecimento do alemão, em especial da língua alemã do século XVI.  

Em sua dissertação de mestrado aqui já comentada, Zorzato aponta indícios do 

domínio lingüístico de Lobato e a sua aproximação à cultura alemã. Não podemos 

afirmar que o escritor seria fluente na língua alemã. A pesquisadora demonstra pelas 

correspondências do autor de Cidades Mortas com um tio, residente na Alemanha, e 

pela leitura de autores alemães, como Nietzsche, cuja tradução das obras pertenciam a 

tradutores franceses, o interesse dele quanto à cultura germânica (Cf. ZORZATO: 2007, 

25-26). De acordo com a fortuna crítica consultada, o domínio lingüístico lobatiano 

restringiu-se, durante muito tempo, à leitura das línguas francesa e inglesa. Por isso, 

ainda há uma demanda por pesquisas futuras a respeito da relação estabelecida entre 

Lobato e a cultura germânica, assim como uma investigação aprofundada sobre o 

conhecimento do escritor da língua alemã. 

Isso explicaria, então, a atenção de Lobato pela tradução de Löfgren. A edição de 

Alberto Löfgren tinha o prestígio do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB) 

como a segunda tradução em língua portuguesa e obra pertencente ao patrimônio 

histórico-cultural brasileiro. A tradução de 1900 teria surgido do cotejamento da edição, 



 
 

escrita no autêntico alemão, recebida por Löfgren de Eduardo Prado, com a primeira 

tradução reconhecida pelo Instituto até aquele período, a de Alencar de Araripe.
12

 Por 

último, devemos mencionar o trabalho de Theodoro Sampaio que colocou na tradução 

de Löfgren notas explicativas a respeito dos termos específicos encontrados no relato, 

visto que o tradutor do alemão os manteve todos por procurar proximidade com o 

original.
13

 O próprio Theodoro Sampaio comenta, em uma de suas notas sobre a grafia 

do termo ―Tuppin Iniba‖, para designar a tribo indígena, que: 

 

―A graphia de Staden no que diz respeito aos nomes tupis é quasi 

sempre defeituosa, mas aqui no texto foi sempre respeitada, não se 

lhes introduzindo correcção que seria descabida. Demais, sendo a 

graphia desses nomes bárbaros uma representação mais ou menos 

precisa de como elles soaram ao ouvido do narrador, ha toda a 

conviniencia em ser conservada como apparece no original‖ 

(STADEN: 1900, V). 
 

Lobato observou este procedimento de correção da grafia feito por Sampaio e o 

reiterou, de modo distinto, em sua tradução, incorporando-a ao texto. São, aliás, 

inúmeras as recuperações feitas por Lobato de notas de Sampaio inseridas no corpo do 

texto traduzido, mas como uma forma de torná-lo mais simples no que se refere à 

linguagem da obra. Parte constante da ordenação lobatiana, as notas da edição de 1900 

adquirem uma nova estilização pelas mãos do editor/tradutor. E se antes havia um lugar 

para elas na tradução de Alberto Löfgren, pois eram encontradas ao final do livro, agora 

com Lobato, passam a fazer parte do corpo do texto.
14

 Dessa forma, a leitura tornava-se 

corrente no modo de reduzir longos trechos, assim como oferecer ao leitor a explicação 

direta das palavras antes desconhecidas. 
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 �A edição de Alencar de Araripe foi a primeira versão do relato de Staden vertida para a língua 

portuguesa em nosso país. Ela foi publicada em 1892, a partir da edição francesa de Ternaux-Compains e 

publicada na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). E ficou reconhecida como o 

trabalho pioneiro de tradução para a obra de Staden no Brasil do final do século XIX (Cf. ZORZATO: 

2007, 80). 

 
13

 Adotamos a grafia do nome de Theodoro Sampaio encontrada na edição de 1925, publicada por 

Lobato, devido à dúvida sobre qual seria a escrita correta do nome do geógrafo, que também pode ser 

visto sem o uso da letra ―h‖ em outros meios pesquisados.  

 
14

 Theodoro Sampaio explica, no prefácio de suas notas, a opção por não inserir a ortografia 

brasileira dos nomes de lugares no corpo do texto. A edição de 1900, embora visasse a uma leitura 

―abrasileirada‖ do relato, foi publicada sem tempo hábil para que Löfgren fizesse essa adequação 

ortográfica, que consta do aparato de notas (Cf. STADEN: 1900, V). 



 
 

Desse procedimento de incluir no texto de Staden explicações de Theodoro 

Sampaio, faremos uma comparação entre trechos da edição lobatiana de 1925 e as notas 

de Theodoro Sampaio, encontradas na obra de Löfgren, para observar o trabalho feito 

pelo autor de Urupês. Um exemplo significativo se encontra na sexta nota da edição 

Löfgren: ―(E são denominados na lingua portugueza pisce bolador.). Deve ler-se peixe 

voador, como facilmente se deprehende da narrativa. Pag. 17 li. 7 e 8‖ (STADEN, 

1900), podemos ler na tradução lobatiana: ―Os portuguezes chamam-lhes — peixes 

voadores‖ (STADEN: 1925, 11). É interessante observarmos a corruptela da palavra 

latina feita pela tradução do sueco. A forma correta da palavra latina é ―pisces‖, no 

entanto, encontra-se grafada com uma escrita fonética ―pisce bolador‖ provavelmente 

contaminada pela pronúncia em espanhol do termo que nomeia os peixes encontrados 

na viagem de Staden. Sabe-se ainda que a tradução de Löfgren se aproximou do texto 

do viajante e, por ventura, também dos equívocos de pronúncia cometidos pelo 

arcabuzeiro alemão.  

Já Lobato substitui a denominação usada no corpo do texto por Löfgren ―pisce 

bolador‖, e mantém a forma apresentada na nota de Sampaio ―peixe voador‖ 

(substituindo o termo em língua latina pelo correspondente em língua portuguesa), 

todavia empregando a flexão do plural, adequando a correção quanto à concordância 

nominal. 

 

 

Edição em língua alemã 

de 1557 

 

 

Tradução de 1900 (A. 

Löfgren) 

 

Tradução de 1925 (Lobato) 

 

Und siheyssen in 

portugalesischerspraach 

pisce volador (STADEN. 

22). 

 

―E são denominados na 

língua portuguesa - pisce 

bolador‖ (STADEN, 1900). 

 

Nota: 

Deve ler-se peixe voador, 

como facilmente se 

deprehende da narrativa. 

Pag. 17 li. 7 e 8 (STADEN, 

1900). 

 

 

 

―Os portuguezes chamam-

lhes – peixes voadores‖ 

(STADEN: 1925, 11). 

 



 
 

São notas que, quase sempre, servem para explicitar os nomes encontrados no 

relato. A quinta nota, por exemplo, diz: ―Pag. 16 lin. in fine (chamam Durados.) Deve 

ser Dourados, como entre os portuguezes se denominam varias espécies de peixes do 

mar e do rio‖ (STADEN: 1900). E Lobato opta, em sua tradução, por: ―Apanhamos 

innumeros a linha, alguns bem grandes, chamados pelos marinheiros albacores; 

colhemos tambem numerosos bonitos e dourados‖ (STADEN: 10, 1925). 

 

 

Edição em língua alemã  de 

1557 

 

 

Tradução de 1900 (A. 

Löfgren) 

 

Tradução de 1925 (Lobato) 

 

Meil von Barbaria ab waren 

in Das meer/ 

 Eamen vil sische 

umddaschiff/ Der Flegen 

wir mit angel bacten/ 

Derselsbigen waren etliche 

welche die schiffleur 

nenneten Albakor/ waren 

gross/ Erliche Bonitte/ 

waren Fleyner/ Etliche 

Durado. 

 

 

Quando estávamos a quatro 

milhas da Barbaria grande, 

uma porção de peixes cercou 

o navio; apanhamos a 

muitos com o anzol. Alguns 

grandes eram dos que os 

marinheiros chamavam 

Albakores. As Bonitas eram 

menores, e ainda chamavam 

a outros Durados. 

 

Nota: 

Deve ser Dourados, como 

entre os portuguezes se 

denominam varias espécies 

de peixes do mar e do rio. 

(STADEN: 1900) 

 

 

Apanhamos innumeros a 

linha, alguns bem grandes, 

chamados pelos 

marinheiros albacores; 

colhemos tembem 

numerosos bonitos e 

dourados.― STADEN: 10 

 

 

 

 

Destacamos ainda a longa nota de Theodoro sobre o termo indígena em contraste 

com a adaptação do nome, ―Tupinambá‖, utilizado por Lobato ao verter para a língua 

portuguesa. Sobre ―Tuppin Iniba‖ ou ―Tuppin Imbá‖, descreve Sampaio: 

 

―Não poucas questões lingüísticas se resolveram com subsídios desta 

natureza. Tuppin Iniba ou antes Tuppin Imbá é mais uma das muitas 

formas porque nos grapharam esse nome tupi os chronistas e viajantes 

do século XVI. Tupinambás escreviam os portuguezes; mas entre 

escriptores estrangeiros se lê Topiuamboux, Tapinambós, 

Toupiuambas, e um viajante francez, aliás de uma exactidão 

admirável, escreveu Tououpinambaoult, graphia que apezar de 

extranha foi considerada por Ferdinand Denis como a mais próxima 



 
 

da verdade. Desta diversidade de forma que o vocábulo  transmittido 

reveste origina-se a tão controvertida interpretação que a ninguém 

satisfaz. Querem uns que de Tupan, o ser terrificante, o deus dos 

selvagens, proceda Tupinambá, corruptella de Tupan-aba, que 

significaria povo de deus, como opinou Vasconcellos. Diversamente 

porem opinam outros, querendo derivar o nome tupi de Tupi-anama-

abá, que litteralmente significa gente parente de Tupi traduzindo-se 

este ultimo vocábulo, identificado com Typi, pela phrase: os da 

primeira geração, isto é, os primitivos. Mas como os gentios, vivendo 

a vida patriarchal, costumavam appellidar-se segundo o gráo de 

parentesco, chamando-se uns Tamoy, Tamuya, avós; Guay-anã, povo 

parente; é bem possivel que Tuppin, como escreveu Staden, seja o 

mesmo que Tupin, tio ou irmão do pae, e que os compostos Tupin-

abá,sejam os verdadeiros tios, Tupin-ikin, os tios afins ou lateraes, 

tupi-aen, os tios falsos ou suppostos‖ (STADEN: 1900, VI). 

Ainda que no detalhamento da nota de Sampaio haja uma análise mais completa 

sob o ponto de vista do plano filológico do termo, esse tipo de nota não corrobora com o 

projeto inicial lobatiano de divulgar a obra para o público não especializado. Tal questão 

pode levar a inúmeras reflexões sobre o que deve ser popularizado em uma obra, ou 

não, mas o foco deste trabalho, neste momento, é outro. 

Também fica evidente nesta análise que o escritor brasileiro explora o prestígio 

de Theodoro Sampaio para concluir o seu projeto de ―abrasileiramento‖ de sua 

tradução. Serão as notas do então contemporâneo historiador e geógrafo, reconhecido 

em território nacional, que servirão de esteio para a ordenação proposta. A prática 

ousada de Lobato traduzir reordenando contou com o apoio na edição de 1900, cujas 

notas evidentemente foram cotejadas. O recurso utilizado por ele para oficializar sua 

forma de compor a edição com base na preparada por Löfgren e anotada por um 

intelectual de prestígio, como Theodoro Sampaio, assemelha-se ao encontrado pelo 

próprio Staden. Afinal, já existem pesquisas, como a de Luciana Villas Boas, que 

questionam a presença do prefácio de Dryander como tendo um papel específico de 

referendar o discurso do cronista diante das outras crônicas de viajantes do século 

XVI.
15

 Lobato quer aproximar Staden de não especialistas mas quer oferecer um 
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 � Para maiores detalhes, conferir o artigo ―Wild Stories of a Pious Travel Writer. The Unruly 

Example of Hans Staden s Warhaftig Historia (Marburg 1557)‖, que apresenta uma parte da tese 

defendida pela pesquisadora no doutorado. Nele, Villas Boas expande a leitura do relato, porque suscita 

questões que demonstram as relações políticas e religiosas existentes no período em que a obra fora 

publicada, assim como conjectura o fato do viajante alemão ter aproveitado destas relações relativas a seu 

tempo para oficializar a sua crônica como uma das mais importantes do século XVI.  



 
 

documento sem equívocos sobre o uso de expressões dos nativos e de outras da língua 

portuguesa. 

A forma de ordenação, adotada por Lobato, pretende fazer com que as notas se 

integrem ao texto traduzido, evitando que trechos longos de explicações em paratextos 

tornem a obra cansativa para o leitor. Na sétima nota da obra de Löfgren, observamos a 

explicação de Sampaio sobre o território invadido pelos portugueses, Olinda. Embora 

seja precisa, fica evidente o trabalho de Lobato em torná-lo mais simples. Pois, 

enquanto na nota aparece: ―Pag. 18 lin. Iu fine, (.Marin..) A colônia que os Portuguezes 

fundaram junto ao mar e a que se deu desde então o nome de Olinda. O gentio porem 

começou a denominar- a mairy, que quer dizer cidade, ou povoado como o construíam 

os europeos. Dahi a corruptella Mary ou Marim que Staden nos transmitte.‖ (STADEN, 

1900). Lobato edita: ―Essa colonia distaria umas cinco milhas do porto em que 

lançamos ancora, chamado Olinda pelos portuguezes e Marin pelos da terra‖ (STADEN: 

1925, 14). 

 

 

Tradução de 1900 (A. Löfgren) 

 

 

Tradução de 1925 (Lobato) 

 

A oito milhas de lá, chegamos a um porto, 

denominado Prannebucke (Pernambuco). 

Contavam-se 88 dias que tínhamos estado no 

mar sem ter avistado a terra. Alli os portuguezes 

tinham estabelecido uma colonia chamada, 

Marin (STADEN: 1900, 18). 

 

Nota: 

―A colônia que os Portuguezes fundaram junto 

ao mar e a que se deu desde então o nome de 

Olinda. O gentio porem começou a denominar- 

a mairy, que quer dizer cidade, ou povoado 

como o construíam os europeus. Dahi a 

corruptella Mary ou Marin que Staden nos 

transmitte‖ (STADEN, 1900). 

 

 

Essa colonia distaria umas cinco 

millhas do porto em que lançamos 

ancora, chamado Olinda pelos 

portuguezes e Marin pelos da terra‖ 

(STADEN: 1925, 14). 

 

No entanto, o recurso diferencial do método de ordenação de Lobato não está 

apenas na inclusão das notas de Theodoro Sampaio. O trabalho atento de alterar o 

prefácio da edição, em 1926, por ocasião da segunda publicação lobatiana do relato 



 
 

traduzido, conforme o projeto ideológico que defendeu ao divulgar Staden para o país, 

também merece a nossa atenção.   

