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RESUMO         

A presente dissertação visa apresentar três traduções inéditas do português para o italiano dos livros Amoras, 
do cantor e escritor Emicida, O Pequeno Príncipe Preto do ator, diretor e cientista social Rodrigo França, e 
Flávia e o Bolo de Chocolate, da jornalista e escritora Míriam Leitão. Os três livros  enquadram-se no campo 
da literatura infantojuvenil e abordam a questão do protagonismo negro. Analisam-se os textos, quer do 
ponto de vista linguístico, quer do conteúdo, tendo como contexto de referência o panorama literário infantil 
brasileiro e a literatura de autoria negra.  Apresenta-se a literatura infantojuvenil e, posteriormente, 
aprofunda-se o assunto em relação ao Brasil e à presença da literatura infantil na vida das crianças brasileiras, 
mais especificamente na educação e na escola, com o fim de tratar a divisão presente entre literatura infantil 
brasileira e afrobrasileira. Através das diferentes perspectivas autorais e das histórias dos textos objeto desta 
pesquisa, o trabalho quer assinalar de que maneira o papel do protagonismo negro se desenvolve e se 
representa no contexto literário atual do Brasil e colabora para a construção da identidade da criança negra. 
As traduções propostas baseiam-se em estudos sobre a tradução de obras infantojuvenis e as escolhas 
selecionadas para a terminologia sensível presente nos textos são corroboradas por um levantamento 
linguístico realizado graças à colaboração de falantes nativos de italiano.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura infantojuvenil; literatura afrobrasileira; protagonismo negro; tradução.  

ABSTRACT  

La presente ricerca ha come obiettivo quello di presentare tre traduzioni inedite dal portoghese all’italiano 
delle opere Amoras, del cantante e scrittore Emicida, O Pequeno Príncipe Preto, dell’attore, direttore e 
sociologo Rodrigo França, e Flávia e o Bolo de Chocolate, della giornalista e scrittrice Míriam Leitão. I tre testi 
si inquadrano nel panorama della letteratura infantile e trattano la questione del protagonismo negro, ovvero 
il ruolo attribuito ai personaggi neri nella letteratura. Avendo come contesto di riferimento la letteratura 
brasiliana per l’infanzia, e quella scritta da autori neri, le opere in esame in questa ricerca sono analizzate sia 
dal punto di vista linguistico, che contenutistico. La presentazione di una panoramica sulle origini della 
letteratura infantile e l’approfondimento della sua diffusione in Brasile ed in che modo è presente nella vita 
e nell’educazione dei bambini brasiliani, vuole far riferimento alla divisione creatasi tra la letteratura infantile 
brasiliana e afrobrasiliana: l’analisi del diverso punto di vista con cui gli autori delle opere tradotte hanno 
sviluppato il tema del protagonismo negro, verte a far notare sotto quale aspetto vengono rappresentati i 
personaggi neri nel contesto letterario attuale brasiliano e, inoltre, come questa visione collabori a creare 
l’identità dei bambini neri. Le proposte di traduzione si basano su degli studi di traduzione di opere per 
l’infanzia, la scelta di utilizzare una terminologia sensibile nei testi è corroborata da un’indagine linguistica 
realizzata grazie alla collaborazione di parlanti nativi di italiano. 

PAROLE CHIAVE: letteratura per l’infanzia; letteratura afrobrasiliana; protagonisti neri; traduzione. 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to present three unpublished translations from portuguese to italian of 
the books Amoras, by the rapper and writer Emicida, O Pequeno Príncipe Preto, by the actor and sociologist 
Rodrigo França and Flávia e o Bolo de Chocolate by the journalist and writer Míriam Leitão. The three of them 
are framed within children’s literature and they face the issue of black protagonism. The books are analyzed 
in both language and content by referring to Brazilian children’s literature and to black author’s literature. 
After presenting children’s literature, we deepen the topic referring to Brazil and to the role that children’s 
literature plays in Brazilians children’s life and education, in order to discuss the division within Brazilian and 
Afrobrazilian children’s literature. Through the different authorial perspectives and through the way the 
authors of the three books developed their plots, this research aims to point out how black protagonism is 
depicted and developed in Brazil’s current literary context and how it collaborates in order to create black 
children’s identity. The proposed translations are based on translation’s studies of children’s literary works, 



furthermore, the selection of sensitive words in the texts is strengthen by a linguistic investigation carried 
out thanks to the collaboration of Italian native speakers. 

KEYWORDS: Children’s Literature; Afrobrazilian’s Literature; Black Protagonism; Translation. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação visa apresentar três traduções inéditas do português para o italiano dos livros 

Amoras, do cantor e escritor Emicida; O Pequeno Príncipe Preto, do ator, diretor e cientista social Rodrigo 

França; e Flávia e o Bolo de Chocolate, da jornalista e escritora Míriam Leitão. Os três livros  enquadram-se 

no campo da literatura infantojuvenil e abordam a questão do protagonismo negro. Analisam-se os textos, 

quer do ponto de vista linguístico quer do conteúdo, tendo como contexto de referência o panorama literário 

infantil brasileiro e a literatura de autoria negra. 

Quando se fala de literatura infantil, as primeiras obras que vêm à mente são as fábulas antigas e os 

contos de fadas dos irmãos Grimm. Esses textos, que nasceram de tradições e lendas populares 

principalmente orais, tiveram tanto êxito que se tornaram o símbolo da literatura para crianças. 

Efetivamente, é comprovado que as obras que atualmente são consideradas para a infância, inicialmente 

foram concebidas para os adultos, os quais exercem uma função importante na vida das crianças e 

desempenham um papel central na literatura infantojuvenil. Na verdade, são os adultos que escrevem para 

as crianças, que decidem o tipo de mensagens a comunicar e que compra a literatura destinada a elas. 

Portanto, existe uma relação muito forte entre a literatura infantojuvenil e os adultos, porque, sem eles, ela 

não existiria.  

O trabalho será acompanhado por uma aparato teórico que visa corroborar os comentários críticos e a 

metodologia que são apresentadas nessa dissertação: a primeira parte baseia-se nos estudos teóricos 

realizados pelo sociólogo Postman (1994); pelo académico Lerer (2008); pelos professores Lauriti e Christal 

(2016), com a finalidade de enquadrar a literatura infantojuvenil, particularmente, fazemos referência às 

pesquisadoras Lajolo e Zilberman (2007), para contextualizar e aprofundar a presença da literatura 

infantojuvenil no Brasil. Sucessivamente, citamos os aportes teóricos do escritor Duarte (2013); do professor 

Almeida (2020); e do escritor Farias (2020), entre outros autores(as), a fim de abordar o assunto da literatura 

afrobrasileira e do protagonismo negro no panorama cultural do Brasil. Na segunda parte, expomos as três 

traduções inéditas para o italiano, seguidas por uma secção sobre a teoria da tradução, em que mencionamos 

principalmente as técnicas de tradução descritas pelo escritor Osimo (2011) e pelo sociólogo e tradutor Eco 

(2019). Apoiamos-nos às teorias e pesquisas da tradutora Oittinen (2000) e da pesquisadora Garavini (2014), 

para remeterem aos procedimentos aplicados na tradução para a infância. Os aportes metodológicos 

utilizados contribuem para defender o comentário crítico sobre as técnicas utilizadas para traduzir as obras 

objeto desse trabalho.          

No capítulo 1, abordaremos essa temática e atingiremos as etapas da criação e desenvolvimento da literatura 

para crianças, dando especial atenção ao Brasil. Aprofundaremos de que maneira a corrente modernista, a 

partir dos anos 30 do século XX, influenciou a recuperação de lendas populares que eram contadas pelas ex-



escravizadas negras às crianças, pois, as mulheres negras deviam cuidar da casa e dos filhos dos seus patrões. 

Contudo, mesmo que houvesse a urgência por parte dos modernistas de recuperar e difundir a cultura 

nacional, na realidade, isso não acontecia: os traços folclóricos dos povos originários do Brasil eram 

apagados. Investigaremos de que maneira isso afetou a literatura brasileira e, por conseguinte, aquela 

infantojuvenil, com efeito, uma das causas do apagamento da ancestralidade do país, foi a ausência de 

escritores afrobrasileiros e de protagonistas negros no interior das obras. Devido a isso, os textos em 

circulação no Brasil eram escritos por autores brancos, durante a escravidão, a condição de submissão e 

exploração que viveram as pessoas negras criou uma imagem indelével e uma convicção de divisão social 

arraigada, que se refletiu também na maneira de ver e de representar a sociedade através da literatura. 

Outro ponto-chave tratado no primeiro capítulo, é o papel das personagens negras no interior dos contos 

para crianças. Nos primeiros anos do século XX, elas eram inexistentes ou representadas enquanto cumpriam 

as mesmas funções às quais eram relegadas na vida cotidiana, isto é, servir e cuidar dos filhos dos patrões 

brancos. Com a chegada do Modernismo, as personagens negras passaram de ser descritas como 

escravizadas, a ser as vozes narrantes dos livros. Contudo, isso foi somente uma fachada por trás da qual os 

autores as fizeram desaparecer; elas eram marginalizadas também nas histórias e descritas negativamente, 

quer do ponto de vista físico, quer do caráter. 

Sucessivamente, exporemos a divisão literária interna que, no Brasil, criou a distinção entre literatura 

e literatura afrobrasileira, isto é, aquela escrita por autores brancos e aquela escrita por autores 

afrodescendentes, que tratam e resgatam as tradições e o legado cultural africano, através das personagens 

e da cultura negra. Foi na época contemporânea que as obras dos autores afrobrasileiros começaram a ser 

reconhecidas; nelas, as crianças negras ganharam o espaço que legitimamente lhes pertence, sendo descritas 

sem preconceitos e desempenhando um papel normal, sem se dever defender de abusos ou viver em uma 

condição social desfavorecida.  

Para além dos adultos, a escola desempenha um papel importante na vida das crianças e na difusão 

da literatura infantojuvenil. Mostraremos a realidade literária das escolas brasileiras, nas quais ainda circula 

pouca literatura afrobrasileira com protagonismo negro. Na prática, desde os primórdios, a escola brasileira 

teve um modelo educativo de tipo eurocêntrico, no qual havia espaço de identificação somente para as 

crianças brancas. Isso contribuiu para acentuar a condição de desvantagem social em que viviam os 

afrodescendentes e a comunidade indígena. Uma grande conquista chegou em 2008, quando o ex-presidente 

Luís Inácio Lula da Silva fez alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 10/639, através da 

inserção do artigo 26-A, que estabeleceu como temática obrigatória o ensino da História e Cultura 

Afrobrasileira e Indígena nos curricula oficiais das escolas públicas e particulares brasileiras. Isso foi um 

grande passo adiante para reconhecer a ancestralidade dos povos originários do Brasil e para contribuir na 

criação da identidade das crianças afrobrasileiras. 



Sucessivamente, ao longo do primeiro capítulo, proporemos as três obras traduzidas para o italiano, 

que trazem a temática do protagonismo negro. A finalidade desta pesquisa é descrever de que maneira os 

três autores, dois afrobrasileiros e uma brasileira, abordaram o tema seja do ponto de vista do conteúdo seja 

da terminologia escolhida para remeter-se às personagens negras. 

No capítulo II, apresentaremos as três propostas de tradução para o italiano. 

E por fim, no terceiro capítulo, aprofundaremos o trabalho de tradução realizado. Esse último 

capítulo é acompanhado por um aparato teórico sobre a tradução em geral e sobre a tradução para a infância 

no qual identificamos as diferentes abordagens que podem ser aplicadas na hora de traduzir.  

Descreveremos o papel fundamental do tradutor, porque ele se transforma no intermediário entre 

duas culturas diferentes: a do texto fonte e a do texto alvo. Uma boa tradução não deve ser uma cópia exata 

do original; o tradutor negocia as suas escolhas, optando pelo que ele considera melhor para o leitor. 

Dedicaremos uma parte teórica sobre a tradução para a infância e uma seção sobre o laço que une o texto e 

as imagens no interior dos livros,devido ao fato de que as ilustrações são outra componente fundamental 

que contribui para a criação do imaginário e das ideias das crianças.  

Examinaremos traduções inéditas com o objetivo de explicar as escolhas realizadas do ponto de vista 

linguístico, lexical e cultural. Achamos importante manter as referências culturais de Amoras e de O Pequeno 

Príncipe Preto para transmitir ao público italiano novos conhecimentos, sem apagar a cultura afrobrasileira 

que os textos transmitem. Entretanto, tentamos suavizar o  modo no qual a protagonista de Flávia e o Bolo 

de Chocolate foi representada pela autora. Nos textos, a presença de termos sensíveis relacionados aos 

afrobrasileiros levou-nos a realizar um levantamento linguístico, destinado aos falantes nativos de italiano, 

para identificar e utilizar palavras adequadas nas traduções. 

Através das diferentes perspectivas autorais e das histórias dos textos objeto desta pesquisa, o 

trabalho quer assinalar de que maneira o papel do protagonismo negro se desenvolve e se representa no 

contexto literário atual do Brasil e colabora para a construção da identidade da criança negra. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

Literatura infantil no Brasil: contextualizando a literatura afrobrasileira para 
crianças na escola  

I.1 A literatura infantil 

A maioria dos textos pertencentes à literatura infantil faz referência a esse gênero não somente pelo 

fato de terem características em comum entre si, mas porque são marcados peculiarmente pelas diferentes 

origens de fruição.1 De fato, antigamente, a maioria deles não tinha como destinatário o público infantil e, 

sobretudo na Europa, o conjunto de textos que só posteriormente ganhou o nome de literatura infantil não 

fora concebido originalmente para um público de crianças; um exemplo disso é a obra As Viagens de Gulliver 

de Jonathan Swift.  

Como afirmam Lauriti e Christal, o objetivo de escrever textos especificamente para o público infantil 

começou só nas últimas décadas do século XX. De fato, as histórias que compõem o gênero levaram os dois 

autores a definir a literatura infantil uma arte plural, porque abrange tipos de textos e de inspirações 

diferentes e vários meios de circulação.2 Para além disso, os textos literários para a infância não têm apenas 

a finalidade de deleitar quem os lê; na verdade, possuem também um objetivo educacional, porque sempre 

contribuíram para desenvolver as habilidades linguísticas e o pensamento das crianças.3       

Recuando no tempo, o primeiro sopro de literatura infantil apareceu na época antiga. Na época dos 

gregos e dos romanos, as crianças deviam decorar e recitar poemas e tragédias diante dos mestres e dos 

colegas. Nessa altura, a literatura infantil e, por conseguinte, a instrução, consistia na prática da recitação de 

textos dos mais célebres autores antigos, como, por exemplo, Homero, Eurípides e Virgílio. Especialmente os 

Romanos foram os que deram valor aos pequenos: com o nascimento do Império, a sociedade assumiu 

importância e, junto com ela, também as crianças ganharam um próprio papel social.  

De acordo com Lerer, na época romana, a literatura infantil, para além dos contos e das fábulas dos 

autores mais conhecidos, consistia em as crianças aprenderem a ser cidadãos, porque a aspiração da 

sociedade e da educação era a de criar figuras políticas como senadores e juízes e, devido a isso, os 

estudantes deviam aprender a falar em público e a personificar os outros. Na época, a arte oratória era 

exercida pelos rapazes: eles tinham que recriar situações reais, em particular, políticas e legais. Essa 

habilidade contribuiu na criação da ficção. A aprendizagem dos contos e das tragédias e o exercício de recriar 

 
1 M. Lajolo; R. Zilberman. Literatura infantil brasileira. São Paulo: Editora Gráfica, 2007, p. 12. 
2 M. Silva. Vertentes da poesia infantil: uma introdução, ensaio, In: T. Lauriti, W. Christal (ed.) Literatura infantil e 
juvenil: abordagens múltiplas. São Paulo: Universidade Nove de Julho, 2016, p. 75.  
3 M. Silva. Op. cit., pp. 76-77. 



e interpretar pessoas e situações representavam o tipo de literatura infantil e juvenil da época antiga. Não 

havia textos escritos especialmente para os pequenos, mas textos adaptados a eles.4  

Em relação aos gregos, a literatura adotada na escola centrava-se principalmente na aprendizagem 

dos textos de Homero: os estudantes gregos, como os romanos, tinham de memorizar e analisar as obras do 

autor para melhorarem a retórica, a memória e a exposição. As obras estudadas eram textos épicos, 

tragédias, comédias e epigramas; dava-se mais relevo à Ilíada de Homero e à Eneida de Virgílio. Para além 

destes dois poetas, outros autores estudados eram Horácio e Cícero.5  

Outros textos que se podem englobar na denominada literatura infantil grega e latina eram os 

manuais utilizados na educação dos meninos gregos e romanos para ensinar as línguas maternas: neles se 

encontravam listas de palavras e breves diálogos que narravam episódios da vida cotidiana. Outros tipos de 

textos, presentes em grande quantidade na vida das crianças da época, eram as fábulas, ou seja, breves 

contos com o fim de dar um ensinamento moral e pedagógico, baseados na vida e na sociedade da época.6 

O maior escritor de fábulas da época antiga foi Esopo, escritor grego, cujos contos o tornaram muito famoso 

até os dias de hoje. Há muito mistério acerca da figura desse escritor, de fato, não é claro o período em que 

ele viveu, nem temos informações certas sobre a sua vida. Alguns eruditos até declararam que Esopo é uma 

figura legendária, que não existiu. Os gregos foram os que atribuíram a ele as fábulas mais famosas, como 

por exemplo A Raposa e as Uvas, A Cigarra e a Formiga. Com o decorrer dos anos, as fábulas de Esopo foram 

reescritas por outros escritores e sofreram alterações. Hoje em dia, podemos contar cerca de cem narrações 

que, aparentemente, foram escritas por ele.7 Essas narrações costumam ser breves, têm uma linguagem 

simples, cuja finalidade é dar um ensinamento moral, e seus protagonistas são principalmente animais. A 

maioria das fábulas de Esopo foi traduzida e difundida sobretudo no mundo ocidental. Apesar da fábula ser 

considerada um dos gêneros principais da literatura para crianças, especialmente porque os assuntos 

tratados correspondem ao cotidiano dos pequenos, essas narrações têm sido lidas também pelos adultos.8 

Outro importante escritor de fábulas foi o romano Fedro, o qual viveu em Roma durante a primeira 

metade no primeiro século d. C. De origem humilde, ele nasceu escravo sob o imperador romano Augusto, 

que sucessivamente o libertou. Fedro escreveu uma série de fábulas em latim, as quais foram publicadas em 

1740 numa coleção chamada Fabulae, dividida em cinco livros. O autor declarou ter-se inspirado nas fábulas 

 
4 S. Lerer. Children’s Literature, a reader’s history from Aesop to Harry Potter. Londres: The University of Chicago Press, 
Ltd., 2008, pp. 17-19. 
5 S. Lerer. Op, cit., pp. 24-28. 
6 S. Lerer. Op. cit., pp. 29-32. 
7 G. Mosconi. Esopo. Enciclopedia Treccani. 2005. Disponível em: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/esopo_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/. Último acesso: 22/02/2022. 
8 S. Lerer. Op. cit., pág. 35. 



de Esopo pelos ensinamentos morais das histórias, portanto ele reprocessou os textos do escritor grego, com 

a novidade de escrever as fábulas em versos9, e entre elas destaca-se O Lobo e o Cordeiro.  

Durante a Idade Média, as fábulas de Esopo e Fedro continuaram a circular graças às traduções 

realizadas para outras línguas como o inglês, o espanhol, o alemão e o francês. Também as obras da tradições 

literárias grega e romana antigas seguiram sendo lidas. A religião era central na educação das crianças na 

Europa medieval, portanto, as orações e as leituras religiosas acompanhavam o dia delas. Para além disso, 

outros tipos de textos que se difundiram foram listas de palavras que incluíam orações e, também, canções 

de ninar.10 

O lugar onde se colocou o surgimento das primeiras obras para crianças foi a Europa, mais 

precisamente a França, onde, na primeira metade de 1700, apareceram as primeiras publicações com destino 

ao público infantil. Contudo, antes desse período, é possível detectar a presença de textos que, embora não 

fossem concebidos com a finalidade anteriormente mencionada, tempo depois foram incorporados no 

gênero literário infantil. Trata-se de histórias escritas no século XVII na França, por autores como La Fontaine, 

Fénelon e Perrault. Mais precisamente, pode-se falar de fábulas, aventuras e contos. Ainda hoje, entre os 

mais famosos, há Os Contos de Mamãe Gansa de Perrault, obra publicada em 1697.11  Contudo, Perrault não 

foi o inventor dessas histórias: na realidade, ele inspirou-se nos contos do escritor italiano Giambattista 

Basile, autor que se tornou famoso graças à sua coleção de contos de fadas escritos em um dos dialetos 

italianos. A sua obra, intitulada Lo cunto de li cunti (1634-1636), foi a primeira publicação que pertencia ao 

gênero literário infantil: recolhe cinquenta contos de fadas populares, originários da tradição oral.12 Só mais 

tarde, essas histórias foram reelaboradas e adaptadas por Perrault para as crianças. Devido a isso, o autor 

francês é considerado o precursor da literatura infantil. Como afirmaram as autoras Marisa Lajolo e Regina 

Zilberman, Perrault, graças à sua obra, deu impulso aos contos de fadas e tornou esse tipo de texto o símbolo 

da literatura infantil. 

Paralelamente com o nascimento desse novo gênero, na Inglaterra explodiu a Revolução Industrial: 

foi  nesse país que a literatura infantil encontrou a possibilidade de plena expansão. De fato, com a 

Industrialização, houve uma renovação em todos os setores da vida: social, econômico, industrial e político. 

Emergiu uma nova classe social, chamada burguesia, que começou a valorizar novos aspectos e instituições 

com o objetivo de reforçar-se e assumir o controle da sociedade. Com efeito, dava-se grande importância à 

família, a qual se tornou num dos símbolos do período industrial: promovia-se a vida doméstica e cada 

 
9 M. V. Truini. Fedro. Enciclopedia Treccani. 2005. Disponível em: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/fedro_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/. Último acesso: 22/02/2022. 
10 S. Lerer. Op. cit., pp. 57-60. 
11 M. Lajolo; R. Zilberman. Op. cit., pp. 14-15. 
12 Gianbattista Basile. Enciclopedia Treccani. Disponível em: https://www.treccani.it/enciclopedia/giambattista-
basile/. Último acesso: 29/11/2021. 



membro da família tinha que cumprir o seu dever trabalhando, quem para ganhar dinheiro, quem para cuidar 

dos filhos. Até mesmo as crianças adquiriram um papel diferente que, apesar de ser meramente simbólico, 

foi reforçado com a novidade da escolaridade obrigatória. Essa obrigatoriedade deveu-se ao fato de as 

crianças terem de estar preparadas para enfrentar a vida na sociedade. Foi nesse contexto revolucionário 

que a literatura infantil começou a ganhar terreno e começou a ser considerada uma mercadoria: foi na 

Inglaterra que as obras para as crianças se difundiram, graças ao progresso da tecnologia, à melhoria da 

tipografia e à utilização das matérias-primas.13 

Apresenta-se interessante a visão de Postman ao discorrer sobre a concepção que a sociedade tem 

da criança. Durante o século XVIII, os mais pequenos não tinham a mesma atenção que hoje em dia recebem 

por parte dos pais e da sociedade; de fato, as crianças tinham que trabalhar tanto quanto os adultos e nas 

mesmas condições deles. Postman afirma que essa condição mudou, porque nasceu a infância, fase que se 

difere daquela dos primeiros anos de vida: se esta última é uma etapa da vida biologicamente marcada, a 

outra considera-se uma invenção da sociedade.14 Talvez isso se possa ligar à falta de textos antigos escritos 

exclusivamente para os pequenos. Também o historiador francês Philippe Ariès afirmou que a infância é uma 

categoria de existência que se modela através dos hábitos sociais e da experiência histórica. Antes da Idade 

Média, a atitude em relação à criança era de indiferença. Somente mais tarde é que se começou a considerar 

as crianças, em primeiro lugar, como pessoas, e, em segundo lugar, na qualidade de seres humanos. Contudo, 

não se pode afirmar que a etapa da vida chamada infância tenha sido criada pelos historiadores; esta 

categoria simplesmente tomou forma em relação ao desenvolvimento da sociedade e do papel da família. 