Há uma considerável diferença entre ambos os prefácios, que expressa o cuidado 

de Lobato em rever a sua edição de 1925 e adequá-la melhor aos seus objetivos, como 

editor. O prefácio da segunda edição não menciona a questão dos usos e costumes dos 

indígenas, porque a segunda parte não foi incluída nas traduções da Companhia Editora 

Nacional. Aliás, esse teria sido um equívoco da edição de 1925, despercebido por 

muitas análises já feitas da obra, que sequer apresentam uma nota do editor quanto a 

esta omissão da parte de descrição dos costumes dos índios de nossa terra.  Outro fato 

curioso deve-se à linguagem escolhida para descrever o relato que foge do senso 

comum a respeito da relação colonizador – colonizado. Na segunda edição, Lobato 

relativiza a captura de Staden pelos índios, visto que a edição anterior não menciona o 

fato de ele ter sido acolhido pelos portugueses em São Vicente. E, ao inserir esta relação 

com outra etnia, indica que a captura do alemão envolve muito mais do que uma guerra 

entre nativos e colonizador, ressaltando que não foi apenas com os indígenas que ele 

teve contato. 

O objetivo principal das traduções e adaptações do relato estava na forma de 

divulgação. A exploração do caráter documental e histórico da narrativa não foi uma 

tentativa qualquer. No prefácio da tradução de Hans Staden, em 1926, esta concepção de 

Lobato pode ser vista no modo como descreve o viajante alemão para os leitores:  

 

―Staden defendeu-se com as armas da astucia e conseguiu implantar 

no animo supersticioso dos índios a crença de que um Deus, mais 

poderoso que os Maracás, o protegia visivelmente. Escapou, regressou 

à pátria e lá publicou, em 1557, a narrativa ingênua da sua tragédia, 

fornecendo assim ao historiador futuro, e ao anthropólogo, o melhor 

documento sobre os homens e costumes do Brasil de 1550‖ 

(STADEN: 1926, 3). 
 

Para o escritor, a obra não era apenas uma estratégia de marketing da Companhia 

Editora Nacional e representou uma possibilidade de traduzir um ―documento histórico‖ 

de nosso país. E, em diversos momentos, reafirma o cuidado com a linguagem para 

divulgá-lo em território brasileiro. Já no pré-texto da edição de 1925, o comentário 

sobre o relato escrito pelo viajante alemão surge da seguinte maneira: ―Regressando á 

pátria, escreveu e publicou a memoria das suas viagens e do seu captiveiro entre os 



 
 

indios – e forneceu assim ao historiador e ao anthropologo futuro um documento 

veridico que sabe a vida‖ (STADEN: 1925, 3).  

É possível questionarmos este tipo de comentário. Sobre a expressão referente 

ao regresso à pátria, que, para o leitor do século XX, pode levar à associação à 

representação de nacionalidade, há que observar que, no século XVI, relacionava-se a 

um contexto de recepção diverso. Sabemos que, desde o prefácio, Lobato identifica 

Staden como ―alemão‖. A leitura desse trecho coloca, para os leitores de épocas tão 

distantes, a questão dos sentidos da palavra pátria e, consequentemente, a que pátria 

Staden teria voltado no século XVI. A noção de nação, que surgiria mais tarde na 

Europa, ainda não existia nos territórios germânicos, cuja unificação federativa 

ocorreria tardiamente. Estaria, então, Lobato, ao usar a expressão ‗terra pátria‘ ao invés 

de ‗terra natal‘, tentando reforçar a idéia da identidade nacional, ao fazer do viajante 

―alemão‖ tão apegado a sua suposta pátria alemã? Deve-se observar, a esse respeito, que 

no início do texto da tradução de 1925, para melhor situar o leitor seu contemporâneo, 

Lobato introduz a referência à Alemanha, para contextualizar ―Homberg, pequena 

cidade do Estado de Hessen‖ (grifos meus), a despeito das diferenças de organização 

política existentes nas duas diacronias consideradas – a da escrita quinhentista e a da 

tradução pela Cia Editora Nacional. O foco dessa tradução dirigida a um tipo de leitor 

contemporâneo menos especializado poderia levar-nos, na pesquisa, ao entendimento da 

situação discursiva apresentada como anacronismo, tendo em vista a datação do texto de 

partida. A observação dos objetivos do tradutor de tornar o texto acessível a um público 

leigo, todavia, justifica a opção por ele adotada. 

Também podemos observar esta postura lobatiana em outra parte do texto inicial, 

encontrado na tradução. Neste trecho destaca-se a alteração da perspectiva do editor 

para o relato, durante o intervalo entre a publicação da primeira e segunda edições 

(1925 – 1926). O texto, antes denominado de ―memórias de Staden‖, passa a ser 

denominado de ―melhor documento sobre os homens e costumes do Brasil de 1550‖, a 

partir do ano seguinte. Afinal, essa estratégia demanda também a mudança do foco da 

história, reconhecida anteriormente como um relato individual, para um documento 

importante por sua contribuição cultural e, portanto, coletiva na história do Brasil. 

Por isso, não podemos esquecer a constante relação da prática de tradução 

lobatiana com os projetos ideológicos do escritor, que editava obras estrangeiras com o 



 
 

objetivo de oferecer uma opção educativa em território brasileiro. A proposta 

pedagógica de Lobato irá permanecer na editora até o período em que esta passou a ser 

dirigida por Octales Marcondes, após a década de 30, no projeto da coleção ―Biblioteca 

do Espírito Moderno‖. Fonseca, em seu artigo sobre a implantação desta coleção pela 

Companhia Editora Nacional, discute o surgimento de uma ―nova concepção 

pedagógica‖ direcionada ao desenvolvimento da cultura humana (FONSECA: 1997, 3). 

O conjunto de ideias do editor se mesclava à do escritor em diversos momentos. 

Lobato acreditava em uma educação que adotava uma perspectiva cultural e humanista. 

Suas publicações eram meios possíveis de realizá-la e de interferir na realidade do país, 

buscando modificá-la. Para isso, optou por um método próprio inspirado nos moldes de 

progresso de civilização que havia experimentado no período em que vivera fora do 

Brasil. E Meu captiveiro entre os selvagens do Brasil apareceu como uma das obras 

possíveis para se discutir o passado do país, assim como servir de fonte histórica para a 

nossa cultura.  

O volume da edição de 1900 contém os seguintes elementos: no prefácio, 

argumentos com caráter elucidativo da tradução; propostas e objetivos do tradutor; 

comentários sobre o trabalho completo; referências a outras traduções existentes; texto 

(prefácio) de Dryander; sumário descritivo do conteúdo do livro: as partes essenciais do 

relato – primeira parte (duas viagens de Staden à Terra recém descoberta), segunda parte 

(sua permanência lá e captura) e terceira parte (salvação por intervenção divina). Já a 

tradução de 1925, que conta com menor número de partes do que a de 1900, destaca no 

prefácio a importância do relato para a história de nosso país, reforça o aspecto 

ideológico do tradutor e de explicações sobre o seu objetivo com a tradução da obra. 

Entretanto, a maior diferença quanto à edição de 1900 está no modo com que Lobato a 

coloca em destaque e não menciona todas as outras traduções já existentes para o 

público brasileiro, como a de Araripe, defendendo também o seu trabalho como tradutor 

por explorar a ordenação literária da obra com o objetivo de que alcance um público não 

especializado, o qual seria o alvo da única tradução mencionada por Lobato em seus 

prefácios, tanto no de 1925 quanto no de 1926 – a de Löfgren, de 1900. 

A reestruturação de cada capítulo em relação ao texto original e à edição de 

Löfgren também apresenta diversos indícios da intervenção de cunho ideológico do 

editor/tradutor. Nesta pesquisa, destacamos alguns exemplos para analisar uma 

constante da tradução de Lobato em comparação com a de 1900. Num primeiro 



 
 

momento, a impressão geral obtida das duas traduções leva-nos a entender a de Löfgren 

com o objetivo de manter o caráter ingênuo da escrita de Staden. Afinal, a tradução do 

biólogo sueco tentou manter as formas da edição alemã como os prefácios, pretextos e 

disposições formais, enquanto a obra de 1925 apresenta recursos de intervenção 

editorial com a pretensão de tornar a linguagem mais ―vulgar‖ e direta. Lobato estaria, 

portanto, face ao documento histórico, antes só acessível aos especialistas como 

antropólogos e historiadores, em busca da sua vulgarização para o público brasileiro de 

seu tempo. 

A título de exemplo, pode-se destacar a aproximação buscada com o texto 

alemão do século XVI pela tradução de Löfgren, assim como as intervenções que 

marcam a solução de Lobato. No primeiro observemos Staden iniciando o relato: ―Ih 

Hans Staden vonn Homberg in Hessen name mir vor mens Gott gefellig mere Indiam zu 

besehen‖ (STADEN: 1557, 18). 

Se o compararmos com a edição de 1900, podemos dizer que houve uma 

tentativa por parte do tradutor em adequar as expressões ―gefellig‖, adjetivo empregado 

aqui no sentido de estimado, e ―zu besehen‖, locução verbal equivalente ao nosso 

―olhar para, contemplar‖ do português, à língua portuguesa em busca de sentidos 

próximos ou semelhantes. Afinal, ambas são substituídas por ―quizesse‖, no caso do 

adjetivo referente à vontade de Deus, e o verbo em português que correspondesse, na 

perspectiva do tradutor, à locução verbal do alemão. Vide o trecho traduzido para a 

língua portuguesa: ―Eu, Hans Staden, de Homberg em Hessen, resolvi, caso Deus 

quizesse , visitar a India‖ (STADEN: 1900, 12). 

 

 

Edição em língua alemã 

de1557 

 

 

Tradução de 1900 (A. 

Löfgren) 

 

Tradução de 1925 (Lobato) 

 

Ih Hans Staden vonn 

Homberg in Hessen 

name mir vor mens Gott 

gefellig mere Indiam zu 

besehen. (STADEN: 

1557, 18) 

 

 

 

Eu, Hans Staden, de 

Homberg em Hessen, 

resolvi, caso 

Deus quizesse, visitar a 

India.  

(STADEN: 1900, 12) 

 

 

Eu, Hans Staden, natural de 

Homberg, pequena cidade do 

Estado de Hessen, na Allemanha, 

em certo momento da minha 

vida deliberei conhecer as Indias 

tão famosas. (STADEN:5) 

 

 

 



 
 

Como se observa, Lobato situa geograficamente esses locais mencionados no 

exemplo acima, preocupado com as referências do leitor seu contemporâneo. Também 

merece destaque o momento em que o viajante descreve a situação do seu navio e os 

tripulantes que embarcaram com ele. Em alemão, lemos: ―Unser waren drei reutscher 

in dem schiff eyner genant von Hans Bruchhausen der ander Heinrich Brant von 

Bremen und Ich.― (STADEN: 1557, 18) Em Löfgren, há a mesma tentativa de 

paralelismo sintático com a oração em língua portuguesa, assim como a procura por 

palavras que não alterassem o sentido encontrado no alemão: ―O nosso navio estava 

bem apparelhado de tudo que é necessario para guerra no mar. Eramos tres allemães: 

um chamado Hans Von Bucchausen, o outro Heinrich Brant, de Bremen, e eu.‖ 

(STADEN: 1900, 13)  

 

 

Edição em língua alemã de1557 

 

 

Tradução de 1900 (Tradução de Löfgren) 

 

―Unser waren drei reutscher in dem 

schiff eyner genant von Hans 

Bruchhausen der ander Heinrich 

Brant von Bremen und Ich.― 

(STADEN: 1557, 18) 

 

 

 

―O nosso navio estava bem apparelhado de tudo 

que é necessario para guerra no mar. Eramos tres 

allemães: um chamado Hans Von Bucchausen, o 

outro Heinrich Brant, de Bremen, e eu.‖ 

(STADEN: 1900, 13)  

 

Na parte final da obra, conhecida como pós-texto, também podemos notar as 

diferenças entre as edições. A tradução de Löfgren traz um Discurso final escrito por 

Staden que procura reafirmar a legitimidade e importância de suas experiências como 

navegante durante as viagens às terras recém-descobertas. Ele o conclui oficializando o 

relato em nome de Deus: 

 

―A quem Deus ajuda o mundo não está fechado. 

Ao Deus todo poderoso, que tudo é em tudo, sejam a honra, a 

gloria e o louvor, de eternidade a eternidade. 

Amen‖ (STADEN: 1900, 166). 
 

A edição da Companhia Editora Nacional não segue este padrão. Nela, o 

discurso de Staden está mesclado ao capítulo final (Capítulo LIII). E o livro apresenta 

um índice remissivo de todos os capítulos, o que demonstra o trabalho de Lobato em 



 
 

tornar o relato um texto único e explicita o procedimento de ordenar cada trecho da 

narrativa, com relação ao pós-texto e isto ocorre através da subtração de uma parte 

discursiva para mesclá-la à anterior. E, como já foi indicado por diversas pesquisas, o 

escritor brasileiro retirava de suas obras a possibilidade de apresentar leituras de cunho 

religioso. Ao omitir, por exemplo, o capítulo final sobre o agradecimento de Staden a 

Deus, o editor ressalta ainda mais o lado humanista da aventura em detrimento da 

questão religiosa, uma das questões mais discutidas no que se refere ao relato, que é lida 

também como o motivo do viajante alemão referendar a sua crônica para a cultura 

mundial. 

 

Edição em língua alemã 

de1557 

 

 

Tradução de 1900 (A. 

Löfgren) 

 

Tradução de 1925 (Lobato) 

 

Dem Allmechtigen Gott 

Der alles in allem ist 

sei lob 

ebz und pzeiss von 

emigteyt zu 

emigteyt Amen. 

 

 

 

A quem Deus ajuda o mundo 

não está fechado. 

Ao Deus todo poderoso, que 

tudo é em tudo, 

sejam a honra, a gloria e o 

louvor, de eternidade a 

eternidade. Amen. 

(STADEN: 1900, 166). 

 

 

[Posfácio inexistente. O 

discurso de Staden está 

mesclado ao capítulo final 

(Capítulo LIII) e o livro 

apresenta um índice 

remissivo de todos os 

capítulos.] 

 

 

 

 

Tomando esse exemplo em que Lobato retira da tradução diversas menções à 

orientação do destino do viajante pela vontade divina, poderíamos apontar que Lobato é 

um tradutor essencialmente preocupado com a recepção dos leitores de sua época. 

Nesse sentido, a tradução passa a limpo a casualidade dos acontecimentos, retirando 

explicações que atribuem a Deus os fatos ocorridos. A concepção de história vigente nos 

séculos XIX e XX, presente em Lobato, distancia-se das marcas medievais da 

concepção teocêntrica ainda presentes no relato quinhentista de Staden. 

Lobato traduz reordenando partes, subtraindo trechos e acrescentando 

expressões de acordo com o projeto de divulgação adotado para o relato. No início do 

primeiro capítulo, por exemplo, podemos analisar a ordenação das frases. Afinal, o 

escritor mexe nas orações, inserindo ou subtraindo termos, com o objetivo de reescrever 

o original. 



 
 

Observemos, portanto, mais uma vez, a oração do relato traduzido por Löfgren: 

―Eu, Hans Staden, de Homberg em Hessen, resolvi, caso Deus quizesse, visitar a Índia‖ 

(STADEN: 1900, 12). Numa primeira leitura, a oração destacada proporciona um 

entendimento de que a vontade da viagem pertence a Deus também e não somente à 

decisão de Staden. Entretanto, na tradução lobatiana, encontramos: ―Eu, Hans Staden, 

natural de Homberg, pequena cidade do Estado de Hessen, na Alemanha, em certo 

momento da minha vida deliberei conhecer as Índias tão famosas‖ (STADEN: 1925, 5. 

Grifos meus).  

Como podemos verificar, a frase está maior do que a encontrada na edição de 

1900. Nesta, destacam-se duas práticas do processo tradutório que expressam a proposta 

de leitura da edição da Companhia Editora Nacional. A oração apresenta o acréscimo da 

palavra ―natural‖ para reforçar a origem de nascimento do viajante e suprime a oração 

que atribuiria à ação do viajante uma intervenção ou influência divina. Ambos são 

resultado da metodologia de Lobato em tornar o texto mais direto e simples do ponto de 

vista do leitor não especializado, devido a clareza que tais mudanças parecem trazer ao 

texto. Ainda a parte ―resolvi visitar a Índia‖, encontrada na edição de 1900 foi 

substituída pela ―deliberei conhecer as Índias tão famosas‖. O escritor demonstra outra 

alteração peculiar ao adjetivar as Índias, como ―tão famosas‖. Ao acrescentar esta 

informação parece induzir o leitor leigo ao contexto exofórico do relato, que pode ser 

previamente entendido pelo público especializado.  

Outro fato específico da ordenação de Lobato deve-se à virada no foco da 

narrativa e às escolhas que decorrem desta mudança. Em certo momento já apontado do 

início do relato, Staden narra a saída com outros tripulantes para a viagem marítima: ―O 

nosso navio estava bem apparelhado de tudo que é necessario para guerra no mar. 

Eramos tres allemães: um chamado Hans Von Bucchausen, o outro Heinrich Brant, de 

Bremen, e eu‖ (STADEN: 1900, 13). 

Na edição de Lobato, nota-se a inserção do trecho ―apesar de mercante‖ que, 

além de informativo, acrescenta uma nova idéia à descrição do navio. E isto expressa 

também alteração da voz narrativa em relação à edição de Löfgren. Se, por um lado, 

Staden conta na primeira pessoa do plural, incluindo-se no grupo dos navegantes, o 

escritor brasileiro reordena, passando Staden a ser o primeiro mencionado do grupo de 

três alemães, fato que induz o leitor a atribuir-lhe protagonismo e a perceber a primeira 

pessoa do singular como foco que prevalece sobre a ótica coletiva da frase iniciada por 



 
 

―Eramos tres allemães...‖ (STADEN: 1900, 13). Afinal, o ―navio‖ levava os navegantes, 

e o verbo em primeira pessoa foi omitido para que a noção de inclusão só apareça no 

uso do pronome eu, quando o grupo de tripulantes é identificado pela enumeração 

colocada nas linhas seguintes. Vide o trecho da tradução lobatiana: ―Nosso navio, 

apesar de mercante, estava perfeitamente apparelhado para a guerra marítima, e 

levava na tripulação tres allemães: eu, Hans Von Buchausen e Heinrich Brant, de 

Bremen.‖ (STADEN: 1925, 7) 

 

 

Edição em língua 

alemã de 1557 

 

 

Tradução de 1900 (A. Löfgren) 

 

Tradução de 1925 (Lobato) 

 

Unser waren drei 

reutscher in dem schiff 

eyner genant von Hans 

Bruchhausen 

der ander Heinrich 

Brant von Bremen 

und Ich. 

 

 

O nosso navio estava bem 

apparelhado de tudo que é 

necessario para guerra no mar. 

Eramos tres allemães: um 

chamado Hans Von 

Bucchausen, o outro Heinrich 

Brant, de Bremen, e eu‖ 

(STADEN: 1900, 13). 

 

  

Nosso navio, apesar de 

mercante, estava 

perfeitamente apparelhado 

para a guerra marítima, e 

levava na tripulação tres 

allemães: eu, Hans Von 

Buchausen e Heinrich Brant, 

de Bremen‖ (STADEN: 

1925, 7). 

 

 

Já no segundo capítulo, trecho que relata a segunda viagem de Staden, Lobato 

adapta os nomes dos locais visitados para a língua portuguesa e rearruma os parágrafos 

em outra disposição, diferente da encontrada no texto de 1900. Também podemos notar 

a inserção de uma informação sobre a situação histórica do lugar ―cidade que pertenceu 

outrora a Portugal‖, mantendo a metodologia pedagógica inerente ao seu estilo de editor 

/ escritor.
16

 

O escritor brasileiro, reconhecendo o trabalho anterior feito por Theodoro 

Sampaio, a partir das notas finais da obra de 1900, também adequa a linguagem aos 

moldes do português de seu tempo. Embora ainda apareçam, neste trecho, termos 

estrangeiros como ―Sheriff‖, há uma tentativa de evitar a grafia empregada por Löfgren, 

mais próxima do original. 

                                                           
16

 

 � Os nomes modificados são: Lissebona para Lisboa; Ilha de Madeira para ilha, chamada 

Madera; Funtschal para Funchal; ilha da Barbaria para Berberia. 



 
 

Esse é um ponto importante da prática de Lobato. De certa forma, ele consegue 

fazer do relato de Staden uma obra atualizada para o Brasil do século XX. Ao continuar 

a se utilizar do trabalho minucioso de Theodoro Sampaio com as notas da obra base, 

promove o que chama de ordenação literária. As obras lobatianas superam as demais 

traduções daquele período, por apresentarem a perspectiva do editor, inédita no que se 

refere ao divulgar a obra do século XVI numa linguagem mais próxima e atualizada 

para o seu tempo. 

 

 

2.4 A segunda ordenação: Hans Staden, ou a História do Brasil para crianças 

A literatura infantil é um gênero textual que surgiu segundo vertentes literárias 

distintas, devido ao modo como os textos eram produzidos. A primeira vertente advém 

do procedimento filológico, nos idos do século XVIII, quando os escritores recolhiam 

contos tradicionais da oralidade popular. Um bom exemplo pode ser visto na Alemanha 

dos Irmãos Grimm, que produziu inúmeras obras infantis a partir da recolha do folclore 

alemão. No entanto, o gênero da literatura infantil também se origina de versões ou 

obras adaptadas de clássicos inicialmente não destinados às crianças. É o caso das obras 

Robinson Crusoé, originariamente uma obra inglesa, vertido para outras línguas 

européias, e das Viagens de Gulliver, cuja alteração no enredo da narrativa pode ser 

vista em adaptações infantis que destinam a crianças apenas parte das aventuras 

contidas no texto original, com destaque para os episódios passados em Lilliput. Por 

último, os escritores começaram a escrever de modo específico, uma vez que o estatuto 

infantil aparece nos meios sociais. A figura da criança passa a ser reconhecida e o 

conteúdo das obras infantis não pode mais ter um teor adulto (ARIÈS, 1981). Essa 

última mudança na perspectiva literária sobre os textos direcionados às crianças 

representa o surgimento de uma literatura autoral. Nesta, o escritor assume o papel 

direto na autoria dos textos e determina a forma de recepção e transmissão da literatura 

infantil para o público leitor. 

No texto para o leitor não adulto, Lobato, no prefácio, caracteriza-o como um 

―apanhado, em linguagem bem simples, no qual seguimos fielmente a obra original.‖ 

(LOBATO: 1960,120). A preocupação com a linguagem acessível a crianças repete, 

atendendo a requisitos relacionados à faixa etária definida, a preocupação constante na 

tradução para adultos, cujos objetivos de ―respeito ao original‖ (STADEN: 1926, 4) e 



 
 

manutenção do ―caráter documentativo‖ (STADEN: 1926, 4) deveriam se 

compatibilizar com o ―tempero‖ (STADEN: 1926,4) de uma ―ordem literária‖ 

(STADEN: 1926, 4). Só esse elemento, segundo o tradutor, seria capaz de levar uma 

obra a ―vulgarizar-se‖ (STADEN: 1926, 4). Nessa proposição identifica-se que a 

concepção de ―ordenação literária‖ para Lobato aliava a perspectiva do escritor/ 

tradutor com a perspectiva do editor que avalizava os livros a publicar com o 

conhecimento da necessidade de retorno comercial que deveria ser garantido por 

números de cópias para circulação junto a um público ampliado. 

Tem-se, portanto, aqui postulada uma concepção de literatura afinada com um 

leitor contemporâneo ao projeto literário em questão, uma concepção que está longe de 

prever o leitor como um ―par‖, como alguém dotado de igual bagagem à do autor. Em 

outras palavras, a visão de Lobato traz uma noção de escrita literária que busca 

transformar em sujeitos leitores aqueles que estariam excluídos do acesso a textos pela 

forma, pela expressão, pela presença de elementos de representação relativos a 

conhecimentos de círculos restritos. 

Assim, tanto na tradução para leitores adultos como na adaptação para crianças, 

Lobato apresenta-se como artífice de uma (re)escrita que se quer literária e, sobretudo, 

formadora de um novo público de literatura ampliado. Certamente, em sua época, 

escritores do movimento modernista também buscavam em seus textos construir uma 

linguagem literária em evidente afastamento do confinamento do círculo de bacharéis. 

Todavia, Lobato evidencia um projeto de escritor/tradutor/editor em que, se a literatura 

deve atrair pela forma de sua escrita, deverá também se justificar como objeto em 

circulação em um mercado cultural em construção e com marcas potenciais de expansão 

a serem alcançadas. 

Nessa reflexão, um outro componente se define na eleição do projeto lobatiano e 

ele está contemplado na eleição da obra de Staden: a escolha por representações dotadas 

de referências identitárias aptas a participarem da construção de imagens nacionais, 

como destaca Lobato no prefácio da tradução ―Não há documento mais precioso, 

relativo à terra brasileira em seus primórdios‖ (...) ―o melhor documento sobre os 

homens e costumes do Brasil de 1550‖ (STADEN: 1926, 3), já deixando em aberto um 

projeto seguinte na avaliação da importância dessa obra ―que até nas escolas devia 

entrar, pois nenhuma daria melhor aos nossos meninos a sensação do Brasil menino‖ 



 
 

(STADEN:1926, 4). No último parágrafo do ―prefácio‖ da edição de 1926 lemos que 

―As gravuras são reproduções das xilografiphias que acompanharam a edição de 

Marpurgo‖ (STADEN: 1926, 4). Entretanto, na ―versão para crianças‖ as gravuras que 

ilustram o texto não são mais as da edição original. O mesmo propósito de atender a 

necessidades de legibilidade da linguagem verbal, levaria Lobato a buscar uma 

linguagem gráfica dotada de imagens que respondessem aos jovens de sua época, nem 

sempre atraídos por representações do ―novo mundo‖ conforme as convenções e saberes 

difundidos no século XVI. 

Do confronto das versões lobatianas das viagens de Staden com o texto infantil 

tomado como reescrita da tradução para adultos, destacam-se várias estratégias 

discursivas que podem responder a nosso questionamento sobre que características de 

linguagem o adaptador identifica como próprias para a leitura por crianças. 

No prefácio da segunda edição infantil, após comparar as aventuras de Staden às 

de Robinson Crusoé, que constituiriam à época ―talvez o mais popular livro do mundo‖, 

Lobato argumenta que a popularidade do segundo estaria relacionada à forma da 

divulgação em que o relato passa ―às mãos das crianças em adaptações conforme a 

idade, e sempre remoçadas no estilo, de acordo com os tempos‖ (LOBATO: 1960, 119). 

Deixa evidente que ―com (...) Staden tal não sucedeu – e em conseqüência foram 

esquecidas‖, e explicita que ―o livro de Defoe‖ só era conhecido ―na forma primitiva 

em que apareceu‖ por ―eruditos‖, sendo sua popularização  devida ao trabalho de 

adaptação (LOBATO: 1960, 119). É esse o traçado do seu projeto para lançar Hans 

Staden em ―versão para crianças‖. A obra de Staden, na avaliação de Lobato, poderia 

ganhar o prestígio equivalente ao do Robinson, desde que fosse também ―traduzida‖ 

(este é o verbo utilizado) ―em harmonia moderna, toante o gosto do momento‖ 

(LOBATO: 1960, 119). Esta caracterização será tomada em nossa pesquisa como uma 

resposta do escritor/tradutor/adaptador/editor para balizar seus trabalhos de ordenação 

literária do texto.  

Todavia, na comparação das versões para adultos e para crianças, nosso objetivo 

central será identificar que especificidade Lobato vai dar à sua reescrita das narrativas 

de Staden para que ela possa ser recebida como ―literatura infantil‖. 



 
 

Uma primeira distinção, a ser comentada em particular, vai ser dada pela 

substituição do narrador. Staden como narrador intradiegético, no texto original e na 

tradução, relatando suas atribulações nas duas viagens ao Novo Mundo, vai, no livro 

infantil, tornar-se personagem de uma narrativa feita por uma avó a seus netos, 

apresentada, todavia, por um narrador extradiegético que a representa nos momentos 

dos serões do sítio: ―Dona Benta sentou-se na sua velha cadeirinha de pernas serradas 

e principiou: — Hans Staden era um moço natural de Homberg (...) — De S? — 

exclamou Pedrinho, dando uma risada‖. (LOBATO: 1960, 121). Como se lê, a 

estratégia é a da apresentação das aventuras de Staden como um diálogo narrado. 

Caberia lembrar estratégia dialógica socrática, em textos de Platão. 

O narrador não é mais Staden, que passa a personagem protagonista, cujas 

aventuras, nos serões, Dona Benta comenta e conta para os netos. Os fatos narrados, por 

sua vez, ganham voz em situações de diálogo que simulam a constante necessidade de 

mediação, por parte do adulto, para o esclarecimento de conhecimentos que não fazem 

parte do universo de representações dos leitores infantis. Assim, ao escolher o diálogo 

narrado como gênero em sua estratégia literária de adaptação infantil, Lobato cria a 

possibilidade de pôr em cena (no espaço do sítio, nos serões em que as aventuras de 

Staden são contadas, como se vê uma história dentro de outra) personagens infantis 

extradiegéticos no que diz respeito às aventuras de Staden, mas intradiegéticos no que 

diz respeito à narrativa da vida cotidiana de avó e netos, no interior da qual a segunda 

narrativa, de Staden, desenvolve-se. 