Da mesma forma em que as crianças têm se desenvolvido seguindo a sociedade, a literatura para as crianças 

também se portou da mesma maneira.15 Por isso é que não temos um momento preciso em que houve uma 

máxima explosão da literatura infantil. Esse gênero não tem limites de idade, nem fronteiras definidas. 

Apesar disso, algumas obras e alguns autores têm sido marcados na categoria da literatura infantil.  

Atualmente, ao falar de literatura infantil, as primeiras obras que vêm à mente são as fábulas antigas 

e os contos de fadas dos irmãos Grimm. Esses textos, que nasceram de tradições e lendas populares, 

principalmente orais, tiveram tanto êxito que se tornaram o símbolo da literatura para as crianças. Jacob e 

Wilhelm Grimm são conhecidos como os escritores dos contos de fadas mais famosos, como por exemplo 

Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve e os Sete Anões. Na verdade, eles não nasceram escritores; 

foram professores e eruditos da língua alemã, que decidiram transcrever as lendas, os mitos, os contos de 

fadas das tradições antigas, considerados importantes para a população. Contudo, junto com o ato de 

transcrever, eles reescreveram, reprocessando as histórias dos textos, acrescentando informações e o 
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elemento mágico; esse último diferencia os contos de fadas das lendas e das fábulas. Os contos foram 

publicados em dois volumes entre 1812 e 1822 e, desde então, continuam acompanhando gerações de 

crianças.16   

 

I.2 Panorama da literatura infantil no Brasil 

Relativamente ao Brasil, a difusão da literatura para adultos e para a infância relaciona-se com o 

surgimento da imprensa no país. No começo do século XIX, o Brasil encontrava-se ainda sob o domínio dos 

portugueses: a Coroa portuguesa tinha proibido a imprensa e a circulação de textos estrangeiros no interior 

da colônia. Algumas tentativas foram realizadas por certos portugueses que viviam no Brasil, mas os esforços 

deles sempre terminavam sendo bloqueados pela Coroa. O reinado português não tinha nenhum interesse 

em levar o uso da imprensa para a colônia, porque queria manter inculto o povo colonizado e às escuras do 

que estava acontecendo fora do país17. Foi somente com a fuga de D. João VI, o qual escapou de Portugual 

para o Brasil levando consigo toda a corte, por causa da invasão das tropas francesas, que se instituíram 

grandes novidades no país, como a instalação das primeiras tipografias. De fato, com a ida do Príncipe 

Regente português para o Brasil, no país começou um período marcado pela modernização. A primeira 

tipografia surgiu em 1808 e teve como objetivo a publicação dos documentos oficiais emitidos pela Coroa. 

Foi necessário que passasse algum tempo para que as tipografias começassem a imprimir com finalidade 

editorial e a divulgar informações: as primeiras publicações, que não tinham como tema a política, tratavam 

de religião, como por exemplo os sermões, de ciências ou encontravam-se em forma de folhetos e livrinhos. 

Tudo o que se publicava era examinado pelo próprio D. João VI e por funcionários nomeados por ele, para 

evitar que o material publicado fosse contra a Coroa ou a religião cristã.  

A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal oficial “brasileiro”, seguindo o modelo da Gazeta de 

Lisboa: era publicado duas vezes por semana e versava principalmente sobre a família real portuguesa, sobre 

assuntos políticos e da Europa. Contudo, não se podia definir um jornal para o povo, porque, pelas temáticas 

tratadas, destinava-se à classe social dominante do Brasil. Tudo isso mudou com a publicação do periódico 

mensal chamado Correio Braziliense, criado pelo editor Hipólito da Costa, o qual editava o jornal desde 

Londres e enviava-o ao Brasil para ser impresso. Ele decidiu criar um jornal destinado ao povo: o nome, 

escolhido para o periódico, destacava essa vontade, porque os brasilienses eram as pessoas que nasciam ou 

viviam no Brasil. 

 
16 T. Buongiorno. Grimm, Jacob e Wilhelm. 2005. Disponível em: https://www.treccani.it/enciclopedia/jacob-e-
wilhelm-grimm_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/. Último acesso: 04/03/2022. 
17 L. Souza. A imprensa régia. O tardio nascimento da imprensa no Brasil, VERBUM (ISSN 2316-3267), v. 9, n. 1, 2020, 
pp. 310-318, artigo. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/verbum/article/view/42346/pdf. Último 
acesso: 04/03/2022. 



Em 1824, com o decreto do imperador D. Pedro I, que estabeleceu a validade da Constituição 

portuguesa no país, o Brasil também beneficiou da liberdade de imprensa. As primeiras publicações 

independentes foram jornais e folhetos, principalmente políticos.18 

Graças à liberdade de imprensa e à circulação, primeiramente dos jornais, e, em segundo lugar, de 

outros textos como os panfletos, as crônicas e os poemas, os chamados brasilienses começaram a ter o hábito 

de ler. Um papel central para a difusão da literatura no país foi assumido pela ampliação das cidades e pelo 

crescimento da população; mudanças devidas à proclamação da Primeira República em 1889. O período da 

chamada República Velha contribuiu também para uma divisão mais clara da população, ou seja, entre 

classes sociais distintas, as quais consumiam tipos de literatura diferentes. É nessa época que a instrução e a 

escola adquiriram valor e, ao mesmo tempo, começou-se a considerar a importância de possuir um tipo de 

literatura adequada para a infância, para as crianças poderem beneficiar disso. Tudo isso se tornou também 

uma questão ligada à modernização promovida pela política do Brasil; de fato, muitos eruditos e jornalistas 

começaram a escrever livros para crianças com a finalidade de ampliar a oferta literária nas escolas 

brasileiras.  

Esse impulso deveu-se ao fato de que, no país, entre os séculos XIX e XX, a literatura infantil em 

circulação era principalmente estrangeira: havia inúmeras traduções dos contos europeus mais famosos, 

como os dos irmãos Grimm.19 Muitas vezes, essas traduções chegavam diretamente desde Portugal; isso, por 

conseguinte, contribuía para alimentar a ausência de uma literatura infantil brasileira.  

Como resultado, escritores e editores brasileiros começaram vários projetos para adaptar os contos 

europeos mais famosos para que os brasileiros os pudessem desfrutar, sem barreiras linguísticas.20 Com 

respeito às obras escritas pelos autores brasileiros, na primeira fase da literatura infantil do país, os autores 

inspiraram-se nas histórias europeias que tinham como leitmotiv o patriotismo: Le tour de la France par deux 

garçons de Augustine Tuillerie (1877) e Cuore do italiano Edmondo de Amicis (1886) foram dois livros que 

inspiraram os escritores brasileiros. De fato, àquela altura, no Brasil, devido à nova forma de governo, era 

fundamental promover o sentimento de pertença à pátria, e o governo via na literatura infantil uma boa 

ferramenta para difundir o patriotismo nas crianças. Por isso, as escolas propunham como leituras textos 

inerentes a esse tema: desse jeito, começou um projeto escolar e pedagógico, que promovia quer a literatura 

infantil brasileira, quer a formação de pequenos cidadãos patriotas. Portanto, as obras destinadas ao público 

infantil tinham como personagens principais crianças situadas no contexto escolar: os protagonistas 
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encontram-se lendo ou indo para a escola e assumindo comportamentos morais pertinentes com o objetivo 

da educação da época.21  

Um outro canal de divulgação para a literatura infantojuvenil brasileira foi a revista O Tico-Tico, 

publicada pela primeira vez em 1905 por Luís Bartolomeu de Souza e Silva. A revista teve grande sucesso no 

país, sobretudo graças à presença das histórias em quadrinhos que, cada semana, deleitava os leitores. 

Influenciado na apresentação gráfica pelas publicações francesas, o jornal teve a contribuição de grandes 

cartunistas da época, como, por exemplo, Luís Sá e Alfredo Storni. No princípio, as histórias presentes na 

revista eram de caráter nacional: de fato, também O Tico-Tico promovia o nacionalismo e a cultura do Brasil, 

através de lendas e contos que carregavam raízes ancestrais.22 Com o passar do tempo, a partir da década 

de 1930, a revista incluiu nas publicações histórias em quadrinhos norte-americanas e contribuiu para a 

difusão no país das personagens americanas mais famosas, como Mickey Mouse, as quais se tornaram 

símbolo da literatura infantojuvenil.23 

Entre os anos vinte e meados dos anos quarenta  do século XX, houve a explosão da literatura infantil 

brasileira: de fato, as obras publicadas para o público infantil foram incrementadas e as editoras também 

tinham maior predisposição para esse tipo de literatura; uma entre elas foi a Editora do Brasil, ativa até hoje. 

A obra que abriu essa década florescente para a literatura infantojuvenil foi Narizinho arrebitado do escritor 

Monteiro Lobato: o livro, publicado em 1921, teve um enorme sucesso no país, a ponto de ser incluído entre 

os textos usados nas escolas do Estado de São Paulo. Em 1931, Lobato republicou a obra acrescentando 

outros textos escritos por ele; o resultado disso foi as Reinações de Narizinho, e, desde então, começou um 

período de plena expansão para a narrativa infantil brasileira.  

Esse impulso literário foi o resultado das grandes mudanças que sofreu o país: o Brasil modernizou-

se do ponto de vista econômico, social e educacional e, com a Semana de Arte Moderna, em 1921, chegou o 

Modernismo, o movimento artístico e literário que contribuiu para aproximar os brasileiros às suas raízes e 

à pátria.24 Desde o período da República Velha até o governo do revolucionário Getúlio Vargas, um dos 

aspectos que exigiu a atenção geral do país foi a escolarização. De fato, consequentemente à inovação 

econômica e industrial, era necessário que os trabalhadores tivessem conhecimentos gerais e específicos em 
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referência ao trabalho que tinham que realizar. Por isso, foi com o governo Vargas que se instituiu a 

frequência obrigatória na escola primária, o ensino técnico e os cursos superiores.  

No Brasil, o sentimento que dominou a época revolucionária do Modernismo foi o patriotismo; isso 

se refletiu também na literatura e nos textos destinados às crianças: a literatura infantil, de fato, começou a 

abranger questões nacionalistas, o país mesmo tornou-se o protagonista dos textos, rodeado por histórias 

aventureiras, que retomavam as tradições antigas. Esses livros tinham um fim educativo, porém, havia muito 

de fantasia.25 

Como já vimos anteriormente, as primeiras obras para crianças que circularam no Brasil foram fruto 

da tradição popular europeia; somente com o movimento modernista, as raízes brasileiras começaram a 

emergir nas obras. Portanto, a literatura infantil brasileira, naquela altura, dividia-se entre contos europeus 

importados, traduzidos e adaptados para um público infantil, e obras criadas diretamente para as crianças 

que viviam no Brasil. Devido a isso, podemos afirmar que a literatura infantil brasileira pulou a primeira etapa 

da valorização da tradição oral, a qual tentou ser recuperada por alguns escritores, especialmente por 

Monteiro Lobato, de acordo com os ideais do movimento Modernista. De fato, nas obras, ele adotou um tipo 

de narração inovadora: Lobato, no interior dos seus textos, recriou a antiga modalidade de transmissão oral 

dos contos, dando o papel de contador de histórias a algumas das suas personagens. O autor conseguiu 

recriar a oralidade também através da linguagem das personagens, liberada dos artifícios linguísticos e mais 

próxima da fala informal. A partir dos anos 30 do século XX, portanto, houve um regresso à tradição popular 

nas temáticas das obras; por conseguinte, a literatura infantil brasileira acrescentou uma parte de produção 

autóctona.26 

Com os avanços da urbanização, as novas técnicas e os novos  maquinários  usados na produção 

tornaram o Brasil num lugar modernizado em todos os setores, inclusive no literário. Com efeito, a produção 

dos livros também cresceu, chegando ao ponto de ser comparada com a de outros produtos de consumo. De 

fato, na época industrial, a política aplicada pelo Estado brasileiro tinha como ponto central o florescimento 

econômico e industrial do país. A instrução também teve um papel importante nisso, porque, com a expansão 

da escola, era necessária a presença de textos literários para as crianças e, portanto, de incrementar a 

produção de livros. A classe dominante do período, a burguesia, rejeitava o mundo rural e isso se refletiu 

também nas obras literárias da época: o regresso às origens do mundo agrícola e ao folclore começou a ser 

novamente apagado, privilegiando personagens e temáticas procedentes da Europa. Também o uso da 

linguagem coloquial e mais próxima à oralidade foi descartado. Por conseguinte, essa mudança de atitude 

teve reflexo na literatura infantil.27 De fato, no século XX, os livros direcionados aos mais pequenos tinham 
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uma finalidade pedagógica mais do que de deleite, e, por isso, os temas abordados coincidiam com as 

vontades políticas do governo e da classe dominante, já que, o lugar em que circulavam, era quase 

exclusivamente a escola: as temáticas principais eram a exaltação do país, a difusão da cultura, a promoção 

da religião cristã e da boa conduta.28       

I.3 A literatura infantil afrobrasileira na perspectiva da autoria negra e do protagonismo negro na educação 
escolar 

 Como já dissemos anteriormente, foi com a chegada do Modernismo que o Brasil começou a recriar 

a condição antiga na qual contos e lendas eram transmitidos oralmente para as crianças. Graças ao 

movimento revolucionário modernista, os escritores retomaram as tradições antigas e começaram a escrever 

sobre a pátria e sobre o folclore; essa tendência era algo que, até aos anos 30 do século XX, não se costumava 

fazer. De fato, antes dessa época, já que não havia a escolaridade obrigatória, não havia o estímulo de 

escrever nova literatura para a infância. As crianças eram criadas em casa, principalmente pelas amas. Essa 

tarefa era cumprida especialmente pelas ex-escravizadas negras, as quais tinham que cuidar dos filhos dos 

donos da casa. Oficialmente, não havia o costume de transmitir oralmente os contos populares, contudo, as 

amas eram as pessoas que contavam as histórias para as crianças: tratava-se de contos ou lendas 

pertencentes ao folclore africano, os quais, somente a partir dos anos 30, com a chegada do Modernismo, 

começaram a ser levadas em conta nos livros que eram publicados. Contudo, mesmo que houvesse a 

urgência por parte dos modernistas de recuperar e difundir a cultura nacional nos livros, essa vontade 

acontecia, frequentemente, só na aparência: muitas vezes, as histórias apagavam os traços típicos do folclore 

dos povos originários do país, substituindo-os pelos europeus e pelas histórias provenientes dos 

conhecimentos dos colonizadores.29  

A negação da ancestralidade brasileira também aconteceu por causa da ausência de escritores 

negros e das personagens negras na literatura em circulação, em particular, naquela infantojuvenil. De fato, 

na maioria dos contos infantis escritos durante o século XX, não encontramos personagens negras: a 

literatura infantojuvenil que circulava naquela época foi realizada na ótica do projeto didático do governo da 

Primeira República, o qual manteve uma política de exclusão social dos negros. Essa política refletiu-se, por 

conseguinte, na oferta literária em circulação. Portanto, os protagonistas dos livros destinados ao público 

infantil eram meninos brancos. Naquele período, a imagem das crianças presente nas leituras “obrigatórias” 

concordava com o modelo do menino com a pele clara, o cabelo louro e os olhos azuis: esse era o padrão 

típico daquela época, que queria imitar e reproduzir a criança europeia. Não havia espaço para a 

representação e a inclusão das crianças negras.  

 
28 Revista online Unicamp, Literatura infantil (1880-1910). Disponível em:  
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Outro aspecto significativo é que os textos em circulação nesse período eram escritos por autores 

brancos; o Brasil, no século XIX, estava saíndo da escravatura, graças à Lei Áurea, assinada no dia 13 de maio 

de 1888 pela princesa Isabel, a qual decretou o fim de um grande período de atrocidades. A condição de 

submissão e exploração que viveram as pessoas negras criou uma imagem inesquecível e uma convicção de 

divisão social arraigada, que se refletiu também na maneira de ver e de representar a sociedade. Por causa 

do destino ao qual foram condenadas as pessoas negras, a condição de inferioridade delas, desde o começo,  

foi representada na literatura, a partir da exclusão dos autores de origens africanas. Nos primeiros anos do 

século XX, quando apareceram os primeiros contos infantojuvenis brasileiros que incluíam personagens 

negras, o fil rouge que os unia era a condição de escravatura em que viviam: de fato, o papel dessas 

personagens representava o que realmente deviam fazer, ou seja, servir os seus donos e cuidar dos filhos 

dos senhores brancos. Outra temática, desenvolvida frequentemente nas histórias, era o melhoramento 

moral e físico das pessoas negras: graças ao carinho dos meninos brancos ou às atitudes positivas e de ajuda 

relativamente aos brancos, as personagens negras transformavam-se positivamente aos olhos dos senhores 

e terminavam sendo elevadas e, por vezes, até sendo vistas e descritas como mais claras; um exemplo disso, 

encontra-se no conto Mãe Maria de Olavo Bilac (1904).30 

Com os contos da época modernista, as personagens negras ganharam um papel diferente nas 

histórias: de fato, muitos livros para crianças apresentavam-se como uma coleção de contos narrados e, o 

papel do narrador interno era atribuído, frequentemente, às amas negras. Com efeito, as personagens negras 

passaram de ser descritas como escravizadas a serem as vozes narrantes dos livros. Contudo, isso foi somente 

uma fachada, porque, na realidade, para além de aparecer nas introduções dos contos e nos títulos dos livros, 

elas sumiam à medida que se prosseguia com a leitura das páginas. Portanto, a condição que pertencia às 

personagens negras era, novamente, de relegação às brancas. Podemos destacar alguns exemplos disso em 

Histórias da Velha Totônia (1936) de José Lins do Rego, em Contos da mãe preta (1933) de Osvaldo Orico, em 

Histórias de Pai João de Renato Sêneca Fleury.31 Nesses livros, o que salta  aos olhos, desde o princípio, é a 

marginalização que sofreram as personagens negras: as contadoras de histórias, geralmente mulheres, são 

amas, cozinheiras ou empregadas domésticas, as quais trabalham a serviço dos donos brancos e têm uma 

posição marginal nas histórias; de fato, para além de sumir por detrás do papel de contadoras, essas 

personagens, junto com as outras personagens negras, eram descritas de maneira muito preconceituosa: 

eram considerados pessoas sem cultura, sem conhecimentos, nem valores e  vistas, frequentemente, como 
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imorais,  violentas, estúpidas, feias e canalhas.32 Na literatura brasileira, o jeito em que eram pintados os 

afrodescendentes, vinha da condição social na qual tinham vivido até àquela época: desde a chegada dos 

colonizadores à América, os indígenas e, sucessivamente, os escravizados negros não foram considerados 

enquanto pessoas. Eles eram só uma minúscula parte do projeto de colonização europeia do continente: 

juntamente com um sopro de modernidade, os europeus levaram para ali também injustiça e uma condição 

de submissão total. Os escravizados negros e os indígenas foram forçados a viver sob um regime de repressão 

e, por consequência, isso gerou um apagamento de suas identidades. Por causa da colonização, a condição 

fundamental do ser humano foi ofuscada, até porque as pessoas eram classificadas para, em seguida, serem 

destroçadas. Desde os primeiros tempos, os povos indígenas e os negros eram identificados com a violência 

e a brutalidade. Foi nesse contexto que o conceito de raça se fortaleceu, o qual resultou naquele de racismo 

científico, que contribuiu para reforçar ainda mais a separação e a divisão entre as pessoas de origens 

diferentes. De fato, o racismo científico, fruto das teorias positivistas do século XIX, defendia os preconceitos 

da diversidade das raças, afirmando que o clima, o lugar e a cor da pele eram características fundamentais 

para a determinação das diferenças comportamentais das pessoas negras, as quais eram consideradas 

pessoas imorais. Essa teoria teve grande sucesso também no âmbito político; com efeito, as personalidades 

políticas beneficiaram dela para acentuar as ideias de inferioridade e de submissão, resultantes da presença 

colonial no país; essa atitude foi perpetrada até depois da abolição da escravidão.33 

Portanto, a presença dos negros quer na literatura infantojuvenil brasileira, quer na literatura 

destinada ao público adulto, sempre  foi marginalizada, quer do ponto de vista do papel desempenhado por 

eles, quer pelas característica físicas e morais atribuídas a eles: a cor escura associava-se às maldições e, 

apenas as pessoas negras que se sacrificavam para salvar as brancas, ou que tinham a pele mais clara, podiam 

ser consideradas dignas de viver.34 Frequentemente, o homem negro era uma personagem secundária ou 

representava o vilão da história, enquanto a mulher negra encontrava-se protagonista como encarnação de 

objeto sexual.35           

Uma figura controversa foi a do escritor Monteiro Lobato. Ele publicou várias obras durante a época 

modernista e foi quem fomentou a literatura infantojuvenil no Brasil durante esse período. Nos contos, ele 
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representou diferentes personagens negras, e suas obras têm sido muito debatidas, até os dias de hoje, 

justamente pelo jeito de representá-las. Com efeito, muitos estudiosos criticam Lobato  e consideram-no 

racista por causa da terminologia usada ao falar das origens e da cor da pele das pessoas negras. A 

personagem emblema disso é a Tia Nastácia, a qual aparece em mais contos do autor: Lobato retrata a ama 

que cuida das crianças brancas e conta histórias populares para eles. Há quem tenha falado diversamente 

sobre isso,  uma vez que o contexto político e social em que vivia o escritor era muito discriminatório contra 

as pessoas negras e, na literatura, como na vida, elas eram colocadas à margem. Portanto, o entorno social, 

que caracterizava esses anos, tinha consequências também nos tipos de obras em circulação. Contudo, 

mesmo aderindo a essa corrente, Monteiro Lobato trouxe uma grande inovação para a época: ele deu voz às 

personagens negras. Com efeito, a Tia Nastácia é uma verdadeira protagonista: é pessoa e é realmente ela 

quem relata os contos para as crianças e, para além disso, é descrita como boa. Nos contos da época, uma 

personagem negra nunca era descrita com qualidades positivas e, se isso ocorria, era por causa de algum 

acontecimento mágico ou graças à ajuda dos brancos. Por conseguinte, Lobato renovou a imagem das 

personagens negras nos contos e, ao mesmo tempo, como defendem muitos autores como Bignotto e Lajolo, 

criticou os outros livros da época pela maneira em que retratavam os negros, através de procedimentos 

internos falados pelas personagens; de fato, os pensamentos e as palavras dos protagonistas das obras 

transmitiam o que os autores achavam das pessoas negras.36  Apesar disso, ainda não havia uma presença 

significativa de crianças negras nos contos infantojuvenis.  