Nessa situação de encaixe da narrativa de Staden no âmbito das histórias com 

personagens da série de livros infantis de Lobato (Dona Benta, Narizinho, Pedrinho, 

Emília, Rabicó) cria-se para possíveis destinatários infantis um quadro que visaria 

facilitar sua identificação como receptores atentos e esclarecidos dessa histórica 

aventura passada no ―Brasil menino‖ (STADEN, 1926, 4). Narizinho, Pedrinho e 

também a boneca Emília são personagens que ficcionalizam pontos de vista de um leitor 

virtual infantil. 

Como as aventuras de Staden são apresentadas em meio a uma situação de 

diálogo entre avó e netos, Lobato cria a dupla possibilidade de a adulta narradora, Dona 

Benta, por um lado, poder interpelar os netos, comentar os acontecimentos por ela 



 
 

relatados e fornecer a eles esclarecimentos necessários à compreensão infantil além de, 

por outro lado, poder ser interrompida e interpelada pelas crianças. 

Esta mão dupla das estratégias de interpelação, além de dar visibilidade à cena 

de contar histórias para crianças, dá voz a crianças que expressam os sentidos que 

produzem, suas avaliações e mesmo suas dúvidas ou impossibilidades de compreender 

o mundo representado através da narrativa de um adulto, mesmo que dirigida a crianças. 

Será a cena da oralidade a escolhida por Lobato, nessa e em outras obras, para, através 

de personagens infantis, na situação de ouvintes questionadoras das narrativas que 

ouvem, dar, ao leitor criança, um ponto de apoio. 

De modo semelhante, no interior do relato de Dona Benta, ela dá voz e põe em 

diálogo personagens das aventuras por ela narradas. Nesse sentido ―o moço Staden‖ e 

seu pai têm falas presentificadas em discurso direto que visam aproximar do destinatário 

a ação representada, utilizando o recurso da forma dramática. Nesse caso, o diálogo de 

despedida do filho e do pai, facilita a possibilidade de ser entendido pelo leitor infantil 

como algo próximo, que ainda ocorreria entre pais e filhos no século XX, e não como 

uma situação de um passado distante, ocorrido séculos antes (LOBATO: 1960, 122).  

Desse exemplo do capítulo inicial da versão infantil pode-se inferir que, na 

concepção de Lobato, a literatura, sobretudo para crianças, utiliza a linguagem narrativa 

na direção de tornar os acontecimentos narrados mais próximos do leitor e de seu 

tempo.  É, aliás, o que disse o escritor/tradutor no prefácio sobre a necessidade das 

obras passarem ―às mãos das crianças‖ adaptadas com o uso de estilo que observe a 

idade desses leitores e que esteja ―de acordo com os tempos‖ para os quais a adaptação 

é feita. 

Lobato diferencia-se dos demais autores, adquirindo um papel essencial na 

literatura infantil, mundial e brasileira, por conseguir reunir, em sua longa carreira de 

editor, tradutor e escritor, as três vertentes literárias comentadas acima. Margareth 

Mattos (2003), em sua dissertação de mestrado, destaca o escritor a partir desse 

panorama e acredita no caráter informativo da literatura lobatiana, como diferencial 

necessário para compreendê-la no universo da literatura infantil. É possível, desta 

forma, legitimar a produção do escritor brasileiro como fecundamente criativa pela 

ampla diversidade de adaptações, traduções e obras de criação ficcional autoral para 

crianças. 



 
 

A adaptação para o público infantil, por exemplo, publicada sob o título 

Aventuras de Hans Staden em 1927, continua o trabalho de divulgação do relato 

começado pela tradução para adultos. E a opção de ordenar literariamente a edição de 

Staden em 1925 pode ser entendida como uma etapa no trabalho de Lobato para atingir 

o público infantil esperado pela Companhia Editora Nacional para a recepção da 

―história‖ do viajante alemão. Por isso, pode-se reconhecer a versão infantil também 

como forma de ―tradução‖, porque os limites que separam a obra adaptada da traduzida 

podem ser confundidos numa análise da estrutura textual de ambas, devido à 

semelhança metodológica entre a prática tradutória de Lobato e o seu modo de adaptar 

os textos de literatura clássica estrangeira ao público infantil. 

No prefácio de Hans Staden, por exemplo, o editor menciona a obra traduzida: 

―Anos atrás tivemos a idéia de extrair do quase incompreensível e indigesto original de 

Hans Staden esta versão para as crianças‖ (LOBATO: 1960, 119). Nesta passagem, 

observamos a obra infantil como um prolongamento do projeto, iniciado pela tradução, 

de divulgar Staden numa linguagem para o público não especializado.  

Ainda no prefácio da obra infantil, o autor de Barca de Gleyre concebe o relato 

como documento importante para a história do país. Esta concepção, desta vez, expressa 

o cuidado dele com o uso da linguagem. Ela já não pode ser a mesma utilizada para o 

público adulto. Por isso, o texto inicial da obra infantil menciona Robinson Crusoé, 

outra obra adaptada por sua editora. E, ao comentá-la no prefácio, Lobato reivindica o 

caráter de aventura também à narrativa de Staden. Argumenta o autor de Urupês que: 

 

― As aventuras de Robinson Crusoe constituem talvez o mais 

popular livro do mundo. Da mesma categoria são estas de Hans 

Staden. 

Se as de Robinson tiveram a divulgação conhecida, proveio de 

passarem às mãos das crianças em adaptações conforme a idade, e 

sempre remoçadas no estilo, de acordo com os tempos. Com as de 

Staden tal não se sucedeu – e em conseqüência foram esquecidas‖ 

(LOBATO: 119). 
 

Também está explícito na comparação feita entre ambas as edições um dos 

objetivos do escritor brasileiro com a adaptação do texto de Staden. Ele promove o 

―remoçar‖ da obra a partir do estilo de sua edição. Afinal, embora as aventuras de 

Crusoe tivessem diversas versões no campo da literatura infantil, isso ainda não havia 

acontecido com o relato ―aventuresco‖ de Staden.  



 
 

Por isso, analisamos, neste capítulo, a adaptação, destacando a aproximação 

desta à tradução e de como os recursos estilísticos empregados pelo escritor mantém um 

padrão no modo de editar ou, denominando com o termo discutido por esta pesquisa, 

―ordenar literariamente‖ as obras da Companhia Editora Nacional.  

Em seu artigo sobre as diferenças entre tradução, adaptação e apropriação, Diniz 

comenta que: ―as adaptações trabalhariam com textos já estabelecidos, 

reinterpretando-os em novos contextos‖ (Cf. DINIZ: 2010, 119). Reinterpretações já 

foram referidas no item 2.3. Nesse estudo, Diniz entende tradução como um tipo de 

recriação do conceito de adaptação e apropriação defendido por ela (Cf. DINIZ: 2010, 

125). As apropriações seriam, assim como as adaptações, uma forma de recriação do 

texto primitivo, mas o que as diferencia é o maior distanciamento da fonte e o fato de 

não ter explícitas as relações de intertextualidade com o original (Cf. DINIZ: 2010, 

121). A complexidade, pois, está em diferenciar umas das outras. 

Lobato adapta a narrativa de Hans Staden utilizando-se de uma obra já reescrita, 

a tradução de 1925, que inspira as constantes interferências do escritor brasileiro na 

nova edição. Esse recurso de ordenação editorial, já presente em 1925, questiona o fato 

de só a adaptação ter como base um projeto de recriação. Segundo as definições de 

Diniz, poder-se-ia dizer que a tradução de 1925 já utilizaria elementos mais 

característicos do que a autora do estudo entende como adaptação. Nessa perspectiva o 

estatuto das traduções envolveria menor parcela de intervenção na estrutura da obra e na 

ordenação das partes do discurso. No caso em análise, todavia, estes elementos 

distintivos dos trabalhos de Lobato não podem ser tomados como parâmetro para nossa 

comparação, uma vez que a tradução oferecida em 1925 por Lobato ao público adulto 

não representa nem a totalidade da obra de Staden nem uma ordenação do discurso 

similar ao texto original. 

No item 2.3 deste trabalho, ficaram demonstradas, com exemplos, diversas 

estratégias do tradutor de reinterpretação do texto quinhentista para o novo leitor do 

século XX. Mas o tema discutido centralmente, neste capítulo, refere-se ao modo de 

―ordenar‖ as obras em torno de um projeto ideológico, que mantém uma continuidade 

com o método do editor/ tradutor. E este assunto também suscita a reflexão sobre o 

projeto editorial de Staden para o público infantil e coloca, mais uma vez, a questão do 

uso da obra original para entendermos a amplitude que podem ter os estudos lobatianos 



 
 

de tradução: o texto alemão de Staden, sua valorização como fonte histórica e 

antropológica e o objetivo de ampliar sua circulação, vêm a ser os elementos que unem, 

de forma inquestionável, os projetos do escritor para adultos e para crianças.  

O título do primeiro capítulo da obra para crianças também procura descrever e 

apresentar o viajante alemão ao leitor, embora o relato seja contado de forma distinta 

pela tradução. A mudança do foco narrativo para a figura de D. Benta é a principal 

alteração. Nela identifica-se ―Quem era Hans Staden‖ (LOBATO: 1960, 121) em 

semelhança ―De quem sou eu e de como deliberei viajar‖ (STADEN: 1925, 5). Por ser 

uma adaptação, o escritor teria ―liberdade poética‖ para fazer maiores alterações em 

relação à obra considerada original.
17

 Entretanto, há uma seleção cuidadosa dos trechos 

editados por Lobato, mantendo algumas partes da obra traduzida, e isso demonstra que 

o objetivo do escritor brasileiro era o de promover a aproximação do conteúdo entre os 

textos direcionados a adultos e crianças e não de afastá-los. 

 

 

Edição de1925 

 

 

Edição infantil 

 

Traduzida por Lobato 

 

 

Adaptada por Lobato 

 

Título: ―De quem sou eu e de como 

deliberei viajar.‖ (STADEN: 1925, 5) 

 

 

 

Título: ―Quem era Hans Staden‖ (LOBATO: 

1960, 121) 

 

 

 

Alguns trechos da edição para adultos, por exemplo, são mantidos na versão 

para o público infantil. Na tradução, como vimos, Staden se apresenta com o enunciado: 

―Eu, Hans Staden, natural de Homberg, pequena cidade do Estado de Hessen, na 

Alemanha, em certo momento da minha vida deliberei conhecer as Índias tão famosas‖ 

(STADEN: 1925, 5). Ele pode ser visto na adaptação da seguinte forma: ―— Hans 

                                                           
17 
 � Entenda-se aqui o termo ―liberdade poética‖, como licença criativa. É necessária esta 

definição, porque o leitor pode confundi-la com a questão filosófica, levantada pela obra de Aristóteles, 

na Arte poética. E embora ao nos referirmos ao possível interesse historiográfico da reescrita lobatiana 

das viagens de Staden caiba a menção à contraposição aristotélica (cap. IX da Poética) entre a escrita do 

historiador e a do poeta (o primeiro imitando a unicidade do fato verdadeiro e o segundo tomando o 

caráter verossímil do que é possível ocorrer), a adjetivação ―poética‖ está empregada neste trecho da 

dissertação com o significado restrito acima indicado. 



 
 

Staden era um moço natural de Homberg, pequena cidade do Estado de Hesse, na 

Alemanha‖ (LOBATO: 1960, 121). 

 

 

Edição de1925 

 

 

Edição infantil 

 

Traduzida por Lobato 

 

 

Adaptada por Lobato 

 

―Eu, Hans Staden, natural de Homberg, 

pequena cidade do Estado de Hessen, na 

Alemanha, em certo momento da minha 

vida deliberei conhecer as Índias tão 

famosas‖ (STADEN: 1925, 5). 

 

 

 

―— Hans Staden era um moço natural de 

Homberg, pequena cidade do Estado de 

Hesse, na Alemanha‖ (LOBATO: 1960, 

121). 

 

 

Ainda que a obra infantil acrescente ―(...) o moço tenha o temperamento 

aventureiro; (...) queria ver o mundo, viajar, cortar os mares, e insistia nisso por mais 

que seu pai lhe dissesse (...)‖, na voz de Dona Benta, percebemos a semelhança entre as 

frases iniciais no que se referem aos dados centrais referentes à origem de Staden. E, se 

não houvesse tal alteração de voz narrativa na edição infantil, elas seriam, nesse 

aspecto, bem próximas. Como se trata de um nome estrangeiro, pouco familiar a 

crianças brasileiras, Lobato inclui a explicitação, talvez redundante para leitores adultos, 

de ser Hans o nome próprio de ―um moço‖.   Desse modo, evidencia-se também o 

método de seleção e composição das obras por Lobato na forma com que a linguagem 

começa a ser trabalhada no molde das narrativas infantis. Todavia o índice de sua busca 

de aproximação aos limites do leitor infantil pode ser melhor observado, logo a seguir, 

nas intervenções dos ouvintes crianças – personagens tradicionais do Sítio do Picapau 

Amarelo – referindo-se não ao nome da cidade e sim, ao nome da letra, S, confundindo-

os. Essa questão evidencia, com humor, o desconhecimento do novo público e as 

possíveis lacunas do entendimento infantil. 

Também podemos destacar, neste trecho, uma característica inerente à escrita 

lobatiana. Esta se aproxima da linguagem oral, que indubitavelmente fez parte dos 

projetos artísticos e literários dos escritores brasileiros do período modernista, em que 

se revolucionou a língua portuguesa contra os padrões estéticos de movimentos 



 
 

literários anteriores. E, embora não possamos afirmar categoricamente, o diálogo de 

Dona Benta suscita o contraste entre a pronúncia do nome da província ―Hessen‖ em 

alemão e em português. Afinal, a letra h exige que o seu locutor pronuncie de modo 

aspirado, segundo a fonética alemã, pronúncia esta que não ocorre na língua portuguesa 

pelo fato da mesma letra, em posição inicial, apresentar significante nulo. Dona Benta 

afirma também esta diferença por dizer que: ―Esse estado da Alemanha escreve-se em 

português H E S S E, diz-se Hessen em alemão‖ (LOBATO: 1960, 121). Este detalhe 

pode até não ser percebido pelo leitor infantil, mas fica explícito que o escritor exigiria 

do leitor adulto a identificação desta distinção. O último enunciado declara a 

preocupação dele com o aspecto gráfico e sonoro da palavra. Pois encerra Dona Benta: 

―Nada tem a ver com a letra S‖ (LOBATO: 1960, 121).   

Lobato ainda apresenta outros recursos para ordenar e selecionar a narrativa 

infantil. O trecho, por exemplo, em que Staden descreve a rota a ser feita pelos 

viajantes, aproxima-se do enunciado encontrado no início do primeiro capítulo da 

tradução: ―Nosso navio, apesar de mercante, estava perfeitamente apparelhado para a 

guerra marítima, e levava na tripulação tres allemães: eu, Hans Von Buchausen e 

Heinrich Brant, de Bremen‖ (STADEN: 1925, 7). A narrativa desse acontecimento 

aparece da seguinte forma na obra infantil: ―Hans partiu para a cidade de Bremen e de 

lá para a Holanda, onde, no porto de Campon, encontrou várias naus que se 

apresentavam com destino ao reino de Portugal. O moço embarcou em uma delas e 

chegou a Setúbal depois de quatro semanas de travessia‖ (LOBATO: 1960, 122). Nele, 

ocorre a omissão do nome dos outros dois tripulantes que viajaram com o Staden, Hans 

Von Buchausen e Heinrich Brant. Esta estratégia discursiva auxilia a obra a focalizar 

apenas as aventuras de Hans Staden e surpreenderá o leitor da tradução, que não 

encontrar o nome dos dois tripulantes omitidos, quando ler a adaptação. 

 

Edição de1925 

 

Edição infantil 

 

Traduzida por Lobato 

 

Adaptada por Lobato 

(...) 

Nosso navio, apesar de mercante, 

estava perfeitamente apparelhado 

para a guerra marítima, e levava na 

tripulação tres allemães: eu, Hans 

Von Buchausen e Heinrich Brant, de 

Bremen (STADEN: 1925, 7). 

 

Hans partiu para a cidade de Bremen e de lá 

para a Holanda, onde, no porto de Campon, 

encontrou várias naus que se apresentavam com 

destino ao reino de Portugal. O moço embarcou 

em uma delas e chegou a Setúbal depois de 

quatro semanas de travessia (LOBATO: 1960, 

122). 



 
 

 

A exploração do texto da obra infantil de Hans Staden, publicado em 1927, pelo 

aspecto aventureiro do relato será o ponto principal da adaptação que, segundo nossas 

observações, segue um método de edição semelhante ao utilizado pela tradução de 

1925. A ordenação e reescrita do relato correspondem ao projeto de Lobato de divulgá-

lo em território nacional. Por isso, o termo ―ordem literária‖ leva-nos a refletir sobre as 

questões colocadas pela prática tradutória lobatiana e pela intervenção editorial proposta 

pelo escritor no seu tempo. Não só como ―reescrita‖, a tradução e a adaptação revelam 

intersecções entre si e se assemelham por propor em uma nova leitura da viagem de 

Staden para o público brasileiro. O trabalho do escritor brasileiro recoloca a questão da 

autoria nos estudos da tradução, assim como parece antecipar-se no tempo em que o 

observamos, período pós Semana da Arte Moderna, por apresentar, do ponto de vista 

teórico, um método distinto e avançado para este momento. 

A prática tradutória de Lobato se diferencia por essa forma inovadora de edição, 

que a Companhia Editora Nacional encontra a partir dos inúmeros projetos centrados no 

conjunto de idéias do autor de Urupês. A função de tradutor, embora pareça amadora 

sob a perspectiva de Zorzato (ZORZATO: 94), profissionaliza o modo com que Lobato 

apresenta os clássicos estrangeiros em território brasileiro. No caso de Staden, o tradutor 

o edita ―brasileiro‖ por fazer do relato um documento histórico de nossa cultura 

nacional, ainda que a pesquisa de Zorzato reforce o diálogo com a cultura alemã na 

proposta de edição. A proposta lobatiana pode ser comprovada na forma como a obra 

costuma ser catalogada pelas editoras do país. Afinal, a ordenação fez do relato, 

segundo registros de catalogação, um texto ―histórico‖, no sentido em que foram 

reorganizadas e reescritas as suas partes. A classificação como texto ―literário‖ estaria 

relacionada ao método do tradutor/editor que procura extrair a questão do viajante 

cronista ao mencioná-lo no prefácio da tradução e da adaptação como aquele que viveu 

e contou a narrativa. Esta primeira reflexão sobre o trabalho lobatiano de tradução não 

pretende se encerrar aqui, porque este não é o propósito de uma pesquisa acadêmica, 

mas demonstra a complexidade suscitada pelo método do escritor brasileiro de 

ordenação literária de obras estrangeiras em território nacional.  

Nesta dissertação, analisamos também essa segunda forma de ordenar a 

adaptação do relato, que denominamos, na parte anterior deste capítulo, ser um modo 



 
 

distinto de ―reescrita‖ da obra traduzida. A aproximação entre ambas as obras (para 

adultos e para crianças) editadas pela Companhia Editora Nacional também levanta a 

questão da dificuldade em classificar Aventuras de Hans Staden, publicada 

primeiramente em 1927, como uma adaptação. Portanto, consideramos esta edição 

infantil também como tradução, embora reconheçamos o caráter adaptativo do texto. 

Nela também existe a nítida intenção de tornar o relato do viajante, lido e recontado por 

Dona Benta, um documento histórico.  

O escritor, de forma explícita, pretendia divulgar o relato sob uma nova 

estilização e, com isso, procurava trazer ao conhecimento do público infantil uma obra 

que: ―devia andar no conhecimento de todos os brasileiros, mas que viveu até hoje 

restricta aos estudiosos e sem possibilidades de divulgação por uma coisa só: ordem 

literária‖ (STADEN: 1925, 3). Este comentário, encontrado na tradução inicial de 

Lobato, que precede a adaptação, reforça como as intenções da editora continuaram as 

mesmas na elaboração de outra edição do relato. A única diferença na linguagem da 

adaptação infantil está na forma com que uma nova ―ordem literária‖ foi inserida para 

atender a novos destinatários. Pode-se indagar, nesse sentido, se Lobato, a essa altura de 

suas atividades como escritor, já não teria estabelecido em seu trabalho uma demarcação 

de fronteiras entre a literatura para adultos e para crianças, correspondendo a cada 

público alvo uma ordenação literária diferenciada, que deveria passar a pautar, também, 

objetivos de seus trabalhos como editor e tradutor. 

Em comparação à obra adulta, a reescrita do relato para o público infantil recebe 

um apelo pedagógico por parte do escritor. Cada trecho da narrativa está contado com o 

objetivo de apresentar as ações do viajante numa linguagem didática, mas 

explicitamente inspirada no texto da tradução de 1925. A passagem, por exemplo, em 

que Staden conta sobre a rota a ser seguida por sua viagem aparece na tradução da 

seguinte maneira:  

 

―Contei a Luhr a minha vida e a aventura que me levava, indagando se 

havia alguma expedição para as Índias prestes a largar. Respondeu-me 

que eu tinha chegado tarde, pois os navios d‘El-rei que navegavam 

para as Índias já eram partidos.‖ (STADEN: 1925, 5)  
 

Na obra infantil, observamos que Lobato modifica esta passagem, retirando o 

uso do discurso indireto no diálogo entre Luhr e Staden no século XVI, e introduzindo o 



 
 

discurso direto contemporâneo, a partir dos diálogos da personagem narradora, Dona 

Benta, com os seus netos. Vide a cena em que uma criança pergunta e a avó responde: 

―— Muito bem. Continue. Achou ele navio que o levasse as Índias? — Não teve sorte. 

Hans não encontrou nenhum navio com destino às Índias‖ (LOBATO: 1960, 124). 

 

Edição de1925 

 

 

Edição infantil 

 

Traduzida por Lobato 

 

 

Adaptada por Lobato 

 

―Contei a Luhr a minha vida e a aventura que me 

levava, indagando se havia alguma expedição 

para as Índias prestes a largar. Respondeu-me que 

eu tinha chegado tarde, pois os navios d‘El-rei 

que navegavam para as Índias já eram partidos‖ 

(STADEN: 1925, 5). 

 

 

 

―— Muito bem. Continue. Achou 

ele navio que o levasse as Índias? 

— Não teve sorte. Hans não 

encontrou nenhum navio com 

destino às Índias‖ (LOBATO: 1960, 

124). 

 

 

 

Esse recurso se repete diversas vezes na forma como o escritor brasileiro 

estrutura a obra, mas o modo de direcionar as cenas narrativas também deve ser 

destacado. Dona Benta será uma narradora em segundo grau, pois narra para seus netos 

(e para o público infantil) o que Staden narrou em seus escritos. Esta narradora está em 

primeiro plano e, quase sempre, adiciona informações dirigidas aos netos para 

responder às curiosidades das crianças a respeito da viagem. Os acontecimentos centrais 

são relatados por Dona Benta e os esclarecimentos para o público são fornecidos através 

dos comentários e questões propostos pelos ouvintes de Dona Benta. Tal procedimento 

de utilização de crianças como interlocutores que interpelam a narradora serve como 

ponto de apoio para a recepção infantil.  

A autoridade do discurso de Dona Benta também está construída por esse 

silêncio do autor, que compõe as personagens do sítio sem intervir na narrativa. Esse 

modo de escrever reforça também o didatismo lobatiano, uma vez que todos os 

argumentos dispostos pela matriarca estão relacionados ao desejo de contar os fatos 

acontecidos na viagem de Staden ao Brasil. 

Como já indicado, Lobato adapta, ou traduz, o relato de Staden para o público 

infantil sob a concepção de tratar-se de um documento histórico. O modo de escrita da 

narrativa, por exemplo, encontrado na adaptação, assemelha-se ao que Costa Lima 



 
 

(2006) denomina de ―escrita da história‖, porque esta trabalha nos limites entre a 

elaboração do ficcional e a criação dos relatos históricos.  

Por isso, acreditamos que Lobato tenha retirado do texto adaptado a 

ambiguidade do relato. E, quanto ao gênero, o relato possui a peculiaridade de 

permanecer entre o ficcional e o documental. No entanto, este tipo de texto sofreu 

transformações na adaptação infantil. O autor começa a demonstrar isto em seu início: 

 

―O grande valor do livro de Hans Staden para nós do Brasil, é que é o 

primeiro aparecido no mundo, sobre a nossa terra. A primeira edição 

foi dada em Marpurgo, na Alemanha, em 1557 – isto é, 57 anos 

apenas, depois do descobrimento de Pedro Alvarez de Cabral‖ 

(LOBATO: 1960, 120). 
 

Neste trecho retirado do prefácio da obra infantil, observamos o 

tradutor/adaptador demarcar com datas os fatos e situá-los como marcos de importância 

histórica para o país, como é o caso da alusão ao ano de 1500 com a referência à viagem 

de Cabral. O recurso não pode ser visto apenas na perspectiva do didatismo linguístico 

do escritor, porque a explicação também funciona como informação que baliza a 

narrativa.  

Este preâmbulo poderia ser escrito por um narrador fictício. No entanto, o 

próprio escritor informa sobre a existência da tradução do relato e explica o motivo para 

compor a adaptação. Ele ainda argumenta: ―Anos atrás tivemos a ideia de extrair do 

quase incompreensível e indigesto original de Staden esta versão para crianças – e a 

acolhida que teve a primeira edição, bastante larga, leva-nos a dar a segunda‖ 

(LOBATO: 1960, 119). 

Embora esse seja um procedimento da narrativa do escritor, que respeita a 

inteligência do leitor e propõe o diálogo aberto com ele, a obra poderia ter iniciado sem 

essa preocupação expositiva dos seus meios de construção. Assim, Hans Staden inicia-

se com uma metalinguagem, que coloca o mundo fictício do sítio em segundo plano. E 

mesmo este mundo fictício busca ser verossímil, representação possível de uma família 

brasileira interessada em questões sobre a história da nação e elementos característicos 

de sua identidade. 

Lobato mantém, nas páginas seguintes, uma escrita que oscila entre o fictício e a 

exposição de argumentos da narradora. Afinal, Dona Benta assume o lugar de Staden 

para narrar o relato, mas não se afasta dos fatos ocorridos na história do Brasil. Isso 



 
 

mostra que a adaptação para jovens leitores funciona nitidamente como uma outra 

forma de leitura da tradução. Um bom exemplo é o trecho: ―Hans Staden ficou em S. 

Vicente, colônia portuguesa situada numa ilha muito próxima do continente e que 

contava dois povoados: o de São Vicente, chamado pelos índios, Ipanema, e outro de 

nome Enguaguaçu‖(LOBATO: 1960, 162). Ele pode ser encontrado também na edição 

de 1925: ―São Vicente é uma ilha muito próxima do continente, na qual existem dois 

povoados: um chamado São Vicente, ou Ipanema pelos selvagens, e outro, duas leguas 

além, de nome Enguáguaçú.‖ (STADEN: 1925, 47). Recontando os fatos a seu modo, a 

narrativa situa lugares históricos e os seus acontecimentos como colônias portuguesas. 
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Edição infantil 

 

Traduzida por Lobato 

 

 

Adaptada por Lobato 

 

 

―São Vicente é uma ilha muito próxima 

do continente, na qual existem dois 

povoados: um chamado São Vicente, ou 

Ipanema pelos selvagens, e outro, duas 

leguas além, de nome Enguáguaçú‖ 

(STADEN: 1925, 47). 

 

―Hans Staden ficou em S. Vicente, colônia 

portuguesa situada numa ilha muito próxima 

do continente e que contava dois povoados: o 

de São Vicente, chamado pelos índios, 

Ipanema, e outro de nome Enguaguaçu‖ 

(LOBATO: 1960, 162). 

 

 

 

De nossa análise, comparando as edições dirigidas a públicos de faixas etárias 

distintas, destacam-se, no texto infantil, as seguintes nuances da escrita lobatiana: 

didatismo linguístico, simplicidade da linguagem, exposição de argumentos e  

habilidade do narrador, distanciado do autor.  

Marisa Lajolo, por sua vez, destaca uma peculiaridade do narrador lobatiano. 

Ele, segundo a autora, ―é fino o suficiente para incorporar ao discurso com que 

representa a situação elementos que parecem parodiar o comportamento convencional 

do contador de casos‖ (LAJOLO: 1987, 44). Também devemos observar que a 

aproximação da escrita de caráter histórico à literária encontra-se na forma de se 

apresentar a figura desse contador, como vemos na análise dos trechos da adaptação 



 
 

infantil, pois ela está adornada de autoridade em relação aos fatos apresentados ao 

leitor.
18

  

A narração dos acontecimentos de Staden é feita por Dona Benta. Caberá a ela 

contar o que aconteceu com o viajante alemão em terras brasileiras, mas os fatos não 

estão postos como mera ficção. O autor pressupõe a matriarca do sítio com a 

preocupação principal do ―contar‖, e suas palavras devem ser seguidas pelos netos na 

procura do que teria ocorrido com o viajante alemão no país. O reconhecimento pelas 

crianças do saber da avó legitima a sua presença como voz que reconta a história com a 

legitimidade que sua sabedoria lhe confere. 

E apesar de ser um procedimento comum da construção do enredo ficcional, 

veremos sempre Dona Benta legitimando de alguma forma a experiência narrada. Para 

tal hipótese, destacaremos o trecho: 

 

―Hans partiu para a cidade de Bremen e de lá para a Holanda, onde, no 

pôrto de Campon, encontrou várias naus que se aprestavam com 

destino ao reino de Portugal. O môço embarcou em uma delas e 

chegou a Setúbal depois de quatro semanas de travessia‖ (LOBATO: 

1960, 122). 
  