Como já dissemos anteriormente, os textos publicados naquela época eram escritos por autores 

brancos; não havia espaço, nem sequer vontade de recuperar as origens africanas da população brasileira, e 

isso foi consequência do nascimento do governo da Primeira República, o qual avançou uma política de 

silenciamento da autoria negra. Com efeito, para os autores com ancestrais negros, era muito difícil serem 

levados em conta e, por conseguinte, serem publicados. O jornalista e autor Tom Farias, entre outros, falou 

do embranquecimento da história do Brasil e dos autores afrobrasileiros, através da política atuada pelo 

governo e pelas academias.37  

Portanto, podemos falar de uma divisão literária interna que levou a criar a distinção entre a 

literatura brasileira e a afrobrasileira, quer em geral, quer com destino ao público infantil. Na época moderna, 

as obras de autoria negra não eram consideradas e não tinham o próprio espaço na literatura do Brasil. Só 

mais tarde, na época contemporânea, as obras dos(as) escritores(as) afrobrasileiros(as) começaram a ser 

reconhecidas. Com a expressão literatura afrobrasileira faz-se referência às obras escritas por autores 

afrodescendentes, que tratam e resgatam as tradições e o legado cultural africano através das personagens 

 
36 C. Bignotto, op. cit. 
37 T. Farias. Racismo na literatura brasileira é profundo e criminoso, afirma escritor. Revista online Folha de São Paulo, 
24 jul. 2020. Disponível em: Racismo na literatura brasileira é profundo e criminoso, afirma escritor - 24/07/2020 - 
Ilustríssima - Folha (uol.com.br). Último acesso: 06/04/2022. 



e da cultura negra. A história do Brasil e as duras etapas que a comunidade negra e os afrodecendentes 

enfrentaram durante os anos, contribuíram a criar uma quebra social, reforçada e refletida na literatura. O 

termo afrobrasileiro(a), associado à literatura infantojuvenil e não, gerou uma polêmica entre escritores e 

acadêmicos: há quem afirme que essa palavra contribui para destacar mais ainda a ruptura presente dentro 

da sociedade brasileira; pelo contrário, alguns acreditam que essa denominação é importante e valoriza o 

legado cultural africano. As duas posições refletem os sentimentos contrastantes de rejeição e orgulho que 

sentem os escritores afrobrasileiros em relação ao confinamento sofrido durante os anos passados e a 

vontade de resgatar a imagem dos afrobrasileiros. O que é certo, como afirmou Eduardo de Assis Duarte 

(2013), é que a noção de literatura (infantil) afrobrasileira ainda não se formou completamente: é um 

processo que está em construção. De fato, a literatura, usada desde o nascer da República como ferramenta 

de propaganda das políticas embranquecedoras do governo, quer conscientemente, quer não, contribuiu 

para formar o jeito de pensar e de atuar do público ao qual se refere. Portanto, já que, desde sempre, os 

leitores tinham sido acostumados a um tipo de literatura estereotipada, na qual os personagens brancos 

prevalecem e os negros desenvolvem papéis marginais ou não são incluídos, agora é preciso criar uma nova 

consciência, que deixe espaço à cultura afrobrasileira. Os pontos-chave que se devem considerar para criar 

essa consciência literária negra são a temática escolhida, o público alvo, o autor, o ponto de vista e a 

terminologia usada.38 Na realidade, são poucos os livros que abordam esses aspectos de maneira natural, 

sem preconceitos, tanto na literatura para adultos, quanto naquela para crianças. 

No que diz respeito à literatura infantojuvenil afrobrasileira, foi somente nas últimas décadas que 

começaram a existir e a circular contos de autoria negra para crianças, no quais as crianças negras ocupam o 

espaço que legitimamente lhes pertence. De fato, o processo de formação da literatura infantil afrobrasileira 

ainda está em criação: quando foram publicados os primeiros contos destinados ao público infantojuvenil, 

esses eram escritos por autores brancos e tinham personagens brancas. Com o passar do tempo, começaram 

a ser introduzidas personagens negras, porém, o papel delas consistia em desempenhar funções marginais: 

o que se pode reparar é que as personagens negras, representadas nos contos infantis, eram, muitas vezes, 

adultos (amas, criados, empregadas domésticas) e as vagas para crianças negras simplesmente não existiam. 

Na opinião da escritora Débora Araújo (2018), desde o começo, na literatura infantil brasileira, as 
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personagens negras eram retratadas com estereótipos; ela sustenta que o processo de apagamento aplicado 

contra elas reflete a classificação humana enraizada na sociedade brasileira.39 

Na época contemporânea, gradualmente, isso está a mudar graças ao aumento da autoria negra e 

graças à presença de personagens negras nos contos infantis dos autores brancos. Apesar disso, a presença 

de literatura infantil afrobrasileira é ainda pequena e, a divisão relacionada às origens dos autores, é ainda 

muito forte: a maioria dos autores brancos escreve sobre brancos e para os brancos, enquanto os negros 

escrevem sobre os negros, principalmente para valorizar a identidade e a cultura deles. Essas tendências 

opostas possuem raízes históricas profundas: a autoria branca traz consigo um passado de influência social 

e literária de tipo eurocêntrico e de dependência político-histórica do país, e isso contribuiu para a criação 

de um tipo de perspectiva em que somente os brancos podiam participar e aceder aos vários âmbitos da vida 

pública; pelo contrário, a autoria negra, como foi silenciada por muito tempo, através das obras literárias 

está a resgatar a cultura e as origens afrobrasileiras, dando voz e posição às personagens negras. 

      

I.3.1 A literatura infantojuvenil afrobrasileira na escola 

Como já dissemos anteriormente, a literatura é um meio que sempre tem sido usado para difundir 

ideias e informações e sempre tem contribuído para a formação da cultura e da ideologia das pessoas. A 

literatura infantojuvenil, em particular, desempenha o grande papel de participar na formação do 

pensamento e da identidade das crianças, juntamente com a responsabilidade de recriar a visão do mundo 

em que os pequenos vivem.  

Junto com a literatura, a escola desempenha um papel fundamental para a educação das crianças. 

No Brasil, a literatura infantojuvenil disponível nas salas de aulas e os textos selecionados para a instrução 

trazem consigo as consequências do passado do país. Na realidade, não se encontra grande espaço para a 

literatura afrobrasileira nas escolas do país, devido ao passado e às barreiras sociais e políticas que, ainda 

hoje em dia, vigoram no Brasil. De fato, desde os primeiros anos da República Velha, junto com a política de 

embranquecimento da população, o governo pôs em prática a atitude de diferenciação da sociedade 

também nos textos escolhidos para serem adotados nas escolas, os quais eram muito  excludentes: um 

exemplo é o Primeiro livro de leitura, publicado em 1915 pelos professores Arnaldo de Oliveira Barreto e R. 

Puiggari, o qual contava os episódios da vida do menino que o protagoniza, Paulo. O livro, aprovado pelos 

governos dos estados brasileiros, e estendido às escolas públicas do país, não incluía personagens negras; a 

única referência que havia sobre elas era ao narrar sobre as bonecas da irmã do protagonista: elas são 
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brancas e bem parecidas com a menina, exceto duas, que são descritas como pretinhas de lábios vermelhos, 

as quais são identificadas pela menina com o papel de domésticas.40 Portanto, não só não se encontram 

crianças negras na vida cotidiana e escolar do Paulo, mas também, quando mencionadas, são comparadas às 

bonecas, como se a existência delas não fosse minimamente tida em conta. Para além disso, o papel que a 

menina faz desempenhar às bonequinhas pretinhas durante o jogo é aquele de serem empregadas 

domésticas. Essa marginalização e inexistência dos negros na literatura adotada e promovida pela escola tem 

tido repercussões na concepção da sociedade por parte das crianças brasileiras, mais precisamente, pelas 

brancas, na maneira em que elas consideravam a estrutura e os privilégios sociais. Outra obra símbolo dessa 

visão social é Páginas infantis de Mariano de Oliveira (1935), usada em todas as escolas brasileiras para 

aproximar as crianças à leitura: embora o autor tivesse dedicado o livro a todas as crianças brasileiras, citando 

crianças loiras, claras e morenas, no interior do livro, não havia nenhum sinal de referência a crianças 

negras.41  

Portanto, desde os primeiros anos da implantação da educação, as crianças brasileiras tiveram um 

modelo educativo de tipo eurocêntrico, no qual havia espaço de identificação somente para as crianças 

brancas, não havendo uma representação da outra parte da população, presente no Brasil em maior 

percentagem, nem sequer a inclusão do legado cultural afrobrasileiro e indígena. Tudo isso contribuiu para 

reforçar a condição de desvantagem social sofrida pelos afrodescendentes e pela comunidade indígena até 

o dia 10 de março de 2008, quando, sob a presidência de Luís Inácio Lula da Silva, foi realizada uma alteração 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 10/639, na qual, através da inserção do artigo 26-A, se 

estabeleceu como temática obrigatória o ensino da História e Cultura Afrobrasileira e Indígena nos curricula 

oficiais das escolas públicas e particulares brasileiras. Essa mudança representou uma grande conquista para 

as pessoas afrobrasileiras: a inclusão da história negra no país foi sinônimo de valorização dos 

afrodescendentes e de reconhecimento da identidade deles que, até aquele momento, não tinha sido 

considerada. Contudo, como afirmaram Lauriti e Christal, a atuação da lei nos programas de ensino ainda 

não se efetivou por completo, por causa da falta de formação dos professores sobre essas temáticas.42 Apesar 

da mudança na legislação, ainda há muito o que fazer para promover a inclusão e a miscigenação das culturas 

no Brasil: para ter a possibilidade de pôr em prática isso, seria necessário derrubar muitas barreiras sociais e 

culturais que, durante anos, têm sido consolidadas e que levaram à formação de um tipo de conceito de 

identidade branca e negra. Com efeito, já que o padrão no qual o país se inspirava era o europeu, essa 

tendência eurocêntrica refletiu-se em todos os aspectos da sociedade: afirmando a supremacia dos brancos, 

pertencentes às élites, negava-se a existência da maior parte da população, enquanto negros ou povos 
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miscigenados, na medida em que eles não se sentiam representados, nem sequer se podiam identificar na 

sociedade. Tudo isso levou à uma privação e negação da identidade negra.  

O lugar onde as ideias de inferioridade e inexistência poderiam ser mudadas é a escola: através da 

literatura infantojuvenil brasileira e afrobrasileira e, através de temáticas que fazem referência à cultura 

afrobrasileira e aos assuntos considerados sensíveis, como o racismo, seria possível construir um novo tipo 

de consciência infantil, sobretudo para as crianças negras.43 Com efeito, a escola é o espaço em que os mais 

pequenos experienciam, entram em contato com os seus semelhantes e, através da literatura, tornam 

realidade os pensamentos e as ideias que lhes vêm à cabeça. É o berço da sua formação psicológica e 

emotiva.  

Com o objetivo de corroborar isso, diferentes pesquisas foram realizadas nas escolas brasileiras: um 

exemplo disso é o levantamento realizado por Jerusa Paulino da Silva, junto com Ferreira e Faria, que, em 

2010, pesquisaram em uma escola brasileira, com o fim de verificar quantos livros, colocados na biblioteca 

escolar, tivessem a presença negra no título e nas ilustrações. Para além disso, foram realizadas algumas 

entrevistas com as professoras da escola, sobre a atitude das crianças frente à literatura afrobrasileira. Elas 

revelaram que muitas crianças não costumam falar abertamente da cor da pele e, por conseguinte, a 

descrição da cor é frequentemente alterada; aliás, as crianças negras não gostam de ser chamadas com essa 

palavra, porque percebem isso como ofensivo. Talvez isso aconteça, porque a imagem da cor preta sempre 

foi associada a uma condição de pobreza e escravidão, portanto, esse termo poderia ferir os sentimentos das 

crianças que têm como referência principal da história delas a condição de exploração que os antepassados 

sofreram. Perceber isso de maneira ofensiva poderia acontecer sobretudo quando as crianças se encontram 

num espaço público como a escola, onde há pessoas diferentes entre elas e, inevitavelmente, surge natural 

o confronto.44  

Outra pesquisa foi realizada por Bispo e Lins com a finalidade de detectar a presença de livros de 

autoria negra ou com temática afrobrasileira nos programas políticos de promoção da leitura. Os dois  

programas tomados em conta no levantamento são o Programa Nacional Biblioteca de Escola e o Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático, criados com o objetivo de tornar a literatura mais acessível para 

toda a população. Apesar do que os programas promovem, os pesquisadores detectaram que, no âmbito da 

quantidade dos livros destinados às escolas, poucos protagonizam temáticas afrobrasileiras. Ao comparar os 

dados recolhidos, eles sublinharam que somente 6,83% dos livros destinados ao Ensino Fundamental, 82 de 

1.199, pertencem à literatura afrobrasileira ou africana.  
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Um outro estudo, realizado por Ferreira e Ruiz sobre os acervos do Programa Nacional Biblioteca da 

Escola de 2006, 2009, 2011 e 2013, destinados ao Ensino Fundamental II, teve o objetivo de verificar quantos 

livros de autoria afrobrasileira ou com temática negra se encontram nas coleções: os dados revelaram que 

somente 37 livros de 592 têm essas características.45 Portanto, as crianças brasileiras estão acostumadas a 

ouvir e a ler histórias em que não há espaço para os negros, porque narram de um ponto de vista único, o 

dos brancos. Para além disso, os pesquisadores concentraram-se no programa didático de uma escola 

brasileira e detectaram a presença, em pequena quantidade, de literatura infantil afrobrasileira. Os poucos 

livros usados pelas professoras inerentes a temáticas afrobrasileiras visam valorizar as origens africanas e 

mudar positivamente a concepção da identidade negra.46 

No entanto, os livros escolhidos, apesar de resgatarem o legado africano e de tentarem romper com 

a identificação dos traços físicos dos afrobrasileiros como feios, não se afastam dos preconceitos raciais e de 

um tipo de literatura ainda muito arraigada em padrões europeus. Como resultado disso, algumas das 

temáticas desenvolvidas tratam dos cabelos das crianças negras, do nariz e da cor: as histórias desenrolam-

se tentando convencer o público, e as outras personagens nos contos, de que essas características não são 

ruins, termo frequentemente usado nas descrições físicas dos afrobrasileiros. Ao apresentar o protagonismo 

negro, geralmente, encontramos preconceitos e racismo: para além do aspecto físico, a condição social das 

crianças é, com frequência, representada com a marginalização ou ligada à pobreza. Como apontaram Bispo 

e Lins, difundir no âmbito escolar literatura infantil com temática afrobrasileira que não contenha 

estereótipos é importante, e não parece ser fácil para os professores escolher entre os livros disponíveis, já 

que muitos contêm preconceitos e racismo, quer evidente, quer não.47  

Atualmente, nas escolas públicas e privadas no Brasil, o tipo de literatura infantojuvenil afrobrasileira 

que se apresenta para os alunos é ainda fortemente relacionada a temáticas preconceituosas: o estereótipo 

da criança negra que mora na comunidade, que não tem acesso à instrução, que é pobre e ganha dinheiro 

de maneira ilegal é uma das temáticas frequentes nos livros para crianças, junto com a descrição do aspecto 

físico dela. Se as escolas continuarem a difundir essas histórias, as crianças seguirão associando esses 

estereótipos às crianças negras e, por conseguinte, a todas as pessoas negras. Como sublinhou Pedersen, se 

nós procurássemos livros com protagonistas brancos, que descrevem os traços e o cabelo das pessoas 

brancas, ou que falam sobre elas como pessoas sem cultura, pobres e canalhas, não encontraríamos. Isso 
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porque não há a necessidade de escrever sobre essas temáticas, porque os brancos se consideram pessoas 

sem más qualidades, de todos os pontos de vista.48 Contudo, também existem brancos pobres, que 

trabalham na rua ou que não podem ter acesso aos recursos básicos, portanto, não se trata de uma questão 

de cor da pele, mas de vida; é a literatura e a história do país que fizeram disso uma questão de cor. 

 

I.3.2 O papel do protagonismo negro na literatura infantil brasileira e afrobrasileira 

O protagonismo negro, e a maneira como é tratado nos livros para crianças, é um assunto muito 

debatido entre os letrados da época atual. O termo protagonismo negro remete à presença de protagonistas 

negros na literatura, para poder expressar, através das obras literárias, os papéis que eles realmente 

desempenham na vida cotidiana, para além de destacar a sua importância social, para tornar os 

afrodescendentes os atores principais das suas vidas e fazer com que eles também façam parte da história 

do Brasil.   

Como já dissemos, a presença de crianças negras nos textos de maior difusão está relacionada às 

temáticas de pobreza, marginalização e aos estereótipos sobre os negros, quer físicos, quer sociais. 

Analisando de maneira mais aprofundada essa questão, podemos reparar que esses temas se encontram em 

livros infantojuvenis de autoria principalmente branca. Desde os primórdios literários, as poucas 

personagens negras que protagonizavam histórias infantis eram descritas desde uma perspectiva externa 

àquela dos mesmos afrodescendentes, portanto distante deles e pouco realística; por isso, eles sofriam um 

sentimento de diversidade, devido às situações de submissão que costumavam viver. Alguns exemplos de 

representações desumanizadas dos negros são os contos para crianças A princesa Negrina (1906), presente 

em Contos para crianças da autora Maria Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos, e Pérola de manhã, que se 

encontra no livro Flor encarnada de Arnaldo de Oliveira Barreto. Ambos associam a cor escura da pele das 

protagonistas à maldição: no primeiro conto, a protagonista é uma menina negra, nascida com maldições 

porque sua mãe, negra, desejava ter uma filha. Ao longo da história, a princesa será posta à prova 

constantemente para tentar transformar a sua pele em branca, porque somente clareando a pele, ela poderia 

alcançar a felicidade. No segundo conto, a personagem principal é uma moça que chega a se banhar num rio, 

cujo poder mágico é aquele de tornar brancas as pessoas negras que mergulham nele.49  

Para além das associações desumanas, na literatura infantil brasileira podemos ver como, durante o 

século XX, as personagens negras apareceram com o falso papel de protagonistas, embora figurando até nos 
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títulos dos livros. Na realidade, a posição de inferioridade e exclusão social que viviam cotidianamente era 

reforçada, uma vez que eram descritas como empregadas domésticas ao serviço de crianças brancas e, 

muitas vezes, suas vozes desapareciam ao avançar na leitura das páginas.  

Na segunda metade do século XX, nos livros destinados ao público infantil brasileiro, começaram a 

aparecer as temáticas sociais relacionadas ao racismo, à exclusão social e à pobreza. Em relação a isso, uma 

obra considerada revolucionária foi Nó na garganta (1980) da escritora brasileira Mirna Pinsky, porque, pela 

primeira vez, uma autora branca escolheu como protagonista da história uma menina negra, a Tânia. O 

enredo desenvolve-se  em torno da vida da menina, descrita como uma criança pobre, rejeitada pelos 

companheiros por não possuir brinquedos e desprezada pela cor da pele. No livro são ressaltadas as 

temáticas sensíveis do racismo e da marginalização social, e, de fato, a menina vive a discriminação até 

reconhecer a própria beleza no final da história. Apesar da escolha de uma protagonista negra e de a autora 

querer levantar assuntos raciais, o livro coloca a menina numa condição social ligada aos estereótipos: Tânia 

é negra, pobre e zombada pelo aspecto físico. Portanto, a história contribui para reforçar esse tipo de imagem 

social dos negros.50 Frequentemente, nos livros destinados às crianças encontramos os negros representados 

dessa maneira: pobres, sem acesso à educação, vítimas de violência ou de racismo. Muitas vezes, os 

protagonistas desses contos são as únicas personagens com a pele escura, circundadas por pessoas brancas. 

Vemos como o protagonista negro sofre maldicências e, ao longo da história, pode encontrar-se em situações 

e posições socialmente não boas, ou em dificuldade; quando isso acontece, o negro, várias vezes, é salvo por 

uma personagem branca. Essas histórias contribuem para reforçar os preconceitos contra os afrobrasileiros. 

Se essa concepção for sublinhada, vai-se enraizar ainda mais a noção de inferioridade, feiúra e exclusão social 

dos negros dentro da cabeça das crianças. Portanto, faz-se necessária a presença de mais histórias com 

protagonistas negros que narrem situações comuns e, sobretudo, sem estereótipos. 

Como destacou Duarte, na literatura, os negros estão presentes principalmente como temática mais 

do que como narradores. Aliás, ele chama a literatura brasileira de branca pela grande quantidade de obras 

de autores não afrodescendentes que têm sido publicadas até os dias de hoje. Não devemos esquecer que 

no Brasil a maioria da população tem raízes africanas, contudo desde os primórdios da literatura, escreviam 

os brancos para os brancos. De fato, de acordo com o trabalho de investigação realizado pela pesquisadora 

Regina Dalcastagnè, entre o final do século XX e o começo do século XXI, na literatura brasileira o número 

das personagens brancas excede em dez vezes com respeito ao das personagens negras nos livros e, essas 
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últimas, embora tenham o papel de protagonista, o que acontece con escassez, têm uma condição relegada 

à margem da sociedade.51  

Essa visão estereotipada começou a ser resgatada pelos autores negros, os quais escrevem com 

destino às crianças, com o objetivo de chegar aos pensamentos de um público aberto a conhecer e descobrir 

histórias e culturas diferentes, fora dos padrões sociais preestabelecidos: desde as primeiras publicações, a 

autoria negra tentou derrubar os preconceitos ligados aos negros e aos afrobrasileiros, promovendo 

temáticas novas, consideradas normais nos livros com protagonistas brancos, para dar a possibilidade aos 

leitores de ver os negros desde uma perspectiva normal, ou seja, desempenhando e vivendo fatos que se 

costumam encontrar só nos contos com personagens brancas. Graças aos exemplos que a literatura 

infantojuvenil afrobrasileira oferece, as crianças têm a possibilidade de pensar numa condição de vida igual 

para todos, sem preconceitos, e tudo isso contribui para a formação da identidade negra. Portanto, o 

protagonismo negro de autoria negra está a reforçar a consciência de todas as crianças em relação à temática 

da cor da pele. A representação da criança negra é revolucionária no sentido de que essas histórias não 

possuem um fundo de violência ou de racismo, mas abordam temáticas que corroboram a ideia de valorizar 

a cultura afrobrasileira e africana e as pessoas negras, quer fisicamente, quer moral e socialmente.  

A descrição dos traços físicos das personagens negras nem sempre é mencionada como prova de que 

não é necessário falar disso, porque não é preciso convencer o leitor de que as feições deles são bonitas, 

assim como, ao mesmo tempo, os enredos não giram  em torno dos assuntos sociais. A vontade de resgatar 

a imagem dos negros encontra-se principalmente nas obras que foram publicadas a partir de 1980, nas quais 

o objetivo tem sido criar uma nova imagem dos negros: O Menino Marrom (1986) e Menina Bonita do Laço 

de Fita (1986) são duas obras inovadoras, emblema daquele período. Ambos os livros para crianças têm como 

protagonista uma personagem negra: no primeiro, escrito por Ziraldo, a personagem principal é descrita com 

adjetivos positivos; de fato, o autor conta das características físicas do menino usando uma terminologia 

bonita: o cabelo, a cor da pele e o nariz, feições que frequentemente são depreciadas, são representados de 

uma perspectiva diferente. Já o livro de Ana Maria Machado conta a história de uma menina negra muito 

bonita, bonita até o ponto de que um pequeno coelho branco, ao conhecê-la, quer fazer tornar o seu pelo 

preto como a pele dela. No livro, encontramos também a descoberta das origens: a menina reconhece as 

suas origens através de algumas fotografias que ela recebe da mãe.52  

Outra obra inovadora que se destacou foi Luana (2000) de Aroldo Campos e Oswaldo Faustino, livro 

que tem como protagonista uma menina de oito anos, capoeirista e descendente dos quilombos. A figura de 

Luana estreou pela primeira vez nas histórias em quadrinhos, concebidas pelos dois autores e, 

sucessivamente, os seus criadores tornaram a história da pequena num livro. Luana é descrita como uma 
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criança doce, alegre, com vontade de estudar, corajosa e respeitadora do legado do seu povo; aliás, ela tem 

um lugar na sociedade. A protagonista considera-se a primeira heroína afrobrasileira: suas aventuras tratam 

de assuntos sociais importantes e atuais e visam a recordar o patrimônio cultural africano. Com as aventuras 

de Luana, Campos e Faustino deram uma acepção positiva à figura dos negros, dando uma imagem diferente 

da habitual, tentando dissipar o mito relacionado aos negros.53  

Outra obra importante é Histórias da Preta, publicada em 2005 e escrita por Heloisa Pires Lima. A 

temática principal é a história dos afrobrasileiros e do legado africano: conta dos diferentes povos africanos, 

da chegada ao Brasil, da religião e dos aspectos culturais africanos que permaneceram e influenciaram o país. 

A obra é inovadora porque trata essas temática do ponto de vista de uma pessoa negra; normalmente, 

sempre temos lido essas informações contadas a partir de uma perspectiva branca. Na opinião de L. Silva e 

K. Silva, todos os brasileiros são afrobrasileiros: de fato, quem nasceu no Brasil possui uma ancestralidade 

que vem da mistura de povos de origens diferentes e, portanto, os brasileiros têm raízes europeias, indígenas 

e, da mesma forma, africanas.54 

Hoje em dia, a difusão da literatura infantil afrobrasileira com protagonismo negro está a ganhar cada 

vez mais posição com a finalidade de reportar nos contos a realidade do Brasil que, até alguns anos atrás, 

sempre foi representada desde uma única perspectiva, a dos brancos. Com efeito, nos enredos sempre 

sobressaía o ser diferente dos negros, a divisão social com referência à distinção da cor da pele e a conexão 

da cor preta à feiúra, criando assim um padrão de beleza associado à cor branca. Portanto, o protagonismo 

negro contado do ponto de vista da autoria afrobrasileira é importante, porque contribui para a difusão da 

cultura afro, com o relativo reconhecimento e aceitação das próprias origens e identidade.  