Lobato escreve com um tipo de silêncio, quanto à autoria da narrativa, 

mencionado por Booth: 

 

―Pelo tipo de silêncio que mantém, pelo modo como deixa aos 

personagens a tarefa de resolverem os seus destinos ou contarem as 

suas histórias, o autor pode conseguir efeitos que seriam difíceis ou 

impossíveis se apresentasse a si próprio, ou a um porta voz fidedigno, 

falando-nos directa e autoritariamente‖ (BOOTH, 1980, 288).  
 

A matriarca descreve a rota com uma linguagem semelhante à encontrada no 

texto traduzido. Não explora a possibilidade de narrar o acontecido como parte de um 

mundo fantástico, porque, embora a narrativa possa servir de entretenimento ao seu 

público infantil, pretende ressaltar a verossimilhança do narrado com o acontecimento 

factual. O aspecto de realidade está na descrição da rota feita pelo viajante no relato 

traduzido: ―De Bremen, onde me achava, parti para a Hollanda e em Campon encontrei 

                                                           
18 
 � Cabe-nos ressaltar que, paralelamente à figura do contador, podemos observar o papel 

do cronista, que seria primordialmente o responsável pelas narrativas históricas dos povos. Nos tempos 

modernos, o cronista será substituído pelo historiador. Sobre o estudo da narrativa tradicional e o papel do 

narrador, cabe lembrar o estudo de Walter Benjamin a propósito da obra de Leskov. (1994) 



 
 

varias naus que se aprestavam para ir receber sal no reino portuguez‖ (STADEN: 

1925, 5).  
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De Bremen, onde me achava, parti 

para a Hollanda e em Campon 

encontrei varias naus que se 

aprestavam para ir receber sal no 

reino portuguez (STADEN: 1925, 

5).  

 

 

 

Hans partiu para a cidade de Bremen e de lá para 

a Holanda, onde, pôrto de Campon, encontrou 

várias naus que se aprestavam com destino ao 

reino de Portugal. O môço embarcou em uma 

delas e chegou a Setúbal depois de quatro 

semanas de travessia (LOBATO: 1960, 122). 

 

 

 

A simplicidade da narrativa lobatiana se aproxima desta forma de escrita, porque 

a narrativa não torna a tradição retórica um dos elementos centrais do texto. Afinal, o 

autor de Urupês também ficou conhecido por suas obras explorarem uma linguagem 

simples que procurava uma nova forma de adequar o português antigo ao coloquial.  

Podemos, também, analisar as modificações de Lobato na reorganização das 

passagens da tradução, que permanecem na obra infantil. Analisemos a parte relativa ao 

momento em que o viajante alemão descreve a partida de sua nau de Lisboa para 

conhecer as novas terras:  

 

―Sahimos de Lisboa com mais outra nau, tambem pertencente a 

Penteado, e alcançamos uma ilha, chamada da Madeira, habitada por 

portuguezes e pertencente ao Rei de Portugal. Essa ilha produz muito 

vinho e assucar.  

Na cidade de Funchal nossas naus se abasteceram de munição de 

bocca e em seguida velejamos de rumo á Berberia, onde alcaçamos 

Arzilla, cidade que pertenceu outrora a Portugal, mas está hoje nas 

mãos de um rei mouro, ou Sheriff‖ (STADEN: 1925, 8). 
 

Este trecho reaparece na adaptação da seguinte forma:  

 

―Mas a nau em que ia o nosso Staden partiu de Lisboa, seguida de 

outra menor, e foi ter à Ilha da Madeira, onde já se produzia muito 

vinho e açúcar. Em Funchal, porto da ilha, a frota ancorou para 

receber víveres. Em seguida tomou o rumo das costas da Berbéria. [...] 

Os navios foram ter ao porto de Arzila, cidade que os portugueses 



 
 

tinham tomado aos berberes e que depois perderam‖ (LOBATO: 1960, 

126). 
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Sahimos de Lisboa com mais outra nau, 

tambem pertencente a Penteado, e alçamos 

uma ilha, chamada da Madeira, habitada 

por portuguezes e pertencente ao Rei de 

Portugal. Essa ilha produz muito vinho e 

assucar.  

Na cidade de Funchal nossas naus se 

abasteceram de munição de bocca e em 

seguida velejamos de rumo á Berberia, 

onde alcaçamos Arzilla, cidade que 

pertenceu outrora a Portugal, mas está hoje 

nas mãos de um rei mouro, ou Sheriff‖ 

(STADEN: 1925, 8). 

 

 

Mas a nau em que ia o nosso Staden partiu 

de Lisboa, seguida de outra menor, e foi ter 

à Ilha da Madeira, onde já se produzia 

muito vinho e açúcar. Em Funchal, porto 

da ilha, a frota ancorou para receber 

víveres. Em seguida tomou o rumo das 

costas da Berbéria. [...] 

Os navios foram ter ao porto de Arzila, 

cidade que os portugueses tinham tomado 

aos berberes e que depois perderam‖ 

(LOBATO: 1960, 126). 

 

 

 

Esta parte mantém-se próxima à tradução. No entanto, no segmento omitido na 

transcrição acima, indicado por [...] a narrativa de Dona Benta abre espaço entre os 

parágrafos para uma explicação a respeito do nome do local Berbéria. Indagada por 

Pedrinho, Dona Benta responde:  

 

―—Berbéria ou Barbária vovó? — Não, meu filho. Quer dizer terra 

dos bérberes, nome genérico dado aos habitantes do norte da Africa. 

Talvez a palavra bérbere venha de bárbaro. Os dicionários têm dúvida 

a respeito.‖ (STADEN: 1960, 126) 
 

Observa-se, portanto, que a oração final da resposta de D. Benta instiga o leitor à 

curiosidade epistemológica. Não apenas quanto à origem da palavra, mas também sobre 

o motivo porque haveria essa ―dúvida a respeito‖. Apesar do intuito deste trabalho não 

ser o de gerar interpretações do senso comum, poderíamos dizer que este diálogo 

mantém o caráter ideológico das edições lobatianas. Afinal, discutir o que é bárbaro em 

diversas culturas tem sido objeto de estudo de escritores de todo o mundo e as questões 

culturais eram conteúdos presentes nas edições de Lobato. Por último, sob o aspecto da 



 
 

ordem do texto, fica explícita a reordenação feita destes parágrafos encontrados no 

segundo capítulo da tradução, como parte do primeiro capítulo da obra infantil. 

Podemos destacar também o momento em que Staden descreve a tempestade 

enfrentada pela nau, durante a viagem:  

 

―Depois entrou a soprar um vento forte, breve transformado em 

temporal e contrario á nossa rota, vento que se persistisse nos 

acarretaria a fome. Elevamos, então, preces a Deus, pedindo tempo 

favorável.  

Certa noite, em que tivemos forte tempestade e corremos grande 

perigo, appareceram muitas luzes azues no navio, cousa que jamais eu 

vira. Onde as vagas batiam ficava a brilhar a luz azul.  

Os portuguezes alegraram-se com o phenomeno, dizendo que taes 

luzes, a que chamam santelmo, era signal do bom tempo que Deus nos 

ia mandar. E assim foi. Quando raiou o dia começou soprar um vento 

de feição e vimos nisso claramente a vontade de Deus‖ (STADEN: 

1925, 11). 
 

Neste parágrafo, podemos notar a repetida menção a Deus, que sofrerá uma 

intervenção editorial na edição infantil: 

 

―Certa noite de chuva apareceram no costado dos navios muitas luzes 

mortas, coisa que Staden não tinha visto ainda. Onde batiam as vagas 

ficava a brilhar uma luz azul. Os marinheiros alegraram-se com o 

fenômeno, a que chamavam santelmo e diziam ser sinal de bom 

tempo‖ (LOBATO: 1960, 129). 
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Edição infantil 

 

Traduzida por Lobato 

 

Adaptada por Lobato 

 

Depois entrou a soprar um vento forte, breve 

transformado em temporal e contrario á nossa 

rota, vento que se persistisse nos acarretaria a 

fome. Elevamos, então, preces a Deus, pedindo 

tempo favoravel.  

Certa noite, em que tivemos forte tempestade e 

corremos grande perigo, appareceram muitas 

luzes azues no navio, cousa que jamais eu vira. 

Onde as vagas batiam ficava a brilhar a luz azul.  

Os portuguezes alegraram-se com o phenomeno, 

dizendo que taes luzes, a que chamam santelmo, 

era signal do bom tempo que Deus nos ia 

mandar. E assim foi. Quando raiou o dia 

começou soprar um vento de feição e vimos 

nisso claramente a vontade de Deus‖ (STADEN: 

1925, 11). 

 

Certa noite de chuva apareceram no 

costado dos navios muitas luzes 

mortas, coisa que Staden não tinha 

visto ainda. Onde batiam as vagas 

ficava a brilhar uma luz azul. Os 

marinheiros alegraram-se com o 

fenômeno, a que chamavam 

santelmo e diziam ser sinal de bom 

tempo. (LOBATO: 1960, 129). 

 

 



 
 

 

É possível considerarmos a nova leitura deste trecho pela obra infantil, porque 

não há menção à vontade de Deus, como no encontrado na tradução. Isso se deve ao 

ponto de vista mítico que Staden atribui aos fatos e que foi omitido na edição infantil. 

Ele também sofre um deslocamento na macroestrutura narrativa. Afinal, diferente da 

edição traduzida em que o observamos no segundo capítulo, o texto pertence ao 

primeiro capítulo da adaptação. 

Em linhas gerais, o escritor explora a ambiguidade inerente aos relatos de 

viagem, uma vez que a adaptação a reproduz por também apresentar uma narrativa 

construída entre os discursos ficcional do sítio e documental da viagem. O autor de 

Urupês reconstrói o relato com uma escrita que se assemelha à historiográfica por 

modificar a estrutura da narrativa para o contexto da adaptação infantil, dando destaque 

à estrutura aventuresca. E a análise desta mudança auxilia-nos na compreensão do 

objetivo lobatiano de divulgar Staden, como documento importante para a recepção 

infantil da história do Brasil. 

Na adaptação infantil lobatiana, as ilustrações são apenas um complemento à 

linguagem verbal proposta pelo editor/adaptador.   As duas obras puderam usufruir, em 

seu tempo, de imagens diferenciadas daquelas que aparecem nas edições que as 

antecederam. As imagens que ilustraram as primeiras edições em alemão e muitas das 

traduções de séculos seguintes contaram, como base para elaboração dos desenhos, 

apenas com a habilidade descritiva de Staden. Sabe-se que o relato do viajante não foi 

escrito durante uma expedição às Américas – foi escrito no retorno à Marpurg- e, por 

isso, as gravuras foram feitas tardiamente por inúmeros ilustradores, como Theodor de 

Bry, por exemplo, com o objetivo de reproduzir o imaginário narrado pelo alemão (do 

fato de De Bry jamais ter vindo ao Novo Mundo, resulta, por exemplo, uma imagem em 

que se vê um castelo com torres às margens da Baía de Guanabara, em pleno século 

XVI).  

De certa forma, a escrita de Lobato propõe um contar que se apoia nos fatos e 

direciona os argumentos de Dona Benta para a comprovação do que teria ocorrido com 

o viajante alemão no século XVI. Esta relação entre realidade e ficção na obras infantis 

deve-se à construção de uma narrativa em que as personagens assumem um importante 

papel, podendo ir das representações de lugares e fatos cotidianos até a criação de 



 
 

universos imaginários como é o caso da ambientação do reconto da viagem de Staden 

nos serões do Sítio do Picapau Amarelo.  

Alvarez destaca um ―realismo fantástico‖ nesse mundo do sítio descrito por 

Lobato (ALVAREZ: 1982, 28). No entanto, este trabalho não pretende discutir a 

denominação empregada por Alvarez e observa a escrita lobatiana na sua capacidade de 

estabelecer diálogos entre o discurso histórico e ficcional. O imaginário fantástico não 

ocorre nas aventuras de Staden. Por exemplo, a cena do incidente lunar, como o descrito 

a seguir. O poder mágico do personagem só é assim interpretado pelos nativos e o 

narrador mostra ao leitor que a casualidade dos fatos não depende de poderes 

sobrenaturais: ―Hans lembrou-se do incidente da lua e encheu-se de grande alegria, 

imaginando que Deus visivelmente o estava protegendo. Aproveitou-se do caso para 

convencer o índio de que era assim mesmo‖ (LOBATO: 1960, 203). 

Como observamos, o narrador enfatiza que Staden aproveitou-se do fenômeno 

―para convencer o índio de que era assim mesmo.‖ Cada fenômeno natural é 

nitidamente um subterfúgio do viajante para se salvar das ciladas proporcionadas pelos 

índios e, dessa forma, não há uma tentativa de mistificar, ou fantasiar, os fatos. 

Ferreira, em sua pesquisa sobre a obra O minotauro para o público infantil, 

comenta uma característica da linguagem lobatiana que parece presente também no 

objetivo de editar a obra de Hans Staden para as crianças: 

 

―As informações transmitidas podem estimular a criação de uma 

consciência histórica e de um conceito global do mundo. As 

características das personagens que mimetizam a figura do leitor – 

apontam a concepção lobatiana de criança e atuam como suporte do 

desejo do autor de modificação social‖ (FERREIRA: 2008, 432). 
 

Isso corresponde também à leitura que um leitor mirim faz da adaptação. Para 

ele, a obra pode ser lida como paradidática, assim como outros livros escritos pelo autor. 

Transcrevo aqui parte de uma carta infantil, dirigida a Lobato, citada no artigo, Hans 

Staden à lobatiana, escrito por Lucila Bassan Zorzato: ―Quando li seu primeiro livro de 

historia, As aventuras de Hans Staden, gostei muito. Depois li a Historia do Mundo 

para crianças que me tem sido de muita utilidade nos meus estudos de Historia da 

civilização‖ (ZORZATO: 2008, 166). 



 
 

Este trabalho também nos instiga à reflexão sobre outras questões: poderíamos 

dizer que, para além das questões aqui investigadas, a comparação entre o ordenamento 

literário de Staden para adultos feito por Lobato em 1925 e o reordenamento desse texto 

feito para crianças em 1927 constitui um corpus de pesquisa relevante para a busca de 

respostas às indagações teóricas a respeito das diferenças existentes entre os discursos 

literários lobatianos para os públicos adulto e infantil, ou sobre possíveis marcas 

distintivas da literatura infantil e para a identificação de suas especificidades 

linguísticas. Mas estas já são outras histórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Considerações finais 

Esta dissertação procurou rever modalizações tradutórias de Monteiro Lobato 

nas edições das obras Meu captiveiro entre os selvagens do Brasil (1925) e As aventuras 

de Hans Staden (1927) pela Companhia Editora Nacional, elaboradas com o objetivo de 

divulgá-las como elemento da cultura brasileira. Para isso, observamos a relação 

intrínseca entre o conjunto de ideias do autor e as suas diversas funções, como editor, 

escritor e tradutor. Entretanto, enfatizamos a intersecção entre essas funções 

desenvolvidas por Lobato no seu projeto editorial, que se destacou dos demais projetos 

do período pós Semana de Arte Moderna em complexidade e como exercício constante 

da prática tradutória, como um meio de intercâmbio entre o cabedal cultural brasileiro e 

o estrangeiro. 