A promulgação da Lei 10639/03 contribuiu para a inclusão da literatura de autoria negra nas escolas 

brasileiras e, por conseguinte, na vida e na cultura do país, apesar de histórias e contos que transmitem raízes 

afrobrasileiras serem muito poucos. Com efeito, até hoje os livros que tratam da temática afrobrasileira se 

encontram em menor quantidade com respeito àqueles de autoria branca. Apesar disso, a urgência de 

difundir obras para a infância que abordem temáticas ligadas à vida cotidiana com protagonistas negros é 

muito forte, sobretudo para fazer compreender e respeitar as diferenças culturais entre os brasileiros e para 

que os afrobrasileiros se possam identificar com novos padrões positivos.55 Posto isso, o que é evidente é a 

rejeição por parte da autoria afrobrasileira da condição em que sempre têm sido colocadas as personagens 

negras na literatura brasileira, portanto, através da escrita deles, os autores afrobrasileiro seguem 
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denunciando essa condição, através da escolha de temáticas liberadas dos problemas sociais que vitimizam 

os negros. A autoria negra, graças à literatura infantil, ao longo do tempo, está a construir a nova imagem da 

identidade negra. 

Então, podemos considerar o protagonismo negro uma temática presente, quer nos livros escritos 

por autores brancos, quer naqueles escritos pelos afrobrasileiros; a diferença entre as duas autorias está na 

maneira em que quem protagoniza a obra é apresentado. A perspectiva de representação é diferente por 

causa dos padrões literários estabelecidos ao longo do tempo e do conceito de subalteridade presente nos 

brancos ao pensar nos  afrobrasileiros. Considerado isso, se analisarmos a perspectiva dos autores não 

afrodescendentes e se a pusermos em contraposição àquela dos que têm raízes africanas, poderíamos 

reparar que a concepção dos negros, descritos pelos brancos, detém estereótipos, mesmo quando os autores 

não o querem destacar. Portanto, achamos que o verdadeiro protagonismo negro possa ser considerado 

aquele apresentado nas obras literárias infantis escritas por autores afrobrasileiros, porque eles retratam os 

protagonistas sem preconceitos relacionados ao aspecto físico e sem os fazer imergir em situações 

problemáticas, que alimentam os estereótipos que a sociedade brasileira tem construído em torno da 

identidade dos negros.  

A autoria afrodescendente possui o mesmo ponto de vista das personagens que representa, portanto 

narra uma realidade certa e conta sobre situações cotidianas. Os autores tratam muito das temáticas da 

recuperação da cultura ancestral e da fisionomia dos afrobrasileiros, e estes dois aspectos estão presentes 

em quase a maioria da literatura infantil afrobrasileira. Essa repetição das temáticas demonstra, por um lado, 

a vontade de afirmar a identidade negra e de reforçar os pensamentos positivos da consciência negra, e, por 

outro lado, confirma que essas questões ainda devem ser aceitas pela sociedade brasileira. Portanto, o 

protagonismo negro, quer por maior presença, quer pelo jeito em que está representado, pode-se considerar 

presente na literatura infantil afrobrasileira e não na literatura infantil brasileira, cujos autores continuam 

alimentando estereótipos que reforçam a desumanização e a marginalização dos afrodescendentes no Brasil.    

Outro aspecto relevante é a maneira em que as personagens negras são representadas nos livros 

para as crianças em relação à ilustração: a presença das imagens na literatura infantil é muito importante, 

porque, através das figuras, as crianças conseguem entrar ainda mais na história que estão a ler e chegam a 

concretizar as palavras presentes nas páginas, baseando-se nas figuras que veem representadas. Portanto, 

as ilustrações contribuem na criação dos pensamentos dos pequenos. Na literatura infantil que apresenta 

personagens negras, a maneira em que os afrodescendentes são representados forma a imagem que as 

crianças brancas têm dos negros e a ideia que as crianças negras têm de si mesmas. Às vezes, pode acontecer 

que aquilo que comunica o texto do livro seja representado de maneira diferente nas imagens, porque a 

visão estética do ilustrador nem sempre coincide com a do autor: por conseguinte, mesmo que as imagens 

sigam o conteúdo da história, pode ser que a representação física das personagens não coincida com a 



descrição física realizada pelo autor. Como salientou Pedersen, é possível encontrar nos livros infantis 

crianças negras representadas com narizes e bocas enormes, cabelos excessivamente volumosos ou presos 

sob chapéus e a cor da pele representada de maneira diferente, por vezes, com tons mais claros.56 Desenhos 

desse tipo contribuem para o prolongamento dos estereótipos ligados aos traços dos afrobrasileiros, que são 

um dos motivos pelos quais sempre têm sido marginalizados. 

Em particular, o cabelo dos afrobrasileiros é uma das marcas principais da identidade negra, contudo, 

até hoje é visto como traço de inferioridade. Frequentemente, na hora de descrever o cabelo dos negros, os 

adjetivos mais utilizados são duro e ruim, termos que não descrevem realmente o tipo de cabelo, mas que 

são usado com sentido pejorativo. Essa terminologia expressa a ideia de inferioridade à qual a sociedade 

brasileira associa o cabelo afro e demonstra como uma das principais características identitárias dos negros 

foi transformada em uma marca social de inferioridade, ligada a atitudes racistas. Portanto, descrever e 

representar nos livros infantis o cabelo dessa maneira, equivale a prejudicar a identidade dos 

afrobrasileiros.57  

Outra marca identitária dos afrobrasileiros é a cor da pele. Como apresentado anteriormente, as 

ilustrações que se referem às crianças negras são, com frequência, muito estereotipadas. A pesquisa 

realizada pela professora Pestana (2019) destacou que, nas ilustrações dos livros infantojuvenis, as crianças 

negras são representadas com a cor da pele diferente com respeito a quanto está escrito no livro, de fato, 

frequentemente, encontra-se uma cor mais clara. A pesquisadora analisou cerca de 35 livros para crianças 

com protagonismo negro e, a maioria deles, representou as personagens negras nas ilustrações com a cor 

marrom. É certo que no Brasil, pela história do país, ninguém tem a cor da pele idêntica, portanto não é 

possível identificar os afrobrasileiros somente com a cor marrom, já que há quem tenha a pele mais clara ou 

mais escura com respeito àquela tonalidade: os livros analisados, que representam a maioria dos 

afrobrasileiros com a cor marrom, fazem com que muitas pessoas e crianças não se sintam representadas, 

nem se possam identificar com as personagens dos contos. A escolha de utilizar essa cor nas ilustrações 

poderia ser interpretada como uma homologação das identidades dos afrobrasileiros e poderia criar uma 

concepção do aspecto físico deles que não tem correspondência na realidade. Mesmo que a escolha das 

cores seja realizada com a finalidade de tornar a gráfica do livro bonita, desse jeito não encontramos a 

representação de uma grande parte da população do Brasil. Às crianças brasileiras com a pele mais escura, 

ao lerem livros que apresentam ilustrações desse tipo, poderiam surgir perguntas sobre a própria identidade 

e, não se sentindo representadas, poderiam até sentir vergonha pensando que a própria cor da pele não é 
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considerada bonita, porque não está representada nos livrinhos do jeito que é, e portanto poderiam chegar 

a negar a sua identidade.  

A pesquisadora Pestana problematizou essa temática e pôs a atenção sobre a substituição da cor 

preta pela cor marrom levantando esse assunto e perguntando se essa poderia ser considerada uma atitude 

racista. Ela, de fato, fala de morenização das pessoas negras e evidencia que algumas personagens, mesmo 

sendo descritas e desenhadas com as características físicas que usualmente se encontram nos 

afrodescendentes, aparecem com a pele marrom.  

Outro aspecto, tomando como referência o livro O menino Nito (2011) de Sonia Rosa, é a 

representação de todas as personagens da história com a mesma cor: o protagonista, os pais dele e até uma 

personagem externa à família são todos coloridos de marrom; também essa homogenização de cor não 

corresponde à realidade brasileira.58 Formalmente, sabemos que no Brasil temos três cores principaisque se 

tomam como referência no momento de definir a própria identidade: branco, pardo e preto. É interessante 

o que Pestana relatou em seu trabalho: como prova de que a maioria dos brasileiros negam a própria 

identidade, sabemos que, baseando-nos nos dados da IBGE de 2017, aproximadamente 44,2% da população 

no Brasil considera-se branca, 46,7% se declara parda e 8,2% preta; esses dados não correspondem à 

realidade, já que as pessoas negras são muitas mais.59 

Considerando isso, notamos como a maioria da literatura para crianças no Brasil não representa 

fisicamente, quer na escrita, quer nas ilustrações, uma grande parte da população brasileira. Não podemos 

saber se isso é realizado de maneira intencional, contudo, achamos que, para a maioria dos escritores e 

ilustradores, seja normal atuar assim: colorir os desenhos sem usar as tonalidades mais escuras, falar de 

pessoas de cor marrom, representar traços físicos dos negros em personagens tingidas com uma cor de pele 

clara ou até modificar as feições dos afrodescendentes são mecanismos que, por causa de terem sido 

enraizados no tempo, podem ser difíceis de derrubar, porque vistos como normais. Portanto, esses padrões 

físicos de beleza cobrem a maioria dos outros presentes no país e contribuem para fomentar o silenciamento 

das diversidades culturais do Brasil. 

Para aprofundar esse assunto, nesta pesquisa traduzimos e investigamos três obras infantojuvenis 

com protagonismo negro: duas histórias foram escritas por autores negros e uma por uma autora branca. A 

seguir, exporemos as obras e os autores, analisando a forma em que eles abordaram a temática do 

protagonismo negro. 
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I.4 Amoras, O Pequeno Príncipe Preto e Flávia e o Bolo de Chocolate: apresentação e 

análise das obras 

I.4.1 Amoras, de Emicida 

Amoras é a primeira obra literária escrita pelo rapper Emicida, o qual se inspirou na música escrita 

por ele, que leva o mesmo título, para compôr a história. O texto foi publicado em 2018 pela Companhia das 

Letrinhas. 

Emicida, pseudônimo de Leandro Roque de Oliveira, nasceu em 1985 no Norte da cidade de São 

Paulo e é considerado um dos maiores artistas afrobrasileiros da década de 2000. É rapper, cantor, letrista e 

compositor. Ao longo da sua carreira, conseguiu alcançar grandes resultados, chegando a obter 

reconhecimentos internacionais. Procedente de uma família humilde, conseguiu levantar a voz sobre 

temáticas sensíveis e reformulou o lugar e a ideia de artista preto no Brasil.60 

O enredo de Amoras narra de uma conversa acontecida realmente entre pai e filha debaixo de uma 

amoreira: o pai, o próprio Emicida, conta à filha Estela que as frutinhas mais escuras do pomar são também 

as mais doces, e a partir daí a filha chega a reconhecer a própria identidade  por meio de uma comparação 

com a descrição da fruta que o pai acabara de fazer. A história, escrita de forma poética, trata a temática do 

reconhecimento e aceitação da identidade negra.  

Ao longo das páginas, encontramos referências a elementos da cultura africana: de fato, o escritor 

alude à religião do povo africano yorubá, procedente principalmente das regiões da África ocidental.  Para 

além disso, no livro, são citados os orixás, ou seja, as divinidades veneradas na mitologia yorubá, entre elas 

apresenta-se Obatalá, isto é, o orixá principal na cultura yorubá, o qual criou o mundo, os homens, toda a 

vegetação e os animais. Também o nome de Zumbi dos Palmares aparece na história, grande guerreiro e 

último líder do maior quilombo do Brasil, denominado Quilombo dos Palmares: os quilombos, lugares de 

refúgio, tornaram-se as comunidades fundadas e em que viviam os escravizados negros que fugiam do 

regime de submissão dos fazendeiros brasileiros. Para além da cultura africana, Emicida nomeia também o 

ativista afro-americano Martin Luther King, outra grande figura protagonista da luta contra a estigmatização 

da cor da pele; com efeito, ele pregava contra a violência, em favor do amor para com os outros. A vontade 

de transmitir para os pequenos leitores parte das raízes afrobrasileiras também se nota, porque, no final do 

livro, encontramos um pequeno glossário no qual o autor recupera a terminologia usada para explicar e fazer 

conhecer ao público essa parte cultural importante. 
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Acreditamos que uma das temáticas principais da poesia de Emicida é o amor: percebe-se na relação 

que une o pai com a filha e no amor próprio dela, que explode quando Estela se apercebe da própria 

identidade e reconhece que ser preta é bom. O livro narra a tomada de consciência do próprio ser e a 

afirmação da própria identidade. Consideramos Amoras uma história que contribui à afirmação da 

consciência negra e da literatura afrobrasileira com protagonismo negro: no enredo não há a mínima 

referência à condição econômica ou social dos protagonistas, nem uma descrição deles do ponto de vista do 

caráter ou do físico; pelo contrário, encontramos sentimentos de amor, orgulho e força em relação à 

humanidade. 

Numa entrevista realizada ao cantor Emicida61, ele explica por que decidiu transpor a música dele em 

livro: o rapper falou de uma traumatização que tem sido criada e difundida nos jovens brasileiros em relação 

à questão da identidade. Emicida acha que é preciso lutar e trabalhar para que o vazio que se criou, em 

relação à identificação das pessoas pretas com padrões irreais, seja preenchido por uma nova referência. O 

objetivo do livro é mesmo o de criar uma concepção bonita do ser humano para as crianças. Como sustenta 

Emicida, precisamos comunicar o assunto do racismo e a temática da individualidade para as crianças, 

contudo, a maneira através da qual isso se realiza é o que faz a diferença. A escolha de palavras sensíveis, 

usadas para relatar a sociedade e o mundo às crianças, deve ser realizada com a finalidade de deixar a eles o 

direito de ter pensamentos livres. 

As ilustrações do livro, realizadas por Aldo Fabrini, comunicam a mesma mensagem que se lê na 

história: as imagens não contrastam com a escrita do texto, porque os traços das personagens são doces e 

não enfatizados. Com efeito, a boca e o nariz têm um tamanho normal e o cabelo não é excessivamente 

volumoso. De acordo com a temática da identificação e reconhecimento da identidade negra, as cores 

utilizadas para os rostos das personagens do pai e da filha são escuras, embora a tonalidade com que foram 

coloridas as outras quatro personagens presentes no livro seja diferente dela. A cor preta foi utilizada por 

Fabrini para o cabelo das personagens e, para a pele deles. Reparamos a presença de cores escuras com 

nuances diferentes: Obatalá é representado com um marrom bem escuro, sucessivamente encontra-se uma 

imagem que retrata um lutador no ringue, o qual tem uma cor de pele mais clara do que a personagem 

anterior, depois encontramos a figura de Martin Luther King, cuja imagem, mesmo sendo em preto e branco 

faz transparecer que o ilustrador escolheu para ele a cor preta. Finalmente, aparece Zumbi dos Palmares, 

cuja pele tem um tom ainda mais escuro do que a dos protagonistas.  

Notamos que as personagens do livro, exceto pai e filha, apresentam cores diferentes, refletindo à 

realidade do Brasil. O que é interessante destacar é a cor escura escolhida para a personagem de Emicida e 

da filha Estela: no livro a cor deles parece ser mais escura com respeito à tonalidade que eles têm realmente. 
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O rapper considera-se preto e, através da história e das ilustrações do livro, fez com que as crianças pudessem 

ter uma referência bonita, sem preconceitos, da própria identidade. 

 

I.4.2 O Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França 

O Pequeno Príncipe Preto, escrito por Rodrigo França, é uma adaptação da peça teatral infantojuvenil, 

que leva o mesmo título e que o autor dirigiu e apresentou em todo o Brasil durante dois anos. O livro foi 

publicado em 2020 pela Editora Nova Fronteira. 

Rodrigo França é um dramaturgo, ator, diretor e escritor afrobrasileiro. É também ativista em direitos 

humanos fundamentais. Nasceu em 1978 no Rio de Janeiro e estreou como ator em 1992; desde então França 

começou a difundir a temática da identidade negra na sociedade brasileira.62                    

O enredo do livro gira em torno do protagonista, o Pequeno Príncipe Preto, que vive num pequeno 

planeta; a única companheira dele é uma árvore de Baobá. Um dia, ao chegarem as ventanias, o príncipe 

começa a viajar pelos outros planetas do mundo e, consigo, leva muitos ensinamentos às pessoas que 

conhece no caminho, tornando-se um pregador de paz, amor e respeito. O príncipe é um menino com 

curiosidade em conhecer a vida e com vontade de descobrir culturas diferentes. Graças ao amor dele pela 

sua companheira, a árvore de Baobá, o protagonista aborda a temática da ancestralidade, sublinhando a 

importância de conhecer as próprias raízes para poder saber de onde viemos e criar a nossa identidade. 

As temáticas principais do livro são a valorização da própria ancestralidade e o reconhecimento da 

identidade. De fato, o príncipe afirma que conhecer as próprias origens é fundamental para poder viver hoje 

em dia e, por conseguinte, este conhecimento ajuda na identificação de si mesmo. A recuperação da 

ancestralidade liga-se à figura do Baobá, árvore originária da África e considerada sagrada pelos povos 

africanos. Outra temática abordada pelo autor é a cor da pele: o protagonista fala abertamente da cor da sua 

pele, descrevendo-a com comparações bonitas como referências à cor do chocolate e de café quentinho; 

através da designação da pele, ele identifica-se como negro. Aliás, ele afirma a presença de diferentes cores 

de pele e de tonalidades, esclarecendo que não existe um único tom de cor que se possa definir como aquele 

que representa a cor de pele, porque há muitas. Essa abordagem é significativa, porque contribui para a 

criação de novas referências para as crianças e mostra-lhes que a diversidade é positiva e é bonita, e que por 

trás da cor da própria pele se esconde a própria identidade, a qual está ligada às próprias raízes. Para além 
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disso, a maneira em que o protagonista fala da própria cor  é um exemplo para as crianças negras que, 

durante muito tempo, tiveram a identidade negada e ocultada por padrões impostos pela sociedade.  

Outra inovação encontra-se na descrição dos traços físicos que o protagonista faz de si mesmo: ele 

fala da boca que é grande e carnuda, o nariz é de batata, os olhos são escuros e descreve o cabelo dizendo 

que não é ruim, mas bonito. O menino acrescenta que gosta das suas feições e de quem é; através desta 

afirmação, o livro transmite modelos positivos de aceitação do próprio ser, das origens e do aspecto físico.  

O autor escolheu caracterizar o protagonista utilizando palavras e elementos que, em muitas 

descrições da aparência física dos afrobrasileiros na vida diária, podem ser usados com finalidade pejorativa. 

O objetivo do escritor foi aquele de resgatar essas caraterísticas que, por causa da história do país, não se 

consideravam bonitas ou, pior, humanas. Rodrigo França, com esse livro, criou outro exemplo e modelo 

positivo para as crianças afrobrasileiras, difundindo a importância de conhecer as próprias origens e de 

valorizar si mesmos, aceitando a própria fisicidade, porque faz parte da própria ancestralidade. O Pequeno 

Príncipe Preto transmite uma mensagem de amor e de força, especialmente para as crianças negras, e dá 

para elas o exemplo e a coragem de não permanecer em silêncio perante as injustiças. 

Numa entrevista realizada a Rodrigo França, o autor afirmou que se inspirou na sua família e nas suas 

crenças para escrever a história do livro porque considera importante que as crianças permaneçam longe de 

atitudes racistas para não sofrer e se sentir inferiores. Ele acrescentou que o motivo para transformar a peça 

teatral num livro foi justamente fazer com que essa história pudesse alcançar o maior número de pessoas, já 

que nem todos têm a possibilidade de frequentar o teatro. Além disso,  ofereceu cópias do livro às bibliotecas 

públicas do país, com a finalidade de garantir o acesso à cultura e à literatura negra ao maior número de 

pessoas possível.63 

As ilustrações do livro foram realizadas pela animadora, ilustradora e designer afrobrasileira Juliana 

Barbosa Pereira. A elaboração dos desenhos do livro, como está escrito na página 31, foi um processo 

importante e bonito, que a fez reencontrar-se com a criança que foi. De acordo com o texto, as imagens 

representam o que o autor quis comunicar com a história: o protagonista está representando da mesma 

maneira em que está descrito,  ou seja, os lábios são carnudos, o nariz é grande, como os olhos, bem negros 

e o cabelo forte e cacheado. Os traços do príncipe representam aqueles das pessoas negras: os traços são 

doces e não carregados. A beleza das ilustrações está na realidade e na verdade que transmitem: a criança 

negra, preta, afrobrasileira olha para esses desenhos e consegue indentificar-se neles e as outras com a pele 

mais clara conseguem identificar nisso outro modelo de beleza natural. Também a cor escolhida pela 
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ilustradora reflete as palavras do autor; não estamos  diante de clareamentos de cores, estamos diante da 

expressão da beleza da identidade negra.  

 

I.4.3 Flávia e o Bolo de Chocolate, de Míriam Leitão 

Míriam Leitão é uma jornalista, escritora e apresentadora de televisão brasileira. Nasceu em 1953 

em Caratinga, Minas Gerais, e começou a carreira como jornalista em Vitória. Durante a ditadura militar, por 

fazer parte do movimento estudantil, foi presa e permaneceu na prisão por dois meses, enquanto estava 

grávida do primeiro filho; por consequência disso, foi perseguida e perdeu o emprego. Desde então começou 

a trabalhar como jornalista e editora de economia para diferentes jornais do país, para além do emprego 

como apresentadora de televisão na rede Globo.64 

Míriam Leitão publicou o seu primeiro livro para crianças em 2013 e, em 2015, lançou Flávia e o bolo 

de chocolate, pela Editora Rocco. 

O livro conta a história de Rita, uma mulher branca que não consegue ter filhos e por isso decide 

adotar uma criança que não tenha mãe. Desde aquele momento, na vida da mulher chega Flávia, uma 

pequena criança cheia de curiosidade, de força e beleza. Ao crescer, Flávia dá-se conta de que a cor da sua 

pele é diferente daquela da mãe, e então começa a recusar o próprio aspecto físico. Rita, para tentar 

convencer a filha de que a cor da sua pele é bonita, proíbe-lhe qualquer coisa de cor marrom. Através da 

negação das coisas que a menina gosta muito, ela, no final do conto, apercebe-se de que todas as cores são 

bonitas e de que as pessoas são diferentes, chegando ao reconhecimento da própria identidade. 

Nesse livro a autora aborda diferentes temáticas, desde a adoção, os preconceitos sobre a 

diversidade de cor, até à valorização de si mesmo. No começo do livro encontramos um episódio de 

preconceito racial: Rita sai com a filha para passear pela praça do bairro e uma vizinha aponta o dedo contra 

elas para pontualizar que as duas não podem ser mãe e filha porque são diferentes. Quando Rita ouve essas 

palavras, vai embora cheia de raiva, sem dar explicações à vizinha. Sucessivamente, ao longo das páginas, 

aparece o tema da identidade negra: Flávia, ao crescer, nota a diversidade física dela com respeito à mãe e 

recusa a própria identidade, dizendo que não gosta da cor da sua pele, porque é marrom. Ao longo das 

páginas, veremos as tentativas da Rita de fazer entender à filha que marrom é uma cor legal e que todas as 

pessoas são diferentes e por isso são bonitas do jeito que são. 

Segundo o que foi reportado no site da Editora Rocco, o livro aborda a temática da descoberta dos 

preconceitos raciais pelas crianças, e acrescentamos que o conto quer fazer chegar a mensagem de que todos 
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somos diferentes e, precisamente por isso, somos bonitos. Achamos que outra temática é a descoberta e o 

reconhecimento da própria identidade, visível na conclusão do conto. Contudo, os temas presentes no livro 

parecem ser estruturados com preconceitos. De fato, a menina considera a pele dela marrom, uma cor com 

a qual, no Brasil, realmente poucas pessoas se identificam. Com efeito, ao falar da cor da pele, a terminologia 

mais usada para fazer referência a essa é branco, pardo e preto. No livro, a autora escolheu a palavra marrom 

para designar a pele da pequena protagonista. Essa cor nos parece uma generalização da multidão de cores 

escuras da pele dos afrobrasileiros e poderia ser vista como uma tentativa de homogeneização dos 

afrodescendentes. Não estamos a dizer que isso foi realizado com intenção, mas é possível que tenha 

acontecido inconscientemente por causa da história do Brasil e dos padrões físicos e sociais que se instalaram 

no povo brasileiro.  

Outro preconceito que se percebe no livro é o estereótipo da menina preta sem pais: Rita está em 

busca de uma filha e adota uma menina negra. Nesse contexto, Flávia é a repercussão das crenças do povo 

brasileiro: ela representa uma menina abandonada, adotada e vítima de preconceitos pela cor da pele. Em 

muita literatura encontramos esse tipo de descrição das personagens negras, o que pode nos levar a crer 

que somente quem tem a pele escura vive condições de abandono ou é vítima da sociedade; 

consequentemente, nos livros, os papéis designados para elas refletem os pensamentos sociais. Portanto, 

querendo abordar a descoberta e a destruição do preconceito racial, o livro acaba por fomentá-lo. Achamos 

que o uso de palavras e expressões como diferença, ser diferentes e marrom contribuem para a confirmação 

e o reforço dos estereótipos presentes no Brasil. Para além disso, o episódio de preconceito narrado no livro 

termina rapidamente: Rita, perante o juízo da vizinha, não lhe explica a relação que a une com a filha, nem 

está presente no livro um momento de reflexão sobre o preconceito. É importante explicar para as crianças 

o que é o racismo, e escrever para a infância é uma grande responsabilidade, já que a literatura infantojuvenil 

contribui para a formação das ideias e da consciência dos pequenos; por isso, as crianças precisam ter boas 

referências. 

As ilustrações do livro foram realizadas por Bruna Assis Brasil, jornalista e designer, nascida em 

Curitiba em 1986, e que tem experiência no campo da ilustração para crianças. No conto, encontramos a 

figura da pequena Flávia: a cor escolhida para a pele dela é marrom, precisamente em linha com quanto a 

autora escreveu nas páginas. A menina apresenta uma marca fundamental da identidade negra: o cabelo é 

representado solto, crespo e com os cachos típicos do cabelo afro, aliás, ele não é desenhado de forma 

excessivamente volumosa. De fato, os desenhos não são carregados, os traços das personagens são doces e 

bonitos. Contudo, se olharmos para o rosto de Flávia, e o compararmos com aqueles das outras personagens 

ilustradas no livro, para além da cor, não reparamos nenhuma especificidade: as feições da protagonista são 

muito similares àquelas dos outros. A boca e o nariz são pequeninos, tanto quanto os da mãe da menina, e 

os olhos são castanhos, da mesma cor dos de Rita. Outra vez, encontramos uma homologação da identidade 



através da representação dos traços físicos, os quais não correspondem à realidade da marioria dos 

afrobrasileiros. Não sabemos se essa escolha foi realizada com o objetivo de não querer destacar diferenças 

entre Flávia e a mãe adotiva, para reforçar a relação de amor entre elas, ou por não querer representar de 

maneira caricatural a protagonista. No entanto, a ilustração da protagonista não corresponde aos traços 

físicos afrobrasileiros; consideram-se as feições outra marca pessoal que caracteriza os afrodescendentes, 

porque contribui para a identificação da própria identidade. 

No livro são ilustradas outras personagens: é curioso destacar que para além da Flávia, encontramos 

somente três personagens da mesma cor da protagonista entre as vinte e cinco presentes ao longo das 

páginas. De fato, encontramos representados um rapaz afrobrasileiro na capa, junto com Flávia, uma mulher 

branca e um homem que poderíamos definir pardo, segundo a classificação das cores, e sucessivamente, 

duas mulheres afrobrasileiras. Notamos que a tonalidade de cor escolhida para as três personagens é idêntica 

à da cor da protagonista; não temos a presença de uma personagem com a pele preta. Aliás, as feições são 

sempre iguais, tanto entre as três personagens, quanto entre as demais vinte e duas. Reparamos a presença 

de sete personagens com a pele parda: nos desenhos foram escolhidas duas tonalidades, a primeira um 

pouco mais escura do que o branco e a segunda parece-se com um marrom claro. Na história e nas ilustrações 

não há um modelo real de representação da sociedade brasileira, portanto nem todas as crianças, ao lerem 

este livro, têm a possibilidade de identificar-se na história. 

*** 

As três obras literárias, analisadas nesta pesquisa, abordam a temática do protagonismo negro, 

porém desde duas perspectivas diferentes. Em Amoras e O Pequeno Príncipe Preto, os enredos contam uma 

história de amor e de valorização da própria identidade: as protagonistas, através de uma viagem interior, 

descobrem a própria identidade e mostram-se orgulhosas da própria particularidade. Não há uma rejeição 

ou um silenciamento das identidades: as duas crianças, uma menina e um menino, gostam de si mesmos e 

têm orgulho  dessa identidade. Aliás, o racismo e os preconceitos não são citados nos livros, porque os 

autores escolheram contar histórias que não perpetuassem os preconceitos contra os afrobrasileiros e que 

não ligassem o racismo às crianças negras. De fato, a mensagem veiculada pelos livros e dirigida às crianças 

é de que têm o direito de se aproximar da realidade sem barreiras sociais e de desenvolver pensamentos e 

ideias em autonomia, sem influências negativas. Para além disso, notamos como Emicida e Rodrigo França 

quiseram criar modelos positivos, de força, amor e respeito para a cultura e a identidade negra. Portanto, 

podemos definir a perspectiva dos dois autores interna à temática do protagonismo negro. Eles declaram-se 

negros e aplicam atitudes positivas de promoção da identidade negra: o uso das palavras é significativo, pois 

eles repetem a palavra preto(a) várias vezes ao se referirem à cor da pele e não encontramos termos como 

marrom ou moreno, como prova de que os escritores querem afirmar a identidade negra. A escolha das 

ilustrações dos dois livros também é significativa: os desenhos refletem as características das pessoas negras 



e as cores utilizadas são escuras e quentes; encontramos várias tonalidades de cores que permitem aos 

leitores se reconhecer e reconhecer a identidade dos outros. 

No conto Flávia e o Bolo de Chocolate, da escritora Míriam Leitão, pelo contrário, achamos que a 

perspectiva da autora é externa à temática do protagonismo negro, apesar de ela escrever sobre isto: 

primeiramente, porque ela é uma mulher branca, que não pode ser considerada uma testemunha da cultura 

negra, e, em segundo lugar, porque na história se destaca o estereótipo da criança negra. Na verdade, a 

protagonista reflete os antigos padrões sociais que, ao longo do tempo, se estabeleceram na sociedade: 

Flávia é representada como órfã e vítima de preconceito, aliás ela encobertas pelo enredo do livro, porque 

os preconceitos e a rejeição de si mesmo são temáticas tão fortes, que apagam a verdadeira intenção do 

livro. Embora talvez inconscientemente, os assuntos tratados recriam uma ideologia velha e passada, 

eurocêntrica, que não deixa espaço para modelos positivos para os afrobrasileiros que, com frequência, se 

encontram vitimizados ou, pior, acusados. As crianças que leem este livro poderiam encontrar confirmações 

nas ideias que a sociedade sempre tem tentado impor e, ao mesmo tempo, os negros não encontrariam um 

exemplo positivo de identificação, porque poderiam descobrir ou reviver situações negativas. Portanto, o 

protagonismo negro, descrito do ponto de vista da autoria branca, neste caso, como em outros que já vimos 

nas páginas anteriores, ainda sofre de preconceitos: para além do papel social que foi conferido à Flávia, 

tanto na sua descrição física, como nas ilustrações, não aparece a palavra preta ou negra, aparece a cor 

marrom. Consideramos que também a escolha da terminologia usada na descrição da cor da pele é relevante 

para fazer com que os afrobrasileiros se identifiquem: achamos que marrom não é uma cor que possa definir 

a tonalidade da pele dos negros. Negro é preto ou tem a pele escura; marrom é outra tentativa de 

homologação que não permite a identificação das crianças. 

O ponto de vista do autor em relação à temática do protagonismo negro na literatura infantil no 

Brasil é um assunto que até hoje está a ser formado: a autoria negra escreve com a finalidade de resgatar a 

imagem dos afrodescendentes e de introduzir novos modelos positivos, de beleza e de força para contribuir 

para a criação da criança negra. Os autores afrobrasileiros relatam histórias primeiramente para a própria 

comunidade, porque é preciso mudar a ótica com que eles enfrentam a vida e, infelizmente, os preconceitos, 

e também para os brasileiros que não se identificam como negros, porque é fundamental fornecer exemplos 

que descrevam os negros de uma forma humana e, acrescentaríamos, normal. Conseguir transportar essa 

perspectiva aos autores brancos que tratam do protagonismo negro parece todavia ser um longo caminho a 

percorrer. Hoje em dia, na literatura infantil no Brasil, temos uma distinção entre autoria negra e branca e, 

nas temáticas, fala-se de protagonismo negro e não. A urgência de distinguir as origens dos autores e dos 

protagonistas, assinala que no país ainda é presente uma clara divisão de culturas e ideais.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

Tradução de Amoras, O Pequeno Príncipe Preto e Flávia e o Bolo de Chocolate 

No presente capítulo exporemos a tradução das três obras para o italiano. As duas primeiras são 

acompanhadas por um glossário ao final de modo que o público leitor infantil ou infantojuvenil italiano possa 

apreender o significado de algumas palavras das culturas brasileira e afrobrasileira. 

II.1 Amore 

Non c’è miglior palco                                
per un pensiero ballerino 
dell’interno 
della mente di un bambino. 
 

Lo puoi vedere,  
lì è tutto puro e profondo, 
come Obatalà, la divinità 
che creò il mondo. 
 

Perché alla nascita piangiamo? 
Dicono perché ci allontaniamo da Dio, 
che è quello che i musulmani 
chiamano Allà. 
 

In questo pianeta, 
Dio ha così tanti nomi differenti 
che, per facilità, ha deciso di abitar 
nella luce degli occhi delle genti. 
 

E i pensieri dei bambini, 
come spuntano? 
Con occhi di olive nere 
e capelli di nuvole. 
 

 

Spargono in giro 
ogni tipo di bellezza 
che mi sforzo d’insegnare, 
ma da loro l’ho potuta imparare. 
 

Durante un giretto 
con la piccola nel frutteto, 
le spiego che la frutta più scura 
è il meglio che c’è. 



 

La frutta più scura è il meglio che c’è. 

 
Le more  
più dolci da cogliere e gustare, 
sono quelle più scure. 
Ci puoi giurare. 
 

Si accende la gioia 
negli occhi della bambina; 
a che conclusione incredibile 
è giunta la piccolina? 
 

Forte come un  
lottatore sul ring  
 

e gentile  
come Martin Luther King, 
 
mentre raccoglie le more 
dai rami e da terra.  
Guardandola Zumbi di Palmares direbbe: 
 – Nessuna cosa è andata persa.   
 
Nessuna cosa è andata persa. 

 
Fa suonare le parole 
come un canto 
giocando con le more 
al sapore di incanto. 
 

Mi guarda negli occhi 
attentamente, e dice: 
 

CHE BELLO, 
PAPÀ, 
PERCHÉ 
ANCH’IO 
SONO 
COME LE MORE! 
 

Perché ANCH’IO SONO COME LE MORE! 

 

 



GLOSSARIO 

OBATALÀ: nella mitologia yoruba, che è una cultura africana, Obatalà è conosciuto come il grande 

orisha, infatti fu il creatore del mondo, degli uomini, delle piante e degli animali. 

ORISHA: antenati africani divenuti esseri divini. 

MARTIN LUTHER KING: importante pastore ed attivista nordamericano, figura centrale di una 

campagna che predicava la non violenza e l’amore per il prossimo. Lottò perché le persone non 

fossero giudicate per il colore della loro pelle, bensì per la loro personalità. 

ZUMBI DI PALMARES: grande guerriero brasiliano, uno degli ultimi capi del Quilombo di Palmares, la 

più grande comunità di schiavi che sia mai esistita in Brasile. Zumbi lottò valorosamente per la fine 

della schiavitù, un grande crimine contro l’umanità che causò molta tristezza e sofferenza a milioni 

di persone del continente africano e del resto del mondo. 

QUILOMBO: era il rifugio degli schiavi che scappavano. Nel corso della storia, ci furono milioni di 

quilombos in Brasile ed in tutto il continente americano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.2 Il Piccolo Principe Nero 
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IL PIANETA DEL PICCOLO PRINCIPE NERO 

In un minuscolo pianeta vive un bambino nero con un albero di Baobab. Al bambino piace molto 

innaffiare il Baobab, che è la sua unica compagnia. 

- Voi mi sentite soltanto, ma non riuscite a vedermi. Sono dietro al tronco di un albero, del 

Baobab. È un albero bellissimo, immenso, gigante. Provo ad avvolgerlo con le mie braccia, ma non ci riesco. 

Ci vorrebbero due, tre, quattro… tante persone. Abbracciare il Baobab è uno scambio di forza, di energia. Hai 

presente quando la batteria è scarica? Ecco, io vengo qui e mi ricarico. 

Ah, già, dimenticavo: io sono il Principe di questo pianeta. Il Baobab ha detto che sono il Piccolo 

Principe. Lui è il Grande Principe. 
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Questo pianeta è così piccolo che qui ci stiamo soltanto noi due. Tra poco saremo in tre. Rispetto a 

un pianeta chiamato Terra, qui è talmente piccolo che assomiglia a un granello di sabbia. Esistono altri pianeti 

sparpagliati per questo Universo infinito. Ne conosco qualcuno, ma il mio sogno è conoscerli tutti, uno a uno. 

Sapere chi vive in quei posti e sapere che cosa fanno. Mentre lo faccio, lascio il seme del Baobab, perché 

voglio spargere in giro quello che ho di più prezioso: lui e l’UBUNTU. 

L’ho promesso al Baobab. Ma, per andare via, devo sfruttare i forti venti, che soffiano qui ogni tanto. 

E, quando soffiano, me ne vado via volando, volando. 
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Io non so chi è venuto prima. Il pianeta o il Baobab. Lui è un albero sacro, millenario. È qui da tanto 

tempo… 

Al Baobab piace il terreno secco, ma io lo innaffio tutti i giorni con acqua tiepida. Non mi piace vedere 

che qualcuno abbia sete. Anche le amicizie devono essere innaffiate tutti i giorni: né con tanta, né con poca 

acqua. 

Lascia che ti racconti un segreto: una volta all’anno, in una sola notte, nasce un fiore solitario a testa 

in giù, ed il Baobab esplode di vita e di allegria. Il fiore dura poche ore e puzza come la carne andata a male, 

ma è troppo bello. Trovo divertente che il Baobab sia il contrario. I suoi rami secchi, in alto, sembrano radici. 

Le foglie germogliano solo quando piove. Sembra perfino che sia caduto dal cielo, sottosopra. 
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Devo tanto al Baobab, lo sai? La saggezza è il cibo che ci alimenta. Esiste una cosa chiamata 

ascendenza. Prima di quest’albero, c’era un altro albero e prima c’era un altro albero, e poi ancora un altro, 

un altro ed un altro… Prima di me sono venuti i miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni, i miei trisnonni, i 

miei bis-bis-bisnonni… Tutti erano re e regine. 

Come può esistere l’oggi, il presente, se non conosci il tuo passato, la tua origine, le tue 

caratteristiche? È così che noi conosciamo la nostra ascendenza. Tutto questo è saggezza e ascendenza. 
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La mia pelle è del colore di questo terreno. Quando lo innaffio diventa più scuro, del colore del 

cioccolato, del caffè fumante. I colori sono diversi, come i pastelli. C’è chi dice che esiste un pastello del 

“colore della pelle”. Che vuol dire? La pelle può avere tante tonalità… 

Io sono nero! Un po’ più chiaro di alcuni neri ed un po’ più scuro di altri. Come il colore verde… c’è il 

verde scuro e il verde chiaro, ma nessuno dei due smette di essere verde. A me piacciono molto il colore della 

mia pelle e i miei lineamenti. 
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La mia bocca è grande e carnosa. 

Guarda il mio sorriso com’è bello e simpatico! 

Ho il naso a patata. Io adoro le patate e adoro il mio naso. 

I miei occhi sono scuri come la notte. Esistono anche gli occhi chiari, ma a me piacciono i miei occhi 

così come sono. Perché sono i miei. 

I miei capelli non sono brutti e cattivi. Loro non parlano male di nessuno. Prima mi tagliavo i capelli 

molto corti, ma adesso li sto facendo crescere. Voglio che stiano verso l’alto come i rami del Baobab. 

Cresceranno, cresceranno e cresceranno… Saranno forti, luminosi, voluminosi. Guardate il cielo! Non c’è 

alcun limite. 

IO AMO I MIEI CAPELLI 
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Mhmm, profumo di terra bagnata. Penso che pioverà! È l’ideale perché io rimanga qui buono a 

suonare una canzone per il mio albero. Mio, no, nulla mi appartiene. 

Ti racconto una storia. Un giorno ero qui triste in silenzio. Non me ne ricordo il motivo. Perché la 

tristezza, se arriva, poi deve andare via subito. Il cielo era un po’ coperto, stava arrivando l’odore della 

pioggia, ma non pioveva ancora. Si vedevano soltanto molti fulmini. 

 



Lo sapevi che, per alcune persone, i fulmini sono due guerrieri che lottano? In realtà sono una 

guerriera e un guerriero: le divinità Iansã e Xangô. Così, ogni volta che le loro spade si toccano, c’è un grande 

rumore di esplosione. 
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Ma tornando alla mia storia, all’improvviso, ha iniziato ad esserci molto vento. Ho guardato verso il 

cielo e ho visto un aquilone che volava come una ballerina in aria. Era la mia occasione di volare e di conoscere 

altri pianeti. Di spargere i miei semi. 

 

Poi, l’aquilone è rimasto incastrato tra i rami del Baobab. Gli ho chiesto il permesso e sono salito, 

salito e salito. Appena è arrivato un vento ancora più forte, ho perso l’equilibrio ed il Baobab non è riuscito a 

tenermi con i suoi rami. Ho afferrato il filo dell’aquilone, che ha iniziato a portarmi lontano, sempre più 

distante. Sempre più in alto. E vedevo rimpicciolire sempre di più il mio pianeta. Il Baobab stava diventando 

sempre più piccolo, minuscolo. Fino a che non ho visto un pianeta come il mio, ma senza alberi. C’era un 

uomo con la barba bianca, un mantello rosso lungo un metro… No, due, tre, quattro metri! Un mantello 

enorme. C’erano solo un trono e un re. 
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RE 
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IL PIANETA DEL RE 

Il pianeta è un po’ più grande di quello del Piccolo Principe Nero. Al re, l’unico abitante, piace molto 

dare ordini. Lui vive da solo, perché nessuno sopporta una persona che non fa altro che lamentarsi e che è 

egoista. 

- Un milione, due milioni, tre milioni… Io sono così ricco, ma così ricco, che mi stanco di contare 

quante stelle possiedo. È tutto mio! Qui io sono il padrone di tutto, ho tutto. Cioè, manca solo qualcuno che 

dica quanto sono bello e potente e che mi applauda. È davvero poco carino applaudirsi da soli.  

Tornerò ai miei calcoli… Quattro milioni, cinque milioni… Cos’è quello che viene dal cielo? È un 

bambino su un aquilone! È appena caduto e sta scavando un buco nella terra. Che seme è quello? Come 

osa entrare nel MIO pianeta senza chiedermi il permesso? Ti permetto di osare a entrare nel mio pianeta 

senza chiedermi il permesso. 

Io sono il padrone di tutte queste cose! Il più bello e simpatico. Sono ricco! Andiamo, bambino, 

applaudimi con fervore! Cos’è quella faccia? Non mi vuoi applaudire? Va bene, ti ordino di non applaudirmi. 



Ma soltanto per ora. Ti darò del tempo perché ti renda conto di quanto io sia maestoso, insostituibile, geniale, 

intelligente, incredibile… 

Bambino, non starnutire sul MIO pianeta! Va bene, ti permetto di starnutire! Non correre! Non 

correre assolutamente, bambino… Ah, allora desidero che tu corra fino a stancarti. 

Che audacia! Non sederti sul mio trono! Caspita, prenderò una giacca, ha iniziato ad esserci vento. 

Penso che stia per piovere. Mhmm, profumo di terra bagnata. Che c’è? Te ne vai dal mio pianeta? Chi te l’ha 

permesso? Allora vai, ti lascio andare via. 

Ma perché non rimani un altro po’? Ho dei quadretti al cocco, delle caramelle. Rimani, avremo una 

torta! Ti dò un incarico. Sarai il mio ambasciatore. No, il mio consigliere. Ma consigli per cosa? Io so tutto. 

Non ho bisogno di nessuno! Noooo, sto scherzando. Quante stelle vuoi per rimanere? 

Un’altra volta da solo, non capisco perché. 

Un milione, due milioni, tre milioni… 
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IL PIANETA TERRA 

Il pianeta è grande, molto più grande del pianeta del Piccolo Principe Nero e di quello del re. 

Diversamente dal re solitario, questo pianeta è pieno di gente e di animali. Un pianeta blu, dove vivono milioni 

di persone. Ognuno di un tipo, di un colore, con un modo diverso di vivere. 

- Che fortuna che ho! Ha soffiato così forte il vento che ne ho approfittato ed ho corso. Cioè, 

ho volato. 

Caspita, quanto parla il re! Non capisco gli adulti, pensano di avere tutto, ma non hanno niente. Io 

non voglio le stelle, voglio ricevere affetto. Voglio un sorriso, voglio un abbraccio, voglio poter conversare, 

bere un succo d’anguria e mandarino insieme a un amico. Se non ci sarà tutto questo, le stelle non saranno 

mai abbastanza. 

Non voglio essere il più-più-più di niente. Si perde molto tempo a pensare soltanto a sé. Ed il noi?! 

Ho piantato un seme di Baobab in quel pianeta triste. Quando lui crescerà e diventerà una piantina, 

sarà sufficiente perché il re capisca cos’è l’UBUNTU. 

Poi il vento forte mi ha portato ancora più lontano. L’aquilone mi ha lasciato in un pianeta blu. Mi 

sono ricordato di quello che il Baobab mi aveva detto su quel pianeta con più acqua che terra. 

Strano, se c’è più acqua, perché si chiama Terra? 

Il Baobab aveva detto anche che in quello c’era gente come me. Stavo viaggiando da giorni, da solo. 

Ero in cerca di qualcuno con cui fare amicizia. Quando sono arrivato, ho camminato, ho camminato molto, 

perché quel pianeta è grande, lo sai? E niente! Finché non ho sentito una voce molto bella! Ma non vedevo 

nessuno. Forse era la mia immaginazione? 
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Il pianeta terra della volpe 

 

- Ciao! Non vale la pena cercarmi, non mi vedrai. Ho già capito che non sei di qua. Ti ho visto 

mentre volavi con l’aquilone. Sono qui, sotto il melo. Forse hai paura di me. Forse no. Io sono una volpe. Non 

posso giocare, non posso correre. Tutto perché non mi hai ancora conquistato. Mhmm, cos’è quello? Sembra 

che ci sia un terremoto dentro di me. Mhmm, è che mi è venuta fame. Vorrei una gallina. Pezzetti di pollo 

fritto, con salsa vinaigrette e contorno di farofa con delle uova. 

La mia vita è noioooooooooooosa. Io caccio le galline e gli uomini cacciano me. 