Neste sentido, tomando em consideração o trabalho de tradução e edição de 

Staden por Lobato, nossas observações se afastam do eixo que guiou a pesquisa de 

Lucila Bassan Zorzato, a saber, o levantamento de marcas de aproximação do escritor à 

cultura alemã. Enquanto a pesquisadora pontuou referências em cartas para evidenciar 

interesses de Lobato por autores e obras alemães, incluindo a tradução de Staden neste 

movimento de aproximação cultural, nosso estudo indica que a escolha do relato do 

viajante de Hessen decorre, centralmente, da importância de seu texto como documento 

de registro histórico relacionado ao Brasil. Assim, tomando como referência o trabalho 

tradutório em questão, ressalta que os registros de Staden foram identificados como 

texto fundador por Lobato, cuja observação considerou o relato do século XVI como 

documento importante para se entender as raízes da história do país e suas múltiplas 

trocas entre nativos e europeus (não somente os associados à cultura germânica). 

No entanto, a revisão das diferentes relações interculturais estabelecidas nas 

atividades de Lobato demonstra que o escritor brasileiro se destaca dos demais pelo 

constante diálogo mantido principalmente com escritores e editores argentinos. A 

relação de Lobato com a América Latina suscita a questão do intercâmbio do Brasil com 

uma vertente cultural distinta da européia. Assim, o pensamento do autor, expresso em 

obras críticas e literárias, aponta um caminho para compreender o seu posicionamento 

diferenciado  no início do século XX. Em parte do primeiro capítulo desta dissertação, 

abordamos as primeiras reflexões a respeito deste diálogo proposto com os intelectuais 

de países vizinhos. Esta primeira análise demonstrou uma possível confluência das 



 
 

relações entre o projeto ideológico, ou mais especificamente um conjunto de ideias, do 

editor/escritor com objetivo de divulgar as obras estrangeiras no Brasil. 

A análise deste intercâmbio cultural do país com a América Latina promovido 

por Lobato objetivou rastrear uma linha de pensamento lobatiana na heterogeneidade 

dos comentários críticos a respeito de suas funções de editor. Durante as pesquisas, a 

abordagem mais coerente foi encontrada nos diálogos voluntários, ou involuntários, de 

Lobato com a América hispânica, através de suas correspondências e das elaborações 

críticas suas relativas a artistas americanos, como as encontradas em sua obra teórico-

crítica Críticas e outras notas. Contudo, observa-se que parte da bibliografia revista não 

enfatiza a originalidade dessa busca de diálogo como perspectiva identitária que marca 

ações do intelectual e do editor. 

No cotejo das experiências dos projetos editoriais do Brasil e da Argentina, foi 

possível identificar coincidências entre os dois países, mas também as semelhanças 

entre o modo de pensar a nacionalidade de cada país. E o pensamento de ambos estava 

centrado numa prática da tradução que visava ao processo da formação cultural da 

literatura sul-americana, a partir da construção do sentido da nacionalidade. 

O intercâmbio cultural entre o país e Argentina também levou-nos a pensar sobre 

o modo antropofágico pelo qual a literatura brasileira aglutinou a cultura estrangeira 

durante a sua formação histórico-cultural, objetivo esse a que se destinaram muitas 

obras da literatura nacional. Esta análise, por sua vez, possibilita a compreensão do 

panorama referente à proposta de identidade nacional, visto que o projeto editorial do 

autor de Urupês adotou uma postura de defesa pelo Brasil de seu tempo, a partir da 

deflagração dos diálogos, das traduções e das adaptações que fizeram parte de um 

universo ideológico complexo, ainda a ser aprofundado, encontrado no pensamento e 

nas ações de Lobato, seja como editor ou colaborador da Companhia Editora Nacional. 

A adaptação para crianças e a tradução do relato de Staden, por exemplo, 

representaram um propósito definido pela Companhia Editora Nacional. Lobato 

privilegiou o caráter histórico da narrativa e, por isso, reescreveu-a e ordenou-a segundo 

os perfis recepcionais de dois tipos de público e divulgou-a nos dois casos como um 

documento a ser arquivado para a compreensão da cultura brasileira, reservando a ele 

um lugar especial dentre as obras que traduziu e publicou. Ambas as obras, por sua vez, 

correspondem ao projeto de identidade nacional proposto pelo escritor. Dessa forma, 



 
 

nos dois formatos, ele divulgou o relato como narrativa da origem histórica do país e a 

sucessão de suas respectivas edições, por décadas, constata que seu objetivo editorial foi 

plenamente atingido.  

A adaptação ampliou o objetivo a que o escritor se propôs inicialmente para o 

relato de Staden. Nela evidenciou-se o percurso editorial de Lobato. Da tradução de 

1925 à  adaptação de 1927 ele editou, com sua linguagem didática, a história do ―Brasil 

menino‖, termo empregado no prefácio de uma das obras analisadas. 

Lobato adequou o projeto do livro Aventuras de Staden à coleção infantil de sua 

editora. A opção do escritor por uma obra composta no rastro da edição traduzida, 

publicada anos anteriores, reafirma o interesse em divulgar o relato para as crianças. A 

edição lobatiana, com ênfase na reordenação da tradução de 1925, estabelecia uma 

imagem e leitura da obra de Staden, que serviu como primeiro contato dos leitores 

leigos com o relato. 

O autor de Urupês aproximou a linguagem da narrativa do viajante alemão a um 

tipo de escrita semelhante ao historiográfico, a partir de explícitas alterações, feitas na 

obra, comentadas no capítulo 2.4. De todas as mudanças analisadas podemos inferir que 

estas procuravam inverter conceitos concernentes à leitura que uma historiografia 

brasileira simplificadora costuma ter do relato: a relação histórica em que colonizadores 

europeus e colonizados nativos vivem como dominadores e dominados. Em Staden 

evidencia-se o entrecruzamento complexo de relações entre europeus de diferentes 

procedências e grupos indígenas rivais. 

Nesse sentido, a ―ordem literária‖ estabelecida por Lobato, estrutura a narrativa 

sob o viés da onda nacionalista de seu tempo, que advogava uma incessante busca pela 

identidade nacional, e propôs uma releitura da relação histórico-cultural vigente até o 

momento da Semana da Arte Moderna em São Paulo.  

Na obra infantil, ao tornar o índio uma figura atuante e consciente de seus atos, 

por exemplo, ele questiona a representação do personagem indígena na literatura 

nacional, fato semelhante ao que teria feito anteriormente, em Urupês, com a figura do 

caboclo Jeca. O escritor, assim, sempre buscou alternativas para difundir o relato de 

Staden para o público brasileiro. 



 
 

No entanto, o projeto de Lobato não se restringiu apenas à política nacionalista e 

ao conjunto de idéias defendidas pelo escritor na época em que exercia a função de 

editor-chefe da Companhia Editora Nacional. O projeto editorial lobatiano associou a 

adaptação infantil à tradução, colaborando para a quebra da hibridez temporal do texto 

traduzido em relação ao original. Esta é uma característica necessária ao texto traduzido, 

que Faveri discute quando diz:  

 

―Por mais que coloque toda sua erudição lexical e sintática a serviço 

de sua tradução, o tradutor pertence a uma determinada época e sua 

percepção, tanto do original quanto da tradução que realiza, está 

irremediavelmente impregnada por ela. O resultado é, no mais das 

vezes, um texto artificial, híbrido, que não é nem do passado que 

buscava, nem do presente de onde brotou‖ (FAVERI: 2008,116). 
 

Deste trabalho minucioso de adaptação e tradução, podemos depreender o 

sucesso de edição do relato pela Companhia Editora Nacional, gerando as inúmeras 

reedições que sucederam às suas publicações iniciais e proporcionaram uma nova 

leitura dos primórdios da história do Brasil, assim como garantiram o implemento do 

retorno ao comércio editorial no Brasil.  

No entanto, a estrutura textual da obra infantil possibilitou um maior número de 

intervenções do editor, visto que o texto da tradução sofrera menos alterações. Isso 

coloca a adaptação no campo da produção lobatiana para crianças como parte do 

passado brasileiro reescrito pela voz de Dona Benta e pelo presente histórico do escritor, 

período em que o país privilegiava projetos literários relacionados à discussão sobre a 

construção de uma identidade nacional. Afinal, Lobato tratou a obra sob o aspecto de 

arquivo histórico-cultural ao entendê-lo como ―memórias‖ do viajante, buscando fazer 

do relato um documento histórico para a cultura brasileira.  

Na qualidade de tradutor de Hans Staden, o caminho trilhado por Lobato 

envolveu, como a pesquisa realizada aponta, reflexão não só sobre as escolhas do 

original, mas também sobre opções adotadas na tradução feita em 1900 por Löfgren e 

no aparato de notas de responsabilidade de Theodoro Sampaio. Muitas de suas 

observações críticas sobre traduções anteriores do relato encontram-se nos prefácios de 

suas edições e explicam em que medida sua avaliação da importância documental da 

narrativa converteu-se em projetos editoriais para ampla divulgação dessa fonte 

histórica, inicialmente para leitores adultos e, posteriormente, para jovens leitores. 



 
 

Nesse sentido, como leitor do Brasil e de sua cultura, com propósitos pessoais 

bem demarcados, relacionados à recepção dessa obra por ele destacada em face das 

representações, nela presentes, consideradas como marcas da identidade do Brasil (do 

Brasil menino), Lobato empreenderá uma tarefa inicial de tradução que ganha 

circulação em 1925, como primeira obra lançada por sua nova editora, tarefa que se 

desdobrará em outras. É o que se vê ocorrer em reedições sucessivas da tradução e, 

sobretudo, na tarefa bem sucedida em que ele próprio aliou os conhecimentos 

envolvidos na tradução do relato das viagens de Staden a seus saberes de adaptador / 

escritor de obras infantis para, a partir de 1927, atingir um público diferenciado, de 

crianças, público esse excluído do foco editorial das traduções até então existentes. 

Assim, cabe dizer que o projeto editorial da versão infantil dá uma nova dimensão e 

estende o alcance pedagógico visado por Lobato ao dedicar-se à obra de Staden e dar-

lhe novas configurações textuais essencialmente marcadas por suas concepções de 

relevância ideológica do texto a traduzir; de ordenações orientadas por escolhas aptas a 

produzirem prazer estético nos leitores - adultos, num caso; crianças, noutro – 

conjugando em seu trabalho procedimentos literários tanto ao reordenar o plano dos 

acontecimentos narrativos, tanto ao reconfigurar o plano da linguagem. Nesse aspecto, 

seu projeto de tradução do relato de Staden pautado pelo objetivo de sua ordenação 

literária com vistas à leitura por leitores contemporâneos e não especialistas, assim 

como sua reescrita para crianças privilegiam públicos e contextos de leitura como alvos 

do trabalho, o que denota uma concepção inovadora do trabalho do tradutor, se 

tomarmos como referência as práticas tradutórias mais frequentes no Brasil da época.  

Lobato adaptou e traduziu o relato de Staden para contextualizá-lo na história do 

Brasil. Esta prática lobatiana, por sua vez, fomentou diversas questões no campo da 

teoria da tradução, e ainda outras poderão ser desenvolvidas numa pesquisa futura. Isso 

se deve à dimensão da obra, enquanto documento, que mantém, em sua estrutura 

narrativa, características textuais típicas tanto do gênero ficcional quanto do 

documental, embora o relato possa ser lido também apenas como obra literária. 

Para além das questões aqui já desenvolvidas, a presente pesquisa pode apontar 

outros temas para ulteriores investigações. Por um lado pode-se indicar o 

aprofundamento das discussões teóricas a respeito das modalidades de tradução e de 

adaptação. Por outro lado, as estratégias da adaptação infantil de Lobato estudadas 

poderiam ser contextualizadas face aos procedimentos da escrita para crianças 



 
 

recorrentes na época de sua primeira edição e comparadas à atual edição quadrinizada 

de Staden produzida por Jô Oliveira (2005) para um público de jovens leitores, com o 

objetivo de confrontar diferenças e aproximações entre essas duas retomadas do relato 

das viagens. 

No entanto, a insistência de Lobato em declarar a historicidade da narrativa 

exigiria, futuramente, um aprofundamento da análise, encontrada nesta dissertação, do 

método que o tradutor adotava para conseguir o que denominava de ―ordenação 

literária‖. Dessa forma, a interpretação do texto como uma leitura em aberto sobre as 

origens históricas de nosso país não seria o cerne das discussões sobre o relato. Mas 

ficou evidente que a perda dessa característica não colocaria a adaptação dentro dos 

moldes da escrita literária, conhecida justamente por essa capacidade de não ser 

rotulada. O leitor, portanto, recai sempre numa armadilha conceitual pela aproximação 

da narrativa infantil e da tradução a esse modo de escrever historiográfico.  

A tradução, publicada em 1925, Meu captiveiro entre os selvagens do Brasil, foi 

editada apenas com a primeira parte do relato do viajante. Pudemos notar, portanto, 

nessa alteração pela editora da estrutura textual referente ao original alemão, assim 

como em outras formas de intervenções lobatianas, o objetivo de domesticar o relato 

para a cultura brasileira. Este procedimento também pode ser visto na adaptação 

infantil, publicada em 1927, As aventuras de Hans Staden, a partir da ênfase da 

reorganização do texto da tradução proposto por Lobato. Como exemplo, o nosso 

trabalho destacou supressões de trechos, recriações de capítulos e a mudança de 

representação de alguns personagens, antes encontradas na edição adulta, como 

prolongamentos do projeto editorial começado em 1925. Embora a adaptação tivesse o 

objetivo de alcançar o público leitor infantil, ela, assim como a tradução publicada 

anteriormente, possibilitou a leitura da obra como um documento paradigmático da 

história cultural do país. 

Lobato buscou aquilo que Zorzato denominou em sua pesquisa como 

―abrasileiramento‖ da obra, mas foi além disto por ajustar a linguagem da tradução e da 

adaptação a um português mais simples e direto, distanciando-se da escrita técnica 

adotada pela edição de Löfgren, em 1900, que almejou uma maior aproximação à 

linguagem da obra do viajante alemão, datada do século XVI. A ordenação feita pelo 



 
 

autor de Cidades Mortas teve como objetivo central a ênfase na riqueza histórico-

cultural do relato e a exploração de uma linguagem direcionada ao público leitor.  