Tu assomigli molto agli uomini di qui.  La differenza è che tu sei ancora piccolo, hai un aquilone e non 

hai armi. Sei molto piccolo per essere un cacciatore di volpi. Ma, comunque, rimarrò qui nascosta. Può essere 

che diventi adulto all’improvviso e poi cominci a cacciare volpi. Non vorrei diventare un cappello, uno 

spiedino, né il cappotto di una signora. 
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Affetto 
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Tu sei come centomila ragazzini che ho già conosciuto. Allo stesso modo, se ci fossero volpi nel tuo 

pianeta, io sarei come centomila volpi. Adesso, se mi conquisti… Se mi conquisti! Se creassimo un legame 

l’uno con l’altra, allora sarebbe diverso. Avremmo bisogno l’uno dell’altra. Tu saresti per me l’unico al mondo. 

Ed io sarei per te l’unica volpe. Saremmo come una giornata di sole durante le vacanze. O un pomeriggio 

mangiando risolatte, croccante al caramello. Ma bisogna essere pazienti, un giorno dopo l’altro. Bambino, 

non c’è niente di meglio di un’amicizia sincera. 

Adesso puoi andare via, prima che mi affezioni a te. Se pensi che io mi meriti una tua visita, puoi 

tornare. Ma torna alla stessa ora. Se vieni alle quattro del pomeriggio, dalle tre comincerò ad essere felice. 

Più la lancetta dell’orologio si avvicinerà all’orario del tuo arrivo, più mi sentirò felice. Ma è meglio che tu 

vada via… Conserverò questo incontro come un sogno bellissimo. Ah, sii sempre sincero con i tuoi sentimenti. 

Se conquisterai qualcuno, sii te stesso. Sii sempre onesto con quello che provi. La parola “affetto” viene da 

colpire l’altro. Colpisci con la verità. 

Io sono qui a parlare, e tu sei di fretta… 

Stavi andando per la strada sbagliata, per di là è meno pericoloso. È arrivato il momento della tua 

partenza. Vai, prima che sia sera. Penso che scoppierò a piangere. Io sono così, ho la lacrima facile. Voi 

viaggiatori ve ne andate e lasciate nostalgia. Addio! 
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Signore?  

Tutto bene?  

Signore?! 

 

PAG 21 

Il pianeta terra e il Piccolo Principe Nero 

 

- Mi è venuta voglia di mettere insieme la volpe con quel re, per far sì che una colpisca l’altro. 

Una ha troppo amore e l’altro troppo poco. 

Non ho capito una cosa. Lei ha detto: “Tu sei come centomila ragazzini che ho già conosciuto.” Non 

lo sono, proprio no. Noi siamo unici, sia che conquistiamo o no le persone. 

Non ci si può paragonare ad un altro essere. 

Avrei voluto tanto rimanere il tempo sufficiente per diventare amici. Ma ho preferito camminare. In 

pochi giorni, mi ero già lasciato alle spalle tre persone che avevo conosciuto. Pensavo che questa cosa non 

fosse bella. 

Cos’era quello che si stava muovendo?! Era un essere simile a me! 

Soltanto che non era più piccolo come me. Persone adulte! 

“Signore? Tutto bene? Signore?!” 

Non ha risposto! Che maleducato! Se n’è andato senza parlare con me. 

Caspita, ce n’era un’altra lì. 

“Signora?! Come va?” 

Erano in tanti, ma nessuno si parlava. Nessuno si guardava negli occhi. E nessuno parlava con me. 

Non lasciavano dalle mani delle piccole scatole illuminate. Era tutto così veloce, ma sembravano non godere 

del tempo che avevano. Niente abbracci, niente sorrisi. 

“Ciao! Io sono il Piccolo Princi… Lascia perdere!” 

Stavo pensando: Ho viaggiato così lontano, per cosa!? Non vale la pena rimanere qui così. Ma come 

me ne vado? Non c’è vento, non c’è profumo di terra bagnata. Vorrei che ci fosse un vento così forte, così 

forte… Da arrivare sul mio pianeta in pochi secondi. 

Avevo solo un seme di Baobab. Quel popolo avrebbe bisogno di migliaia di semi, di migliaia di Baobab. 

Avrebbe bisogno di UBUNTU. 
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Dove state andando? 
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Mi sono sentito così solo, volevo soltanto andare a casa. Abbracciare il Baobab, ricaricare l’energia. 

Perché cresciamo? Per perdere i sogni, per smettere di vedere le stelle. Il tempo sembra scappare da loro. In 

che modo ci si gode la vita, se non ci si ferma a contemplarla? Non voglio smettere di sentire il profumo dolce 

della vita. Perché, per me, la vita ha il sapore di marmellata di guava con formaggio stagionato. Mi piacciono 

anche il caruru e il quindim. 

Poi, ho camminato finché la suola delle mie scarpe non si è staccata. Ho camminato così tanto che 

mi sembrava di aver fatto il giro del pianeta. E guarda che quel pianeta non era della dimensione del mio. 

Stavo pensando a quegli adulti con la faccia di chi non ha sogni. Finché non ho iniziato a sentire delle risate. 

Risate a crepapelle dei magici erês. Tanti bambini! Alcuni avevano delle borse pesanti e strane sulla schiena. 

“Dove state andando?”, ho chiesto. 

“A scuola!”  

Hanno risposto! 

Correvano poco, giocavano soltanto con videogiochi. I pupazzi e le bambole non assomigliavano alla 

maggior parte dei bambini. E la maggior parte dei bambini assomigliava a me. C’era un colore per i bambini 

e un colore per le bambine. Ehi, colore è colore. Ci credi che anche i giochi erano separati?! 

Loro non si chiamavano per nome, ma con dei soprannomi che mettevano tristezza. I bambini non 

vivevano liberi, la scuola aveva dei muri alti e delle sbarre. 

“Posso giocare con voi?” 

Alcuni hanno riso del mio accento e del modo in cui mi vestivo. 

“Lui parla con enfasi.” 

“Ricorda la voce di chi è pigro.” 

“I suoi vestiti sono così strani, non sono vestiti da bambino.” 

“Tu non sembri normale.” 

“Che vuol dire normale?” 

Volevano toccare i miei capelli, senza chiedermi il permesso. 

“Non toccate i miei capelli!” 
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La cosa più strana era che loro non erano uniti, in tutti i giochi c’era una sfida. Erano semplicemente 

per competere. “Che vinca il migliore”, dicevano. C’era il proprietario della palla, e tutti dovevano fare a 

modo suo. 

“La palla è mia. Se non mi scegliete, io non ve la presto.” 



Mi sono ricordato del re, che contava le stelle ed era triste. Non volevo che quei bambini crescessero 

come lui o come quegli adulti che corrono contro il tempo.  Così gridai: 

“UBUNTU!” 

Tutti si sono fermati per sapere che cosa significasse UBUNTU. Ho preso un cesto pieno di caramelle 

e l’ho messo sotto ad un albero. Ho chiamato i bambini e ho detto loro:  

“Quando dirò ‘adesso’, voi dovrete correre fino al cesto. Chi arriverà per primo vincerà tutte le 

caramelle.” 

Ho detto “adesso”! Loro hanno corso, si sono spinti, alcuni si sono fatti male ed altri hanno 

imbrogliato. Ho gridato ancora una volta: 

“UBUNTU!” 
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“Perché non vi prendete per mano e andate insieme? Perché non fate UBUNTU? Io sono perché noi 

siamo! UBUNTU significa ‘noi per noi’! 

Se ci andate così, insieme, tutti otterrete le caramelle. Tutti sarete vincitori. Come potrebbe essere 

felice uno di voi se tutti gli altri fossero tristi, senza caramelle?” 

I bambini si sono guardati e si sono abbracciati. Quel luogo cominciava a riempirmi di speranza. Ho 

deciso di piantare l’ultimo seme del Baobab. 

All’improvviso, un profumo di terra bagnata. Sapevo che stava per arrivare subito un vento forte. 

Dovevo sbrigarmi, perché l’aquilone non è adatto alla pioggia. Ho detto addio ai miei nuovi amici. Ero già 

pieno di nostalgia del Baobab, del pianeta, di casa. 

L’aquilone mi ha portato in alto. 

“Addio, amici miei. A uno di questi giorni. Voi siete belli, forti! Voi potete essere tutto ciò che 

desiderate: astronauta, professore, ingegnera, attore, principe e principessa. Ah, e non smettete mai di 

sognare, di guardare le stelle. Modupé, grazie!” 
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UBUNTU 

UBUNTU 

UBUNTU 

UBUNTU 

UBUNTU 
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DI RITORNO 

- E, finalmente, sono arrivato a casa! Penso di viaggiare per sentire la nostalgia di qua e per 

ritornare più felice. Per valorizzare ogni angolo, ogni dettaglio. 

Benedicimi, Baobab! È così che faccio quando ritorno: chiedo la mia benedizione. Avevo tante cose 

da raccontare al Baobab. Avevo conosciuto tante persone. Ognuno di un tipo, con le proprie paure, le proprie 

gioie e frenesie. Ma in fondo, in fondo… Tutti desiderosi d’amore. 

Gli ho raccontato che quella è stata l’avventura più grande della mia vita. Avevo lasciato i suoi semi 

in posti molto speciali, così come avevo promesso. Soltanto che erano finiti. Il Baobab mi aveva detto che 

non sarebbe riuscito a darmene di più. Molte persone e molti posti avrebbero bisogno di empatia, di affetto, 

di tenerezza e di rispetto. Dove potevo prendere ancora semi?  
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Poi mi sono accorto che lui era in silenzio. Era così debole, nonostante tutta l’acqua che gli avevo 

lasciato. Il Baobab piangeva come una cascata della dea Oxum. Stava arrivando la sua ora! Io lo amavo tanto! 

Il Baobab mi ha detto che, nonostante durasse millenni, lui un giorno se ne sarebbe andato. Sarebbe 

la mia ascendenza. Ha detto che sarebbe arrivato un altro albero. E che se io dovessi sentire la sua mancanza 

mi basterà guardare le stelle. Lui se ne andava, per far sì che un altro albero potesse germogliare dalla terra. 

Il mio cuore si è stretto, ma mi ricordo sempre che lui sta lì in cielo, nell’Orun, a vegliare su di me. Lui 

ha rincontrato i nostri antenati.  

In fondo, quando chi amiamo se ne va, diventa magia e abita dentro di noi, nel nostro cuore. 
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Olorun kosi pure – rimani in pace. 

 

La mia storia è finita così: quando il Baobab se n’è andato, ho guardato in basso e ho visto una 

piantina nel terreno. Un altro Baobab! Un piccolo Baobab! Ho iniziato ad innaffiarla, di modo che generasse 

molti e molti semi. 

 

Adesso, quando arriverà il prossimo vento forte… 

UBUNTU! 

 

 

 



GLOSSARIO 

IANSÃ: è un orisha, cioè una divinità della cultura e religione africana yoruba. È la dea del vento, dei 

cambiamenti climatici e signora del fuoco.  

XANGÔ: è un orisha, dio del tuono e del fulmine, ha molte mogli, una di queste è Iansã. 

FAROFA: è un contorno tipico della cucina brasiliana, fatto con la farina di manioca, spezie e burro. 

CARURU: è un piatto tipico del Brasile fatto con il gombo, un tipo di verdura coltivata in Africa, 

gamberetti essiccati, cipolla e noci tostate.  

QUINDIM: è un dolce tipico brasiliano, cotto al forno e fatto con zucchero, tuorlo d’uovo e cocco. 

ERÊS: sono degli esseri dotati di poteri magici. Nella cultura africana yoruba sono gli intermediari tra 

gli orisha e le persone. Sono rappresentati come dei bambini per la loro ingenuità e purezza.  

OXUM: è un orisha, dea dell’amore e patrona di tutte le acque; in particolare, dei fiumi, delle sorgenti 

e delle cascate. 

ORUN: nella religione yoruba, è in cielo ed è dove si trovano tutti gli orisha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.3 Flavia e la Torta al Cioccolato 
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Rita era una donna molto buona, davvero speciale. Soltanto che ultimamente era un po’ triste. Ed 

ogni giorno era sempre più triste. Voleva tanto avere un bambino, ma non ci riusciva. 

Un giorno, a forza di pensare, trovò la soluzione: 

- Cercherò un bambino senza mamma e che voglia stare con me. 
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Cercò e ricercò, finché vide quella bambina così piccola e così bella. 

Al solo guardare quel faccino ne rimase completamente innamorata. 

- È lei! L’ho sentito nel momento in cui l’ho vista. Mi è piaciuta ed io le sono piaciuta, guarda 

che sorriso! 

Rita fu molto contenta di avere una figlia. 

- Ti chiamerai Flavia. 

Quando riuscì a portare la bimba a casa, uscì subito a passeggiare per la piazza del quartiere. 

Mostrò piena di orgoglio la bambina alle amiche: 

- Adesso sono una mamma. Non è bella mia figlia, la mia piccola Flavia? 
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Tutte quante non potevano che essere d’accordo, perché lei era davvero molto bella, ma una vicina 

molto invidiosa disse un’altra cosa: 

- Lei non è tua figlia! 

- Perché no? 

Rita si arrabbiò con la vicina. 

- Be’, siete molto diverse! 

- Sei tu che sei sciocca e non sai nulla. 

- Invece sì! Voi siete molto diverse e per questo è evidente che lei non è tua figlia – disse la 

vicina. 
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Rita si allontanò per non litigare. 

- Insomma, chi ha mai sentito una cosa simile? Una vicina strana, a cui piace che tutto sia 

uguale. Che problema c’è se una persona è diversa dall’altra? 
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Flavia crebbe forte ed istruita. Voleva vedere, capire e provare tutto. Entrambe uscivano a 

passeggiare ed insieme si divertivano: andavano al mare, al cinema, a teatro, giocavano con le bambole.  
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Tutto era divertente. 

Rita era ogni giorno più felice di avere una figlia così come Flavia. Proprio in quel modo, tale e quale. 
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Un giorno, Flavia si svegliò molto turbata. Rimase in silenzio a pensare, a guardare ed a confrontare 

tutto. 

Al mondo c’erano delle cose molto simili ed altre molto diverse. E lei non pensava di assomigliare 

molto alla mamma. 

Quel pensiero cresceva e ricresceva nella sua testa. Flavia iniziò a piangere: 

- Mamma, io voglio essere come te. 

- In che senso? 

- Non voglio avere la pelle di questo colore! 

- Davvero? Perché? 

- Voglio avere la pelle chiara come la tua. 

- Ma perché? Sei bellissima così come sei, proprio di questo bel colore – disse la mamma. 
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- Non voglio avere la pelle scura. Non mi piace il mio colore! I colori scuri sono brutti. Detesto 

tutto quello che ha un colore scuro - disse Flavia, pestando il piede per terra. 

- Tutto? 
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- Tutto! 
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Rita voleva vedere la figlia felice, allora decise: 

- Va bene, Flavia. Facciamo così: d’ora in poi, in questa casa, non si farà più la torta al 

cioccolato. 

- Eh?! Ma io adoro la torta al cioccolato! 

- Non puoi. È marrone e a te non piacciono i colori scuri – disse la mamma. 

- E posso i cioccolatini? 

- I cioccolatini sono marroni, sono scuri. 

- Ed i gelati confezionati? Quelli sciolti? 



- Solo se sono al cocco, alla vaniglia, alla fragola, perché a te piacciono questi colori, ma, da 

oggi in poi, qualsiasi cosa sia di colore scuro la eviteremo in questa casa – avvisò la mamma. 
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Alla bambina non stava piacendo per niente tutto ciò. Ogni tanto, mangiava il gelato al cocco, ma 

non c’erano dubbi: quello al cioccolato era il migliore. 
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Il giorno dopo, Flavia si svegliò morendo dalla voglia di andare al mare. Era una bellissima giornata, il 

sole splendeva, il mare doveva essere stupendo. 

- Mamma, andiamo al mare? 

- No, non ci possiamo andare, non se ne parla – rispose la mamma. 

- Perché no? 

- Ascolta: prendere il sole ti farà diventare la pelle ancora più scura. E se io prendessi il sole, 

anche la mia pelle inizierebbe ad essere un po’ abbronzata, e tu hai detto che preferisci che io abbia la pelle 

chiara e addirittura che vuoi avere la pelle come la mia. Al mare, succederebbe il contrario. 
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Flavia, con quella conversazione, era arrivata al limite e ne era abbastanza pentita. Ma decise di 

pensare ad un altro gioco. Chiese di andare al parchetto. Lì, si sedette sotto ad un albero e chiamò la mamma 

per giocare con la sabbia. Rita andò, ma rimase a guardare da lontano. 

- Flavia, non pensi che quella sabbia sia un po’ marrone? Tra l’altro, hai mai notato che Cacao, 

il tuo cane, è marroncino? 
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- E va bene! Va bene! Basta continuare a proibirmi tutto ciò che è bello. Dimmi una cosa: 

perché io ho la pelle scura e tu chiara? 

- Le persone sono tutte uguali, ma con queste differenze. Uno ha la pelle chiara, l’altro scura, 

l’altro, è nero. Uno ha gli occhi a mandorla. Uno è basso, l’altro è alto. Nel mondo, le persone sono diverse, 

ma sono tutte uguali. Capisci? 

- No. Uguale è diverso da diverso – disse Flavia con quel faccino da saputella. 

- Sono uguali perché sono persone. I fiori sono diversi, ma sono tutti dei fiori. In tutto il mondo 

non c’è una persona che sia proprio identica all’altra. 
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- Ed i gemelli? I gemelli sono uguali. Lucas e Tiago, della mia classe. 
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- Sono molto simili. Chi li guarda pensa che siano uguali, ma uno è diverso dall’altro. Ed ognuno 

pensa in un modo. A Lucas piacciono delle cose, e a Tiago, delle altre. Si nota. 
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- Ed in tutto il mondo, tutti quanti siamo diversi? 

- Tutti quanti. 

- Ed in Brasile c’è molta gente con la pelle scura come me, vero, mamma? 

- Sì, molta gente. Alcuni con la pelle ancora più scura. Altri hanno la pelle più chiara. Ci sono 

anche gli indigeni che hanno i capelli molto lisci. E c’è gente con la pelle molto chiara come la mia. La cosa 

fantastica, tesoro, è che ci sono brasiliani di tutti i tipi e con tutti i colori di pelle. 
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- E cos’è meglio, mamma? 

- Non c’è una cosa migliore né una peggiore. La cosa fantastica è che ad ognuno piace essere 

così com’è. 
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- Mamma, posso chiederti una cosa? 
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- Certo che puoi, tesoro. 

- Mi fai una torta al cioccolato? 

- Bella scura? 

PAG 35 

- Proprio così, del mio colore! 

disse Flavia, orgogliosa. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

Traduzir para a infância: abordagem teórica, desafios e procedimentos de 
tradução 

O objetivo deste capítulo é o de fornecer uma abordagem teórica sobre a tradução literária e, em 

particular, sobre a tradução para a infância. Os temas tratados na primeira parte abrangem o 

desenvolvimento da teoria da tradução, o papel do tradutor, os critérios seguidos ao traduzir e o tipo de 

público ao qual se dirige a tradução. A segunda parte é dedicada à tradução para a infância propriamente 

dita, com ênfase na componente oral do texto e na relação palavra-imagem.   

III.1 Tradução: uma abordagem teórica 

III. 1.1 O significado do verbo traduzir 

Desde os anos 60 e 70 do século passado até aos anos 2000, a maioria dos estudos sobre a teoria da 

tradução promovia o conceito de equivalência entre textos de línguas diferentes. Naquela época, essa teoria 

teve grande sucesso: apresentava um conceito muito controverso, porque teorizava a tradução como uma 

cópia do texto original para outra língua. O inglês Catford analisou a teoria e dividiu o conceito de 

equivalência em dois aspectos: a equivalência tradutória e as condições de equivalência. O primeiro foca 

principalmente no texto fonte, a obra original, e no texto alvo, ou seja, aquele traduzido para outra língua; o 

segundo centra-se no conjunto de situações significativas para o contexto. O linguista americano Nida, na 

teoria formulada por ele, distinguiu a equivalência formal da equivalência dinâmica, com o objetivo de 

identificar o correspondente que mais se aproxima do texto original. A equivalência formal centra-se na 

reprodução da mensagem, ou seja, no conteúdo e na forma do texto; a segunda foca-se no efeito que possui 

o texto de chegada, isto é, a naturalidade do texto, que deveria se aproximar do contexto cultural do leitor e 

dos elementos que ele acha familiares.65  

A noção de equivalência foi analisada e estudada por muitos linguistas e foi a base das teorias de 

tradução dos anos Sessenta e Setenta do século XX. Esse conceito teve muitos defensores, contudo havia 

também quem não considerasse a equivalência uma base válida para elaborar uma teoria de tradução. A 

estudiosa Mary Snell-Hornby, por exemplo, afirmou que a equivalência não pode ser considerada um critério 

válido ao traduzir, na medida em que não existe uma perfeita simetria entre línguas diferentes.66 De fato, 

para além de as línguas diferirem uma das outras, por causa da estrutura morfossintática e do léxico, um 

texto inclui também a cultura do país em que foi criado, sem contar o momento histórico em que foi escrito 

 
65 G. Baselica. L’equivalenza in traduzione: la teoria di Komissarov e il dibattito nei translation studies, Università degli 
studi di Torino: artigo, pp. 13-14. Disponível em: https://doi.org/10.18778/8220-676-0.02. Último acesso: 10/04/2022. 
66 R. Oittinen. Op. cit., p. 8. 



e a ideologia do escritor; todos esses elementos mudam assim que se traduz um texto para outra língua e 

cultura.  

A tradução encontra-se no meio de dois sistemas culturais diferentes e, portanto, ganha o papel de 

mediar entre os dois. O linguista russo Jakobson introduziu a noção de que as línguas diferem entre si pela 

maneira em que expressam o que querem comunicar e não pelo conteúdo que exprimem. Outro ponto 

importante associado a isso, que difere de língua para língua, envolve o implícito cultural, ou seja, tudo o que 

em uma língua e cultura é tomado como certo. De fato, o que é implícito em uma língua não significa que o 

seja em outra. Portanto, o papel do tradutor é aquele também de explicitar para o próprio público os 

elementos contextuais e culturais relevantes para a compreensão da mensagem do texto.67 

De acordo com Osimo, para poder realizar uma boa tradução, é necessário que a transferência entre 

o texto fonte e o texto alvo preserve quatro condições imprescindíveis: uma parte do texto original deve ficar 

invariada, outra deve ser modificada, um pedaço não deve ser transferido e outro deve ser criado. Portanto, 

podemos falar de invariante, variante, parte residual e informação adicionada.68 

 

 

III.1.2 A comunicação do sentido 

Como já assumimos anteriormente, a tradução é uma mediação entre culturas, portanto não pode 

existir uma equivalência perfeita entre o prototexto, ou seja, o texto fonte, e o metatexto, o texto de 

chegada. Para além disso, outro elemento importante para considerar ao traduzir é o contexto: com efeito, 

dentro de diferentes situações, as mesmas palavras podem ter significados distintos.  

Portanto, um dos papéis do tradutor consiste em interpretar o sentido que o texto fonte quer 

comunicar: com base no contexto apresentado pelo autor, o tradutor deve devolver esse contexto ao público 

alvo. Durante essa passagem, inevitavelmente, o sentido do prototexto modifica-se: o que acontece é uma 

evolução do sentido, o qual, ao mudar, toma novas conotações. Com referência a isso, o engenheiro 

americano Claude Shannon, na sua teoria da comunicação, elaborada junto com o engenheiro Warren 

Weaver, afirmou que uma mensagem, ao ser emitida, passa por diferentes fases e, quando chega ao destino, 

nunca é a mesma do começo. Exatamente isso é o que acontece com a tradução: os pensamentos do emissor 

do texto fonte não podem ser idênticos aos do tradutor, portanto, cada tradução é única.69 

 
67 B. Osimo. Manuale del traduttore. Milano: Hoepli Editore, 2011, pp. 11-12.  
68 B. Osimo. Op. cit., pp. 15-16. 
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Ao expressar isso, não queremos afirmar que o conteúdo do texto fonte sofra uma alteração de 

significado, porque, se assim fosse, já não seria possível falar de tradução. O sentido alterado reflete a 

maneira em que o tradutor interpreta e escolhe certas palavras em vez de outras, e o jeito em que ele 

engloba as características culturais e contextuais no metatexto. Então, já que cada pessoa pensa de um jeito 

diferente das outras, na hora de traduzir, o tradutor poderia privilegiar alguns aspectos ao invés de outros e, 

portanto, chegar a eliminar aqueles considerados por ele intraduzíveis ou confusos. Em relação à 

intraduzibilidade dos elementos, Anthony Pym recusa esse conceito, relacionando-o a uma nova definição 

de equivalência: de fato, o professor desata o antigo significado atribuído a esse termo, para conferir-lhe a 

conotação de troca entre dois textos; com efeito, o estudioso australiano acha que a tradução é um ato 

criativo através do qual o tradutor produz um texto graças à negociação que é gerada entre dois sistemas 

linguísticos diferentes.70 

Com referência a isso, Osimo afirma que não existe uma tradução ideal ou certa, porque há muitas 

traduções diferentes e todas podem ser consideradas válidas; é o tradutor que escolhe de que forma 

transferir a mensagem presente no texto fonte e, dado isso, na versão traduzida, encontramos uma marca 

pessoal dele, ou seja, a visão que ele tem da obra na língua original.71  

Portanto, antes de começar o seu trabalho, o tradutor deve ler e interpretar a obra: concordamos 

com Umberto Eco quando afirma que interpretar e traduzir não são sinônimos, pois o semiólogo italiano vê 

a interpretação como uma passagem diferente e anterior ao ato de traduzir. Efetivamente, antes de começar 

a tradução, é preciso ler e reformular o prototexto para que as ambiguidades sejam esclarecidas e o conteúdo 

do original seja transmitido da melhor forma possível. Uma correta interpretação é sempre anterior a uma 

tradução bem realizada.72 

III.1.3 A tradução target-oriented e source-oriented 

Outra questão muito debatida na teoria da tradução é se é melhor aproximar o leitor ao texto de 

origem, ou se é preferível aproximar o texto ao leitor: isto é, se realizar uma tradução source-oriented ou 

target-oriented. Se tivermos em consideração que tipo de texto o tradutor quer conferir ao seu público, há 

vários aspectos importantes para tomar em conta na hora de traduzir, entre os quais podemos citar os 

elementos culturais, os nomes próprios de pessoas e de lugares e a estrutura morfossintática da língua fonte 

e da língua alvo. Na hora de traduzir, cabe ao tradutor escolher qual tipo de caminho seguir.  

 
70 M. Agorni. Translation Studies: la revisione del rapporto traduzione/originale continua. Università di Bologna-Forlì: 
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Trieste, 1999, pp. 219-229. 
71 B. Osimo. Op. cit., pp. 79-80. 
72 U. Eco. Dire quasi la stessa cosa. Milano: Giunti Editore, 2019, pp. 245-247. 



O linguista Anton Popovič introduziu o conceito de traduzibilidade, ou seja, o critério segundo o qual 

nos apercebemos se um texto foi traduzido ou não. Ele dividiu essa noção em três oposições: naturalização 

contra exotização, folclorização contra urbanização e historicização contra modernização. Segundo a 

presença e a intensidade de um desses critérios no texto, a tradução resulta ter um grau elevado de 

traduzibilidade quando o metatexto apresenta traços do original, ao contrário, a traduzibilidade é baixa se o 

texto alvo parece afim com a cultura e com língua de chegada. Em relação a esse assunto, o tradutor e 

linguista Gideon Toury, tomando como base a teoria de Popovič, em 1995, elaborou os conceitos de 

adequação e aceitabilidade. O primeiro refere-se à integridade do texto, ou seja, a manter o texto o mais 

íntegro e “fiel” ao original e, por isso, o tradutor foca principalmente nos elementos culturais e na linguagem; 

o segundo, pelo contrário, quer aproximar o texto ao leitor, de modo que para o destinatário seja mais fácil 

a leitura e a compreensão da obra; por conseguinte, a estrutura linguística concorda com aquela da língua 

de chegada e os elementos culturais são adequados aos da cultura alvo. Um dos objetivos que o tradutor 

deveria perseguir durante o seu trabalho é tornar o texto de chegada acessível ao horizonte de expectativas 

designado pela editora. Portanto, se estivermos diante de um texto cultural e linguisticamente distante da 

cultura e da língua alvo, o papel do tradutor seria aquele de mediar entre as duas culturas e encontrar uma 

solução; dado isso, é ele quem escolhe que tipo de linha adotar entre a da adequação e a da aceitabilidade. 

Se o texto resultar adequado, significa que os elementos presentes no prototexto, e que o leitor não conhece, 

permanecem e são apresentados como estrangeiros; se o texto ficar aceitável, provavelmente os elementos 

desconhecidos desaparecerão e poderão ser transformados e adaptados à cultura do texto de chegada.73 Por 

um lado, a adequação permite abranger culturas diferentes e transmitir patrimônios culturais distintos, de 

maneira que o público leitor, que vive em um país específico, possa tomar consciência de que não existe 

somente uma visão das coisas e que nem todas as culturas são iguais; aliás, manter rastros do original permite 

aproximar o leitor ao autor. Por outro lado, a aceitabilidade assegura que o leitor possa imergir no texto, sem 

interrupções e sem elementos que poderiam interferir com a fluidez da leitura e da compreensão da obra. 

As duas estratégias podem acarretar duas consequências distintas: a adequação poderia tornar o metatexto 

pouco compreensível e difícil de ler, já a aceitabilidade, que predilige a fluidez, corre o risco de apagar 

completamente a cultura de origem e a conexão, quer com o texto fonte, quer com o autor.74 

Um elemento que pode influenciar a decisão de qual técnica adotar no metatexto é saber e entender 

que tipo de função terá o texto traduzido na cultura de chegada; isso, de acordo com Eco, é muito importante. 

O semiólogo aborda também a questão sobre que tipo de corte dar ao texto de chegada, em particular, o 

autor focaliza-se na oposição entre os conceitos de estrangeirização e domesticação. O primeiro encontra-

se quando, ao ler um texto, o destinatário nota algo que lhe faz perceber que o texto foi traduzido, isto é, 

algum detalhe ou palavra que provoca no leitor a sensação de ter tropeçado em algo desconhecido e alheio; 
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isso difere de encontrar um termo ou uma expressão estranha, porque a estranheza provoca confusão no 

leitor e, às vezes, pode ter a ver com um erro de tradução. Portanto, a estrangeirização não é sinônimo de 

incomprensão, senão de aproximação ao texto fonte. A domesticação, ao contrário, acontece quando o 

tradutor transforma uma parte to texto para adaptá-la aos conhecimentos do leitor. Eco cita alguns exemplos 

em que, na hora de traduzir, o tradutor deve escolher entre a estrangeirização e a domesticação: o autor 

apresenta expressões linguísticas culturais típicas, como, por exemplo, a expressão francês mon petit chou, 

utilizada para referir-se a uma pessoa; nomes de cidades e de pessoas; expressões idiomáticas e referências 

culturais. O aspecto sintático também muda de uma língua para outra, portanto isso é outro assunto que se 

enquadra no cenário da oposição entre estrangeirização e domesticação, dado que, traduzir literalmente 

poderia provocar um efeito diferente no prototexto, especialmente se as duas línguas possuem morfologia 

e sintaxe distintas. Então, por vezes, o tradutor é chamado a fazer uma escolha: se aproximar o leitor ao texto 

de origem ou se aproximar o texto ao público de chegada. Schleiermacher afirmou que, uma vez escolhida 

que tipo de direção dar ao texto, é bom mantê-la até o fim, porque, se isso não acontecer, o risco é de criar 

confusão e de afastar tanto o leitor, quanto o escritor do texto fonte. Eco retoma esse pensamento e afirma 

que o tradutor deve escolher entre o efeito de domesticação e o de estrangeirização, mas não está obrigado 

a manter essa posição por todo o texto; pode escolher frase por frase. Eco fala de negociação entre metatexto 

e prototexto75, um conceito que analisaremos melhor mais adiante. 

Concordamos com Eco quando ele afirma a possibilidade de incluir, dentro do mesmo texto, as duas 

técnicas tradutórias, porque achamos pouco provável que uma das duas possa ser considerada válida para 

toda a obra e para todas as expressões e referências culturais presentes no texto fonte. Com efeito, se o 

prototexto mantiver todos os elementos característicos do original, resultaria muito forçado na hora de lê-lo 

e compreendê-lo; da mesma forma, uma excessiva domesticação poderia provocar confusão no leitor. 

Portanto, cabe ao tradutor escolher o que é melhor para a compreensão do seu leitor.       

Achamos que o debate sobre esse assunto se pode considerar ainda aberto, porque não é possível 

definir uma tradução como certa ou errada, porque existem diferentes tipos de traduções e maneiras 

distintas de abordar um texto. A forma como isso se realiza depende das decisões do tradutor, que são 

concordadas com as editoras. Então, fica um temática aberta e ainda muito debatida a pergunta se é melhor 

aproximar o leitor ao texto ou o texto ao leitor; achamos que é uma escolha que o tradutor faz passo a passo, 

analisando o texto. O que consideramos verdadeiro, de acordo com Osimo, é a impossibilidade de transpor 

tudo o que está contido no prototexto para outra língua e cultura, porque, por mais que as escolhas do 

tradutor sejam ponderadas e equilibradas, não se pode saber se o que estamos a transmitir para outra língua 

foi realmente o que o autor do original queria difundir.76     
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III.1.4 O papel do tradutor  

Em relação ao que já expressamos anteriormente, o tradutor tem a grande responsabilidade de 

mediar entre culturas diferentes. Osimo traz a visão de Popovič, o qual considera o tradutor quer leitor, quer 

autor: com efeito, o tradutor tem uma dupla função, porque é quem recebe e quem transmite o texto; devido 

a isso, ele é o intermediário da comunicação. Graças a ele, dois sistemas linguísticos e culturais aproximam-

se e convergem para produzir um metatexto acessível para o destinatário. Portanto, se o tradutor é também 

o leitor do texto fonte, ele tem a responsabilidade de compreendê-lo e interpretá-lo para, sucessivamente, 

tornar-se no autor do texto alvo. Para fazer isso, não é preciso conhecer somente a língua com a que se 

trabalha; na realidade, é indispensável que o tradutor conheça a cultura e a história do país no qual foi 

ambientado o texto ou no qual foi escrito. Então, o tradutor é a figura que faz escolhas para mediar entre 

dois mundos diferentes, pois negocia com dois sistemas linguísticos e culturais e trata de encontrar a solução 

que possa ser considerada o melhor para o leitor-modelo. Durante esse processo, o tradutor escolhe se 

deixar os próprios rastros ou se desaparecer. Posto isso, os produtos finais da tradução podem ser dois: 

podemos estar diante de um texto tendo a consciência de que foi traduzido, ou lê-lo sem nos apercebermos 

que foi traduzido.77  

Portanto, o tradutor, ao decidir qual caminho percorrer, escolhe também a relação que vai ter com 

o público. Até agora consideramos os conceitos de aceitabilidade/adequação e 

estrangeirização/domesticação; contudo, é possível que, na obra traduzida, se encontrem diferentes 

modalidades de abordagem, porque, dado os elementos que compõem um texto, se o tradutor quer alcançar 

a fidelidade ao prototexto, é muito difícil ele conseguir manter todos os aspectos do original; portanto, é 

necessário que se realize uma escolha sobre qual parte ou elemento transpor do texto, por exemplo, o 

linguístico, o cultural, o rítmico etc. O tradutor Daniele Petruccioli fala de adesão ao texto e considera 

imprudente querer criar uma cópia exata do texto fonte, porque o resultado criaria confusão no leitor. No 

processo de tradução, portanto, o que faz o tradutor é reformular o texto com a finalidade de reproduzir a 

fonte: durante a reformulação do prototexto, inevitavelmente ele absorve uma parte dos pensamentos e 

sentidos do tradutor. Petruccioli considera o ato de refazer óbvio, porque, se isso não acontecesse, a 

tradução não seria possível. Então, o tradutor contribui em primeira pessoa na elaboração do texto, mas isso 

não significa que ele perturbe o original: Petruccioli quer chamar a atenção para o fato de que não existem 

traduções certas, porque, até hoje, não há um único método considerado válido para traduzir, pois todos 

somos diferentes e temos maneiras distintas de pensar e sentir as coisas. Por conseguinte, nunca existirão 
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duas traduções idênticas da mesma obra. Ele sublinha esse pensamento e refere que o mesmo tradutor pode 

modificar o seu trabalho pouco tempo depois da sua realização.78 

Outro aspecto que o tradutor deve tomar em conta é o destinatário do seu trabalho. De fato, sem o 

leitor, o metatexto não existiria. Então, é preciso saber qual é o leitor-modelo que se quer alcançar com o 

texto; às vezes, pode ser que esse não coincida com aquele escolhido pelo autor do texto original. Portanto, 

o tradutor, ao identificar à qual categoria de leitores o texto é direcionado, deve realizar uma tradução que 

o público idealizado por ele possa entender. 

Muitas vezes, essas decisões não competem somente ao tradutor, mas, principalmente, às editoras. 

Tudo isso faz referência sobretudo ao texto narrativo, no qual os editores decidem o tipo de rumo que a 

tradução deve tomar para poder ser o mais legível possível. Frequentemente, o que se decide, relaciona-se 

à temática da comercialização: com efeito, o tradutor deve submeter-se às exigências editoriais e, muitas 

vezes, à política da fluidez. Então, as editoras apontam para criar uma obra que possa chegar à compreensão 

de todos os leitores, desde aqueles mais cultos, até os principiantes; por isso, por vezes, o editor prefere 

aproximar o texto fonte ao leitor, aplicando a domesticação.79  

Posto isso, o mercado editorial prefere a aceitabilidade da obra e, na maioria das vezes, trata de 

evitar a presença de aparatos paratextuais, ou seja, elementos que se encontram fora do corpo do texto e 

que têm a função de esclarecer ou adicionar informações sobre algumas passagens que poderiam resultar 

controversas para ser compreendidas. Os elementos em causa são notas de rodapé, comentários do 

tradutor, glossários, prefácios posfácios. 

Com referência a isso, os tradutores e as editoras dividem-se em dois lados: há quem considere 

inapropriado o uso dos elementos paratextuais, e quem ache certo utilizá-los, porque ajudam a compreender 

melhor a tradução do texto fonte, que não vê retirada a sua essência original. Os primeiros acham que esses 

elementos poderiam incomodar o leitor, portanto evitam utilizá-los. Se considerarmos o recurso do 

paratexto, em alguns casos, quando o prototexto apresenta muitos elementos culturais e linguísticos 

próprios do país onde foi escrito ou do qual é originário, que não encontram correspondência na língua e 

cultura do texto alvo, o tradutor poderia aplicar o critério da domesticação, para evitar o efeito de 

estranhamento no leitor. Portanto, adaptando-os, os traços culturais do original desapareceriam e, junto 

com eles, também as nuances de sentido que o autor queria disseminar pelo texto. No caso contrário, os que 

são a favor dos elementos paratextuais, consideram-nos importantes para comunicar com o leitor, de modo 
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que possam esclarecer dúvidas ou adicionar informações sobre partes que resultariam obscuras ao 

destinatário por não terem um equivalente na cultura de destinação ou por falta de conhecimento dos 

leitores. O uso dos elementos paratextuais relaciona-se à escolha de aproximar o leitor ao texto original, quer 

do ponto de vista cultural, quer histórico, no caso de obras escritas e ambientadas em épocas antigas. 

Consideramos a presença desses elementos uma maneira que o tradutor utiliza para conversar com o próprio 

leitor; trata-se de uma forma de comunicação e testemunha a existência e o trabalho realizado pelo tradutor 

e, de certa forma, enriquece mais ainda o texto. Eco está no primeiro grupo e considera a utilização das notas 

de rodapé como um insucesso do tradutor, porque recorre a elas para explicar algo que não conseguiu 

traduzir; ele acha que o uso das notas corresponde a perder uma parte do original.80 

Consideramos o paratexto útil no momento em que o tradutor se defronta  com expressões ou 

elementos intraduzíveis ou de difícil tradução para outra língua. Não o consideramos uma interferência 

justamente porque o leitor pode escolher se ser ‘incomodado’ ou não, uma vez que não é óbvio que o leia. 

Aliás, os elementos paratextuais contribuem para a compreensão do texto fonte e transmitem certas 

nuances de significado que, com a domesticação, se perderiam. 

III.2 Traduzir para a infância 

Traduzir para a infância constitui um desafio importante. Concordamos com Oittinen, quando afirma 

que dois pontos centrais da tradução para o público infantil são a relação entre o texto e as ilustrações, e a 

leitura do texto, quer oral, quer silenciosa. A estudiosa, aliás, destaca que outro ponto-chave é prestar 

atenção ao destinatário do texto traduzido, pois, ao traduzir é preciso ter em conta o leitor que irá desfrutar 

da obra.81 

Voltando atrás no tempo, podemos reparar que o aparato crítico sobre a tradução da literatura para 

a infância foi desenvolvido durante as últimas décadas do século XX. De fato, foi a partir dos anos Setenta do 

século passado que os estudiosos começaram a se interessar por essa temática. A fundação da Sociedade 

Internacional de Pesquisa para a Literatura Infantil, criada em 1970, marcou uma etapa importante para a 

difusão das teorias, porque contribuiu para a valorização da literatura infantil e para o começo de trocas de 

ideias sobre a tradução destinada ao público infantil. Contudo, segundo o estudioso Richard Bamberger, a 

tradução das obras para a infância foi marginalizada e muito subestimada, quer pelos críticos, quer pelas 

editoras. O mesmo acontecia à literatura infantojuvenil, porque, a esta, se preferia aquela para adultos; e 

ainda são poucos os críticos que tratam sobre essa temática.82 Durante os últimos anos, as pequisadoras Rita 

Oittinen e Emer O’Sullivan, junto com outros estudiosos como José Antonio Pascual, Tiina Puurtinen, Gillian 
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Lathey,  foram as que deram uma grande contribuição para a formação de uma teoria sobre a tradução 

infantil. 

Inicialmente, os pesquisadores formularam teorias sobre a tradução tomando em conta 

prevalentemente o aspecto linguístico do prototexto. Essa abordagem, denominada prescritiva, foi aquela 

desenvolvida pelos acadêmicos Bamberinterger, Scherf e Klingberg, os quais deram uma enorme ajuda nas 

pesquisas sobre a literatura infantil.83 Conforme os primeiros estudos de tradução, o texto devia ser traduzido 

de maneira em que fosse transposto fielmente para o original, para que pudesse ser considerado 

equivalente. A equivalência, como já ilustramos anteriormente, era considerada o critério para julgar se uma 

tradução podia ser considerada boa o má. Apesar disso, com o passar dos anos, muitos elaboraram teses 

contrárias ao conceito de equivalência, sendo desenvolvidas muitas abordagens teóricas. O linguista que 

mais do que todos foi contra essa teoria foi Roman Jakobson, o qual afirmou que as línguas e as culturas não 

são equivalentes entre si mesmas84.  

Com o passar do tempo, e graças ao desenvolvimento de estudos teóricos, a escola funcionalista 

alemã chegou a afirmar que as convenções estabelecidas nas comunidades culturais também devem ser 

tomadas em consideração na hora de traduzir. Tudo isso avalora a importância do aspecto cultural das 

línguas e confirma que a tradução de uma língua fonte para uma língua alvo é, por conseguinte, uma 

mediação entre culturas diferentes. Devido a isso, a partir dos anos Oitenta do século passado, foi 

introduzida, como já explicamos anteriormente, uma teoria que tomava em conta o contexto cultural do 

texto fonte e do texto alvo; portanto, foram criadas teorias descritivas sobre a tradução, as quais tinham em 

conta as normas dominantes do sistema linguístico e cultural de chegada. A partir desse momento, nasceram 

os termos source-oriented e target-oriented, com referência à tradução. O debate sobre a escolha de uma 

técnica  em detrimento da outra ainda está aberto. Com referência à tradução para a infância, o tradutor Jan 

Van Coillie afirmou que o melhor para o público infantil seria encontrar um compromisso entre os dois 

critérios. Klinberg, contudo, foi grande defensor da estratégia source-oriented e afirmava que o metatexto 

deveria conservar, de maneira mais completa possível, o texto original, quer do ponto de vista do conteúdo, 

quer da forma. Isso porque, de acordo com ele, o texto fonte é adaptado pelo autor ao público infantil  do 

ponto de vista do gosto das crianças e da sua habilidade linguística. Portanto, a teoria de Klinberg centra-se 

no termo adaptação, que difere do significado que essa palavra possui nas teorias clássicas sobre a tradução: 

neste caso, o processo de adaptação é realizado pelo autor do texto original e não pelo tradutor quando 

desempenha o seu trabalho. Por isso, para o linguista, o texto alvo deve manter-se fiel ao original com a 

finalidade de respeitar o nível de adaptação que o autor conferiu ao próprio texto, para manter a mesma 

função que o autor deu à sua obra. O segundo critério perseguido, ou seja, a tradução target-oriented, visa 
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a manter a função principal do texto e ignora as suas características. Com referência à literatura 

infantojuvenil, um texto destinado às crianças pode ter várias funções, desde aquela educativa até aquela de 

deleite. Segundo esse ponto de vista, uma boa tradução é aquela que considera o seu público e respeita as 

preferências dos leitores, quer do ponto de vista estrutural, quer da função. Quem apoia essa teoria 

considera bom uniformar as características culturais presentes no texto fonte com aquelas da cultura dos 

leitores do metatexto, com a finalidade de dar à tradução um matiz familiar. Isso é o que geralmente 

acontece nas traduções para a infância.  

A favor disso, a pesquisadora e professora israelense Zohar Shavit afirma que, para perseguir a 

familiaridade e a compreensão do público infantil, é possível até eliminar as partes do texto que poderiam 

comprometer a fluidez da leitura ou que poderiam ser consideradas inadequadas para as crianças. É também 

possível mudar completamente o texto com o objetivo de cumprir a finalidade antes dita. Shavit afirmou que 

esses tipos de mudanças são aceitos porque a literatura infantojuvenil ainda possui um papel marginal no 

vasto mundo literário. A professora, em um ensaio com o qual visou aprofundar as técnicas de tradução para 

a infância, considerou, em particular, a teoria dos polissistemas dos pesquisadores Even-Zohar e Toury, que 

faz referência a todos os elementos que formam a literatura: o texto, o autor, o destinatário, as normas, as 

editoras e as livrarias; portanto, conforme essa teoria, existem diferentes sistemas dentro dos quais a 

literatura traduzida encontra o seu espaço também. A tradução, por conseguinte, está relacionada aos 

modelos literários do país ao que pertence e, posto isso, segundo essa tese, o texto traduzido deve 

aproximar-se aos padrões literários da cultura alvo.85 Portanto, Shavit afirma que  a atitude assumida pela 

maioria dos tradutores de obras para crianças é aquela de traduzir segundo os critérios seguidos pela 

literatura infantil do país da língua de destinação da tradução. Por exemplo, se certas partes do prototexto 

não têm correspondência na cultura alvo, essas podem ser mudadas ou apagadas. De acordo com Shavit, às 

vezes, para respeitar os modelos da literatura de chegada, é recomendável adicionar partes que se 

considerariam fundamentais na cultura alvo. Contudo, as mudanças e as eliminações, na literatura 

infantojuvenil, acontecem sobretudo quando uma obra foi concebida originalmente para adultos e, 

sucessivamente, passa a ter como público as crianças. Portanto, muitos dos ajustes ocorrem para melhorar 

a compreensão do texto e para torná-lo mais adequado para a infância.  

Outro fator que se tem em consideração para a tradução infantil é a noção de simplicidade, quer 

linguística, quer de conteúdo. Portanto, uma tradução que aproxima o texto fonte ao leitor, e aos modelos 

aos quais ele está acostumado, é o que muitos tradutores e linguistas consideram conveniente para a 

infância, quer porque as crianças não têm a experiência e os conhecimentos dos leitores adultos, quer pela 
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vontade de responder aos cânones editoriais da literatura alvo.86 Portanto, podemos notar que quem traduz 

para a infância poderia atuar com mais liberdade com respeito aos tradutores cujas obras chegam a um 

público adulto.   