Sobre a função de tradutor, não podemos esquecer a lúcida observação de sua 

prática tradutória, cuja importância e questionamento foram pontos discutidos no 

capítulo 2.1. O projeto de ordenação literária do relato para um público de leitores 

brasileiros, adultos e crianças, só exalta o seu trabalho de tradutor ainda pouco 

reconhecido como profissional, mas avançado para o período em que vivera. Para 

Lobato, a tradução seria uma forma de intercâmbio cultural a partir da troca entre a 

cultura da língua de partida e a língua alvo, assim como uma ponte para o didatismo 

incutido nas suas obras, que objetivavam o diálogo entre a cultura nacional e 

estrangeira. A função do tradutor se maximiza com Monteiro Lobato ou Monteiro 

Lobato maximiza a função do tradutor, ao entender de forma intencional e diferenciada 

dois públicos: um adulto; o outro, infantil. A aparente divisão dos leitores brasileiros só 

exalta o seu trabalho. Lobato autor, tradutor, adaptador, editor foi também um 

navegador a seu modo. Talvez um bandeirante extemporâneo. Mas certamente um leitor 

privilegiado do Brasil, em busca de novos e bons leitores brasileiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Referências bibliográficas: 
 

 

4.1 Obras de Lobato:  

 

LOBATO, Monteiro. A barca de Gleyre. 1 e 2 tomo. São Paulo: Editora Brasiliense, 

1964. 

 

_________________.Caçadas de Pedrinho e Hans Staden.  São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1960. 

 

_________________ Cartas escolhidas. 1 e 2 tomo. São Paulo: Editora Brasiliense. 

1964. 

 

_________________ Críticas e outras notas. São Paulo: Globo, 2009. 

 

_________________ Idéias de Jéca Tatu.  São Paulo: Editora Brasiliense, 1956. 

 

_________________Mundo da Lua e miscelânea. 14 edição. São Paulo: Editora 

Brasiliense. 1972. 

 

_________________ Urupês. São Paulo: Globo, 2007. 

 

 

4.2 Obras sobre Lobato: 

 

ALVAREZ, Reinaldo Valinho. Monteiro Lobato, escritor e pedagogo. Rio de Janeiro: 

Edições Antares; Brasília: INL, 1982.  

 

AZEVEDO, C. L. de, CAMARGOS, M., SACCHETTA, V., Monteiro Lobato furacão 

na Botocúndia, Editora Senac, 1997. 

 

BECKER, Elizamari Rodrigues. Literatura, tradução e ideologia em Monteiro Lobato. 

In: Forças motrizes de uma contística pré-modernista: O papel da tradução na obra 

ficcional de Monteiro Lobato. Rio Grande do Sul: 2006. 183f. Tese (Doutorado em 

Literatura Comparada). Programa de Pós-Graduação em Letras. Instituto de Letras. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 2006. 



 
 

 

CAVALHEIRO, Edgar. Monteiro Lobato - vida e obra, vol 1. Companhia Editora 

Nacional, São Paulo, 1955.  

 

KOSHIYAMA, Alice Mitika. Monteiro Lobato: intelectual, empresário, editor. São 

Paulo: Edusp: Com-arte, 2006. 

 

LANDERS, Vasda Bonafini. De Jeca a Macunaíma: Monteiro Lobato e o modernismo. 

Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1988. 

 

LAJOLO, Marisa. O regionalismo lobatiano na contramão do modernismo. In: Remate 

de Males, Campinas, (7): 39-48, 1987. 

 

_______________, João Luís Ceccantini. (org.) Monteiro Lobato, livro a livro. São 

Paulo: Editora UNESP: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008.  

 

MILTON, J. The political adaptations of Monteiro Lobato. Tradução, Retradução e 

Adaptação, Cadernos de Tradução, no. XI, 2003/1, Florianópolis: Universidade Fe, v. 

XI, n. 2003, p. 211-227, 2004. 

 

NUNES, Cassiano. Monteiro Lobato: o editor do Brasil. Rio de Janeiro: Contraponto: 

PETROBRAS, 2000. 

 

SANTIAGO, Silviano. Monteiro Lobato hoje – ponto e vírgula. In: ROCHA, João 

Cezar de Castro. (org.) Nenhum Brasil existe – pequena enciclopédia. Rio de Janeiro: 

Univercidade editora, 2003. 

 

SIMIONATO, Juliana Siani. Monteiro Lobato & Cia: uma experiência editorial. São 

Paulo: Com-arte, 2010. 

 

ZORZATO, Lucila Bassan. A cultura alemã na obra infantil Aventuras de Hans Staden. 

Campinas, SP: 2007. 188f. Dissertação (Mestrado em Teoria e História Literária). 

Programa de Teoria e História Literária. Instituto de Estudos de Linguagem. 

Universidade Estadual de Campinas. São Paulo, 2007. 

 

 

4.3 Bibliografia teórica: 

 

ARIÉS, Philippe. História Social da criança e da família. (Trad. Dora Flaskman) 2 ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 



 
 

 

ARISTÓTELES. Poética. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2004. 

 

ARROJO, R. A Tradução como paradigma dos Intercâmbios Linguísticos. ALFA, v. 36, 

p. 67-80, 1992. 

 

ARTUNDO, Patrícia. Os empreendimentos editoriais de Monteiro Lobato e Manuel 

Gálvez. In: Mário de Andrade e a Argentina: Um país e sua produção cultural como 

espaço de reflexão. Tradução, Gênese Andrade. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2004. 

 

BASTIN, Georges; CAMPO, Ângela; ECHEVERRI, Álvaro.   La traducción en  

América Latina: Própria y apropriada. Estúdios. Revista de Investigaciones literárias e 

culturales. Caracas, año 11, n. 24, 69-94, 2004. 

 

BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: 

Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: 

Brasiliense, 1994, p. 197-221 (Escrito em 1936 sob o título Der Erzähler: Betrachtungen 

zum Werk Nikolai Lesskows). 

 

BOOTH, Wayne. A retórica da ficção. Lisboa: Editora Arcádia, 1980. 

 

CAMPOS, G. ; OLIVEIRA, Maria Clara Castellões de . O pensamento e prática 

tradutórios de Monteiro Lobato como tradutor. Ipotesi (UFJF), v. 13, p. 67-79, 2009. 

 

CHIARELLI, Domingos Tadeu . Um Jeca nos vernissages. 1ª. ed. São Paulo: Editora: 

EDUSP, 1995. 261 p. (o livro é a tese republicada.) 

 

DINIZ, Telma Franco. Tradução, adaptação, apropriação: recriações de uma mesma 

matriz. In: BARBOSA, Tereza Virgínia Ribeiro; SOUSA e SILVA, Maria de Fátima. 

(org.) Tradução e recriação. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG: Faculdade 

de Letras da faculdade de Coimbra, 2010. 

 

DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo. Uma impressão freudiana.  Tradução Cláudia de 

Moraes Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. 

 

FAVERI, Claudia Borges de. O problema da temporalidade em tradução. In: GUERINI, 

Andréia (org.) Literatura traduzida e literatura nacional – Rio de Janeiro: Editora 

7letras: 2008. 

 



 
 

FERREIRA, Eliane Aparecida Galvão Ribeiro. No centro do labirinto: o papel do leitor 

na obra O minotauro. In: LAJOLO, Marisa; João Luís Ceccantini. (org.) Monteiro 

Lobato, livro a livro. São Paulo: Editora UNESP: Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo, 2008. 

 

FIGUEIREDO, Eurídice. Representações do indígena na literatura brasileira. In: 

Representações de etnicidade: perspectivas interamericanas de literatura e cultura. Rio 

de Janeiro: 7 Letras, 2010.  

 

FOUCAULT, Michel. O Enunciado e o arquivo. In: A arqueologia do saber. tradução de 

Luiz Felipe Baeta Neves. 4.ed. : Forense, 1995. Tradução de: L'archéologie du savoir. 

 

FONSECA, Silvia Asam da. A Biblioteca do Espírito Moderno: uma Biblioteca de 

―civilização e cultura‖ para o ―leitor médio‖. In: Anais do Evento. BRAGANÇA, Aníbal 

(Org.). Livro do II Lihed. 1. ed. Niterói: Lihed/UFF, 2009. v. 1. 224p .  

 

FRANCO, José Luiz de Andrade. Proteção à natureza e identidade nacional no Brasil, 

anos 1920-1940. / José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond. Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz, 2009.  

 

GIUCCI, Guillermo. Manipulação do sagrado: Hans Staden In: Viajantes do 

maravilhoso: O novo mundo. Tradução Josely Vianna Baptista. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2002. 

 

LAJOLO, Marisa. Y hasta pronto, irmão. In: JOBIM, José Luís. (org.) Trocas e 

transferências culturais: escritores e intelectuais nas Américas. Niterói, RJ : EDUFF; 

Rio de Janeiro: De letras, 2008. 

 

LAJOLO, Marisa; João Luís Ceccantini. (org.) Monteiro Lobato, livro a livro. São 

Paulo: Editora UNESP: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008. 

 

________ Marisa. O regionalismo lobatiano na contramão do modernismo. In: Remate 

de Males, Campinas, (7): 39-48, 1987.  

 

LE GOFF, Jacques. Memória. In: História e memória. Tradução Irene Ferreira, 

Bernardo Leitão, Suzana Ferreira Borges. Campinas: Editora da UNICAMP, 1996.  

 

LIMA, Luis Costa. A escrita da história. In: História, ficção, literatura. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006 

 



 
 

MARTINEZ, S. L. Monteiro Lobato: tradutor ou adaptador? Tradução em Revista 

(Online), v. 4, p. 1-17, 2007. 

 

MATTOS, Margareth da Silva. Informação e ficção na literatura infanto-juvenil: 

reflexões sobre a leitura no Brasil. Niterói: 2003. Dissertação (Mestrado). Programa de 

Pós-graduação em Letras da Universidade Federal Fluminense. 

 

MELLO, Giovana Campos Cordeiro de. Assimilação e resistência sob uma perspectiva 

discursiva: o caso Monteiro Lobato. Rio de Janeiro, RJ: 2010. 402f. Tese (Doutora em 

Letras). Programa de Pós-graduação em Letras. Departamento de Letras. Pontifícia 

Universidade Católica. Rio de Janeiro, 2010. 

 

MENDES, Denise. Monteiro Lobato, o tradutor. Monografia. Juiz de Fora: UFJF, 2002. 

 

MINCHILLO, Carlos Cortez. História das invenções: a saga de Peludo ou as queixas 

de um pioneiro. In: LAJOLO, Marisa; João Luís Ceccantini. (org.) Monteiro Lobato, 

livro a livro. São Paulo: Editora UNESP: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 

2008. 

 

PALLOTA, Miriam Giberti Páttaro. História do mundo para crianças: uma obra 

inovadora. In: LAJOLO, Marisa; João Luís Ceccantini. (org.) Monteiro Lobato, livro a 

livro. São Paulo: Editora UNESP: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008. 

 

PAES, José Paulo. A tradução literária no Brasil. In: PAES, José Paulo. Tradução: a 

ponte necessária. São Paulo: Editora Ática, 1990. p. 9-32. 

 

RICOEUR, Paul. Sobre a tradução; tradução e prefácio Patrícia Lavelle. – Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2011. 

 

SORA, Gustavo.   Una cuestion de Estado: la traduccion del pensamento social nacional 

entre Argentina y Brasil (1935-1950). Estúdios. Revista de Investigaciones literárias e 

culturales. Caracas, año 12, n. 25, 253- 281, 2005. 

 

VENUTTI, Lawrence. Escândalos da tradução: por uma ética da diferença: Tradução 

Laureano Pelegrin, Lucinéia Marcelino Villela, Marileide Dias Esquerda e Valéria 

Biondo; revisão técnica Stella Tagnin. Bauru, SP:EDUSC, 2002 

 

VILLAS BÔAS, Luciana . Wild stories of a pious travel writer. The unruly example of 

Hans Staden’s warhaftig Historia (Marburg 1557). Daphnis. Zeitschrift für Mittlere 

Deutsche Literatur und Kul, v. 33, p. 187-209, 2004. 

 



 
 

WILLSON, Patrícia.   Élite, Traducción y Público Masivo. Estúdios. Revista de 

Investigaciones literárias e culturales. Caracas, año 12, n. 25, 283- 251, 2005. 

 

ZORZATO, Lucila Bassan. Hans Staden à lobatiana. In: LAJOLO, Marisa; João Luís 

Ceccantini. (org.) Monteiro Lobato, livro a livro. São Paulo: Editora UNESP: Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo, 2008. 

 

 

4.4 Obras de Staden pesquisadas: 

 

STADEN, Hans. A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes devoradores de 

homens, (1548-1555) Tradução: Pedro Süssekind. – Rio de Janeiro: Dantes, 1998. 

Tradução de: Die wahrhaftige Historie der wilden, nackten, grimmigen 

Menschenfresser-Leute (1548-1555) 

 

STADEN, Hans. Meu captiveiro entre os selvagens do Brasil. Texto ordenado 

literariamente por Monteiro Lobato. 1ª edição. Companhia Editora Nacional: Rio de 

Janeiro, 1925. 

 

STADEN, Hans. Meu captiveiro entre os selvagens do Brasil. Texto ordenado 

literariamente por Monteiro Lobato. 2ª edição. Companhia Editora Nacional: Rio de 

Janeiro, 1926. 

 

STADEN, Hans. Hans Staden : suas viagens e captiveiro entre os selvagens do Brasil. 

[introdução Alberto Löfgren ; traducção da primeira edição original com annotações 

explicativas de Theodoro Sampaio]. São Paulo : Typ. da Casa Eclectica, 1900. 

 

STADEN, Hans. Warhaftige be schreibung eyner landschafft der wilden nacketen 

grimmigen : menschenfresserleuthen in der newen welt America gelegen. Vor und nach 

Christi geburt in land zu Hessen unbekant, biss vff dise zwey negst vergangene jar da 

sie Hans Staden... Getrucftzu Marpurg [Marburgo, Alemanha]: bei Andres Colben uff 

Mariae Geburtstage, 1557. 

 

 

4.5 Obra de Staden quadrinizada: 

 

OLIVEIRA, Jô. Hans Staden: um aventureiro no Novo Mundo / adaptado em 

quadrinhos por Jô Oliveira. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2005. 

 

 



 
 

 

4.6 Sitios: 

 

MADEIRA, Adriana Alves de Souza. A recepção de Hans Staden: História de uma 

tradução, adaptação e edição. Disponível em: 

<http://www.alb.com.br/anais15/alfabetica/MadeiraAdrianaAlvesdeSouza.htm> Acesso em: 

15 de novembro de 2010. 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Biblioteca. Disponível em: 

<http://www.ihgb.org.br/pesquisa.php> Acesso em: 15 de novembro de 2010. 

http://www.alb.com.br/anais15/alfabetica/MadeiraAdrianaAlvesdeSouza.htm
http://www.ihgb.org.br/pesquisa.php