Rita Oittinen sublinhou mais um aspecto interessante sobre a tradução para a infância: ela destacou 

a importância de ter em conta o destinatário enquanto traduzimos. De fato, é preciso considerar o leitor 

alvo: as obras destinadas às crianças, aliás, têm dois tipos de leitores modelo: os primeiros são os adultos, ou 

seja, os pais que escolhem que tipo de livro comprar para os filhos e os educadores que leem para os 

pequenos os livros, e, sucessivamente, as crianças. Oittinen discute qual é o real destinatário da tradução 

para a infância, se o adulto, que pela maioria das vezes lê o texto, ou a criança. Ela defende que o tradutor, 

independentemente do leitor modelo ao qual dirige a obra, deve ser fiel ao público, portanto, adaptar o texto 

justificaria isso. Ligado a esse pensamento, ela escreve sobre a dicotomia entre traduzir e adaptar: há quem 

acredite que traduzir signifique ser fiel ao texto fonte, ao contrário, adaptar é sinônimo de modificar o 

prototexto. Com referência a isso, Oittinen menciona a estudiosa Nord, e afirma que a adaptação é uma 

forma de tradução para fazer com que as pessoas compreendam o que significa traduzir.87 Oittinen acredita 

que em cada tradução está presente um processo de adaptação: os tradutores ajustam os textos por certas 

razões e, portanto, o metatexto aproxima-se sempre aos leitores por uma coisa ou outra; por conseguinte, 

há uma componente de domesticação. Como o autor do texto escreve pensando e adaptando a sua obra 

para as crianças, também o tradutor, quando traduz, pensa ao público infantil, pois permanece fiel ao 

original. Oittinen acha que se o texto traduzido é aceito na língua e na cultura alvo, então o tradutor 

conseguiu ser fiel ao autor do prototexto. Essa fidelidade vai para além do respeito pela terminologia e pelo 

conteúdo, porque é central na transmissão do contexto e da situação que foi criada no original.88 

Concordamos com a autora  na medida em que, ao traduzir, é necessário ter em consideração o público para 

o qual a obra é dirigida, especialmente no caso em que esse seja formado por crianças. Ajustar o texto para 

os destinatários da tradução é um procedimento muito frequente, de fato, nós achamos a domesticação 

adequada, na medida em que a estrutura linguística e sintática da língua alvo seja respeitada, de maneira 

que esteja presente uma fluidez na leitura e na compreensão. Contudo, não estamos a favor da domesticação 

cultural, pois, com isso, o risco é de apagar completamente os traços do original e, portanto, perder a 

essência da obra.   

Portanto, a visão que Oittinen propõe é a de traduzir para as crianças: o ponto-chave é respeitar o 

destinatário, criar um laço entre a criança que vive no interior do tradutor e a criança destinatária da obra. 
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De fato, a pesquisadora considera importante o papel do tradutor e acha que ele tem três funções principais: 

ler, interpretar e escrever o texto. Portanto quem traduz é também um leitor e um escritor: a sua tarefa é 

especial, desde que ele recebe um texto e tem a oportunidade de transportá-lo para outra língua. A estudiosa 

opõe-se às teorias que apoiam a invisibilidade do tradutor; a sua função é aquela de recriar o texto na língua 

alvo, não simplesmente de o reproduzir.89 Frequentemente, o mercado editorial requer que os tradutores 

trabalhem sem aparecer, com o objetivo de favorecer a fluidez do texto e a compreensão do leitor, que não 

deve ser incomodado por elementos estranhos, sobretudo se o texto é para as crianças. Oittinen recusa isso 

em favor da função central do tradutor no processo de escrita da obra. Concordamos com a autora, pois 

achamos que, ao traduzir, se encontram a presença do tradutor, não porque ele modifique o texto, 

adicionando partes ou reescrevendo-as, mas porque ele encontra as melhores soluções com referência à sua 

experiência de vida.   

 

III.2.1 A componente oral na literatura e na tradução para crianças 

A literatura infantojuvenil destaca-se por outro signo, examinado também pela tradução para a 

infância, ou seja, que frequentemente é lida em voz alta. Devido a isso, os adultos, como por exemplo os pais 

ou os educadores, podem ler as histórias destinadas às crianças; se pensarmos nisso, o tradutor, também no 

seu papel de escritor, deve considerar o aspecto da leitura em voz alta. Portanto, é necessário que o texto 

traduzido respeite também os cânones da legibilidade, da fluidez e do ritmo. Relacionado a isso, reparamos 

que na literatura infantojuvenil e, por consequência, na sua tradução, o adulto é central: é ele quem escreve, 

publica, traduz e compra os livros para as crianças. Os pais e os mestres ocupam um lugar importante na vida 

dos jovens, porque servem de intermediários entre os pequenos e a literatura: os pais são os primeiros que 

escolhem os livros para os filhos, portanto têm um papel central na circulação da literatura infantojuvenil. 

Na opinião de O’ Sullivan, uma excessiva domesticação nas traduções infantojuvenis é inadequada. 

Frequentemente, os elementos culturais são adaptados aos da cultura alvo, porque os tradutores e as 

editoras consideram as crianças incapazes de entender elementos estrangeiros, contudo, isso as priva da 

possibilidade de encarar elementos desconhecidos.90  

Apesar dessas decisões questionáveis realizadas pelos adultos, que, por vezes, negam às crianças a 

possibilidade de escolher o que podem ou não descobrir, a figura do adulto é central na literatura infantil e, 

por consequência, fala-se de dualidade, quando nos referimos às obras para infância: efetivamente, a 

dicotomia criança – adulto é um tema que tem feito surgir várias dúvidas, sobretudo sobre o real destinatário 
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dela: pergunta-se se os textos são escritos e traduzidos pensando nos adultos que os leem para as crianças, 

se o primeiro destinatário é o adulto e a criança é o leitor ou se quer o adulto, quer a criança são agrupados 

no leitor modelo. Seguramente, o adulto avalia o livro antes de oferecê-lo à criança; isso é o que diferencia 

a literatura infantojuvenil das outras e, dado o envolvimento do adulto no processo, que vai da criação do 

texto à compra, sem ele a literatura infantojuvenil não existiria. Devido a isso, quando o tradutor começa a 

trabalhar sobre um texto da literatura infantojuvenil, deve ter em conta os dois tipos de públicos e das 

preferências deles; por isso, traduzir para a infância envolve dois níveis. Claramente, o leitor principal 

permanece a criança; o tradutor deve saber transpor o texto levando em conta a dualidade dos leitores 

envolvidos e, portanto, deve saber como comunicar com ambos.91 

III.2.2 Palavras e imagens: o desafio na tradução para crianças 

As ilustrações são outra componente fundamental da literatura infantojuvenil: os desenhos 

constituem uma parte importante das obras, porque completam o significado do texto e criam, na mente 

dos pequenos, uma imagem do que se lê. Para o tradutor, a presença das ilustrações nos livros pode ser 

tanto útil para o seu trabalho quanto incômoda. Achamos isso porque, já que as ilustrações concordam com 

o texto de origem, na hora de traduzir, se certas partes se modificam a favor da língua e da cultura do público 

do texto alvo, é possível que isso não concorde com a ilustração presente naquela página. Se o tradutor 

escolher mudar uma parte do original, é possível que ele, junto com o editor, decida tirar a imagem que 

corresponde àquela parte do texto, ou que a editora modifique as ilustrações, contratando um novo 

ilustrador. Por outro lado, às vezes, os desenhos podem ajudar o tradutor, especialmente em dois casos: 

primeiramente, na fase inicial de compreensão e de interpretação do texto e, em segundo lugar, com 

respeito ao verdadeiro trabalho de tradução: efetivamente, o tradutor pode escolher e mudar a terminologia 

usada, continuando a manter a relação com as ilustrações. Isso, pode ser uma espada de dois gumes, porque 

o tradutor poderia sentir-se vinculado pela imagem na escolha da terminologia. Daí concordarmos com 

Garavini, quando diz que se as palavras, através da tradução, mudam de uma língua para outra, as imagens 

permanecem iguais.92  

As primeiras pesquisas sobre a relação entre palavras e imagens começaram a ser realizadas no final 

do século XX. Schwarcz foi um dos primeiros estudiosos que se interessou pela relação texto-imagem e que 

deu valor à presença das ilustrações nos livros, na medida em que elas veiculam um significado próprio e 

especial.93 As ilustrações, à primeira vista, parecem internacionais, porque são comprensíveis a todas as 

pessoas; contudo, já que nos livros as imagens são o reflexo das palavras escritas, como as ilustrações 
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representam o texto, elas têm o poder de transmitir os valores de uma cultura específica. Portanto, a 

tradução para a infância difere-se daquela para adultos, porque contém o desafio das ilustrações, elemento 

que, na maioria dos textos literários, não está presente. As imagens abrangem outro ponto na leitura e, 

portanto, na tradução: elas compõem a terceira dimensão do texto, portanto, é indispensável ter em 

consideração o aspecto visual das obras, pois a conexão entre palavra e desenho é importante e essencial 

para o significado do texto. Por isso, o tradutor deve considerar a obra na sua totalidade, tentando manter a 

harmonia que texto e imagens criam juntos. Garavini, citando Oittinen, faz referência à monografia desta 

sobre as ilustrações, na qual a estudiosa finlandesa, ao referir-se à relação palavra-imagem, explica como o 

aspecto visual ajuda o tradutor a compreender a atmosfera do enredo, as emoções das personagens e a 

ambientação. Contudo, às vezes, os desenhos podem estimular excessivamente a fantasia do tradutor e fazer 

com que ele siga de maneira pouco fiel o texto. Também acontece que os tradutores, graças à ajuda das 

imagens, explicitem certas passagens, que no original não são expressas, com o risco de romper a sintonia 

entre elemento verbal e elemento visual criada pelo autor no prototexto, com o resultado de que o 

metatexto se torne aborrecido. 

Outra questão refere-se à presença das imagens originais em um metatexto no qual o tradutor seguiu 

o critério target-oriented com o fim de domesticar os elementos considerados fonte de interferência. Nesse 

caso, a relação com o elemento visual representa ainda mais um desafio para o tradutor, porque, se algumas 

partes do texto fonte são adaptadas às da cultura da língua alvo, as imagens ficam idênticas. Portanto, o 

tradutor deve prestar atenção e fazer com que a ligação entre texto e imagens não seja contraditória, porque, 

se isso acontecer, o leitor pode ficar confuso e não compreender totalmente o significado da obra. Esse 

perigo poderia ser resolvido mudando ou eliminando as imagens; no entanto, nem sempre essa possibilidade 

é concedida pelas editoras.94 

Então, na opinião de Oittinen, ao ler um livro ilustrado, o leitor cria na sua mente um diálogo entre 

o texto que lê e as imagens que vê; portanto, as ilustrações não devem ser excluídas durante o ato de traduzir. 

Ela destaca também a importância da inteireza visual de um livro: efetivamente, para além das ilustrações, 

as cores utilizadas, o estilo escolhido para a impressão e a dimensão das palavras influenciam também os 

sentimentos e os pensamentos do leitor; devido a isso, o tradutor deve interpretar a visão do ilustrador. 

Como destacou a autora, os desenhos contribuem para enfatizar certos elementos da história do livro, por 

exemplo, as feições das personagens ou algumas cenas do texto; assim, sublinham e asseguram que o público 

preste maior atenção àquelas partes.  

Por isso, as imagens têm um grande poder e, por conseguinte, o ilustrador também: através das suas 

escolhas, ele narra do ponto de vista visual, e comunica a sua interpretação da história. Oittinen considera 
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as ilustrações uma tradução das palavras para as imagens: portanto, quer a tradução do texto fonte para o 

texto alvo, quer a presença das imagens, são duas maneiras possíveis de interpretar o texto.95 Cada ilustração 

é especial, porque faz brotar pensamentos e emoções diferentes na criança que a vê e, sem ela, a função 

pedagógica da literatura infantojuvenil seria incompleta.  

III.3 Propostas de tradução: apresentação e análise dos procedimentos adotados 

A seguir, analisaremos as traduções propostas nesta pesquisa, com base nos estudos e nas técnicas 

de tradução apresentados nas seções anteriores deste capítulo. 

III.3.1 Amoras > Amore 

Amoras do rapper afrobrasileiro Emicida, é um texto escrito com base na canção rap que o cantor compôs 

para a filha Estela. Essa é a única obra em que não traduzimos o título, que mudamos em Amore. Evitamos a 

tradução More, mesmo que seja o correspondente italiano de amoras, porque porderia levar a pensar na 

caracterização física da protagonista. Portanto, decidimos utilizar a palavra amore (amor): a poesia é uma 

historia de amor, que se expressa quer através do pai ao falar da filha, quer pelo amor próprio da protagonista 

e, aliás, dentro de Amore, esconde-se a palavra more (amoras). 

O texto, na sua versão original, apresenta-se como uma poesia: está estruturado em quinze estrofes divididas 

em onze quartetos, três dísticos e uma sextilha. Quanto à métrica, os versos não seguem um esquema fixo: 

parece que o escritor, ao compor o poema, privilegiou a musicalidade das palavras e o seu ritmo mais do que 

a presença de um esquema de rimas específico. De fato, já que o texto se originou de uma canção, 

acreditamos que uma marca que permaneceu na passagem da música para o texto escrito, e que destaca a 

poesia pela sua originalidade, é o ritmo que as palavras produzem ao serem repetidas em voz alta.  

Com referência às rimas, mais uma vez não encontramos rigidez na construção escolhida pelo autor, 

porque, em lugar de uma estrutura fixa, se  notam várias tipologias de rimas: encontram-se rimas perfeitas 

e imperfeitas, como por exemplo diferente – gente (estrofe número 4), surgem - nuvem (estrofe número 5); 

assonâncias, como em dança – crianças (estrofe número 1); rimas alternadas (ABAB), colocadas 

frequentemente nos quartetos, por exemplo brilhar – acreditar (estrofe n. 8); rimas emparelhadas (AABB), 

postas internamente num único verso, por exemplo na estrofe n. 4 facilitar – morar. Com referência a isso, 

é importante destacar outro ponto importante: o ritmo do texto é um dos aspectos mais relevantes da obra, 

porque confere ao livro uma atmosfera mágica. Esse ritmo é perceptível principalmente se o texto for lido 

em voz alta, porque, a escolha das palavras, junto com a ordem em que foram colocadas, incide na 

musicalidade da obra.  
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Notamos como a leitura em voz alta da obra ajude a perceber a musicalidade da poesia. Visto que a 

história é dedicada às crianças e se enquadra na literatura infantojuvenil, é muito provável que seja lida pelos 

adultos para o público infantil; dessa forma, o ritmo da poesia chega certamente ao seu destinatário. Para 

além disso, outra marca que contribui para a vivacidade do aspecto sonoro do texto é o papel que 

desempenha a língua materna do escritor: o português e, mais especificadamente, a sua variante brasileira, 

com efeito, é uma língua muito musical, graças aos fonemas  empregados. Isso, portanto, confere vitalidade 

ao texto poético e contribui para a criação das rimas do ponto de vista fonético/fonológico, principalmente 

quando, ao olharmos para as páginas do livro sem pronunciar as palavras, as rimas parecem não estar 

presentes.  

Reportamos, a seguir, um trecho do original: 

Em um passeio 
com a pequena no pomar, 
explico que as pretinhas 
São o melhor que há. 
                                                                Estrofe n. 7 
 

À primeira vista, se olharmos para o texto, não notamos nenhum tipo de rima, mas isso se torna 

diferente ao lermos o texto em voz alta: com efeito, as regras de pronúncia do português brasileiro permitem 

que a reprodução fonética das palavras seja diferente da sua realização escrita, portanto, o que acontece no 

caso do quarteto número 7, e que é relevante para criar a rima e tornar o texto musical, é que, na oralidade, 

o -r no final de palavra pode sofrer apócope em algumas áreas do Brasil. Por conseguinte, se no segundo 

verso, a realização oral do substantivo pomar, representa-se foneticamente como [po’ma], forma-se a rima, 

porque o substantivo e a forma do verbo haver na terceira pessoa do singular, presente no último verso da 

estrofe, acabam com o mesmo som /a/. 

O fenômeno da apócope acontece várias vezes no interior do texto, como por exemplo, na segunda 

estrofe, e também na terceira e na oitava, e comporta, consequentemente, a formação das rimas. Nesses 

casos específicos, a rima é sempre alternada. Nos outros, em que não intervém esse fenômeno, a rima se 

forma graças à uma relação biunívoca entre grafema e fonema. As frequentes assonâncias no interior da 

mesma  estrofe, ou seja, a repetição das mesmas vogais das últimas palavras do verso, a partir da vogal 

tônica, são outro procedimento que contribui para a formação da musicalidade da poesia; isso, cria um tipo 

de rima imperfeita. Aliás, as aliterações são também frequentes, quer dentro da mesma  estrofe, quer no 

interior de um único verso: de fato, já que esse procedimento estilístico coincide em repetir um som 

consonantal ou um grupo de sons, ele contribui para alimentar a musicalidade poética da obra. Um exemplo 

disso é o terceiro e o quarto versos da primeira estrofe: 



do que o lado de dentro 
da cabeça das crianças 

Estrofe n.1, terceiro verso 

Aqui, notamos a presença de duas aliterações: a primeira está ligada à repetição da consoante /d/, 

na primeira, na quarta e na sexta palavras do primeiro verso e na primeira e na terceira do segundo; a 

segunda está ligada a repetição da consoante /k/ no segundo verso com cabeça e crianças. 

Outra marca que dá vivacidade à poesia de Emicida é a extensão dos versos: no interior de uma 

estrofe, os versos mantêm mais ou menos a mesma extensão: mais uma vez, não encontramos regularidade 

no número de sílabas por verso, porém, podemos reparar que esse tipo de variação estrutural escolhida pelo 

autor  gerou um ritmo cativante, que torna o texto apreciável. De fato, ao analisarmos todas as estrofes, os 

versos são metricamente similares e, frequentemente, encontramos uma alternância entre versos curtos e 

outros formados por mais sílabas com respeito aos anteriores. Tudo isso contribui para a criação do ritmo do 

texto poético, porque é um aspecto que se pode reparar tanto visual quanto foneticamente.     

Do ponto de vista visual, para cada estrofe dedicou-se uma página no livro: ao abri-lo, o texto 

encontra-se principalmente  na página à esquerda e, quer  ao fundo, quer na página à direita, estão as 

ilustrações que fazem referência às estrofes. 

Em relação ao que já dissemos no capítulo 1,  as ilustrações deste livro apresentam-se com cores 

quentes e traços doces, sobretudo aquelas da protagonista. A relação de concordância entre texto e imagem 

acontece várias vezes no texto: ao nomear as personagens pertencentes à história africana, afroamericana e 

afrobrasileira, o ilustrador do livro resolveu desenhar a imagem  do rosto das pessoas; trata-se 

respectivamente de Obatalá, provavelmente Mohamed Ali (neste caso o pugilista não é nomeado, mas a 

associação é feita pelas palavras ‘lutador’ e ‘ringue’, e a imagem das luvas de boxe), de Martin Luther King e 

Zumbi dos Palmares. Nesse caso, a sintonia entre texto e imagens é muito forte, tanto que o laço entre essas 

páginas resultaria difícil de romper ou substituir, se, ao traduzirmos a obra para outra língua, quiséssemos 

mudar o conteúdo dos versos. Por outro lado, as outras imagens presentes no livro não encontram uma 

correspondência tão marcada com os versos do poema; é provável que o ilustrador tenha querido destacar 

alguns elementos, os quais julgou salientes, e pô-los no primeiro plano dos desenhos; portanto, em certos 

casos, nem sempre a ilustração faz uma transposição icônica do texto e, devido a isso, o tradutor é menos 

vinculado pela associação texto-imagem do original, na hora de traduzir. 

Abordaremos a questão relacionada à tradução do texto com referência às imagens mais adiante. 

Primeiramente,  analisaremos o aspecto sonoro da poesia e se conseguimos manter a musicalidade do texto 

também na tradução para o italiano. 

  



a. Análise da transposição fonética da poesia  

Para começar, gostaríamos de sublinhar a diferença entre o português e o italiano do ponto de vista 

puramente fonético: de fato, é do nosso interesse ressaltar de que maneira as duas línguas diferem entre si, 

já que em português não há uma grande correspondência biunívoca entre grafemas e fonemas, o que, ao 

contrário, acontece no italiano. Na tradução poética isso poderia repersentar alguns problemas, 

principalmente no caso da transferência da musicalidade do prototexto para o metatexto, pois não é óbvio 

que as duas línguas, por mais que tenham a mesma origem românica e por mais que se pareçam entre si por 

alguns aspectos lexicais, tenham, na tradução, sons idênticos. 

Portanto, neste caso específico, o objetivo principal que procuramos alcançar foi tentar criar uma 

tradução que mantivesse o ritmo e as rimas presentes no original e que, ao mesmo tempo, não perturbasse 

demasiadamente o conteúdo do texto fonte. Por isso, outro ponto que consideramos foi reduzir ao mínimo 

as variações de significado na ótica de realizar uma tradução que trouxesse ao leitor italiano o ritmo poético 

do original. 

Antes de adentrar-nos na análise, queremos aprofundar um lado técnico da tradução poética: 

reparamos que, na passagem de uma língua para outra, um texto pode sofrer inevitavelmente uma perda. 

Essa lacuna, no caso da poesia, pode verificar-se do ponto de vista do conteúdo ou na parte que Eco chama 

extralinguística, ou seja, no conjunto de elementos que formam a poesia para além das palavras. O semiólogo 

e escritor italiano, no seu livro Dire quasi la stessa cosa, ao encarar o problema da tradução, afirma que, no 

ato de traduzir, a mensagem que chega à destinação não é idêntica àquela do original. Portanto, traduzir é 

transmitir quase o mesmo conteúdo do prototexto. Tudo isso acentua-se quando se traduz uma poesia 

devido à complexidade da sua estrutura. O risco é que o tradutor termine por escrever outro texto poético, 

apagando completamente a essência do original. Portanto o tema central é decidir qual aspecto manter do 

original e qual perder. Poe foi o primeiro autor  a levantar o problema do efeito que o texto deve transmitir 

ao seu destinatário e Eco considera que isso, no campo da poesia, seja desejado na componente estética da 

obra, a qual é composta pela estratégia textual e pelas emoções que a poesia confere ao leitor. A dualidade 

do texto poético é o que o torna difícil de traduzir e, por conseguinte, Eco aponta que muitos tradutores 

acham melhor reescrever totalmente o texto.96        

Do ponto de vista da estrutura, decidimos manter a divisão em estrofes com onze quartetos, três 

dísticos e uma sextilha final em nossa proposta de tradução para a poesia Amoras. Em termos 

extralinguísticos, quisemos manter a musicalidade da obra; por conseguinte, houve repercussões no plano 

linguístico, porque, para seguir o ritmo do original, realizamos algumas alterações e mudanças nas palavras 
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e nas sequências em que elas foram escritas, o que, às vezes, causou uma ligeira troca de significado e 

sentido. Apesar disso, o poema traduzido não se apresenta distorcido.  

A seguir, trazemos alguns exemplos. 

Não há melhor palco                                         
para um pensamento que dança                           
do que o lado de dentro                                                                        
da cabeça das crianças.                                    

Non c’è miglior palco                                
per un pensiero ballerino 
dell’interno 
della mente di un bambino. 

Estrofe n. 1 

Na primeira estrofe, o original contém uma rima imperfeita em posição alternada, formada pela 

forma verbal dançar conjugada no presente do indicativo dança e o substantivo plural crianças, que se 

encontram respectivamente no segundo e no quarto versos da estrofe. Foneticamente, ao ler o original, a 

presença do -s final não incomoda o leitor, o qual continua sentindo o ritmo do quarteto. Na tradução 

italiana, conseguimos manter a rima, conservando-a também no mesmo lugar com respeito ao original, ou 

seja, no segundo e no quarto versos, com uma pequena mudança: dançar sofreu uma recategorização 

gramatical, porque o verbo foi transformado em adjetivo: portanto, que dança tornou-se ballerino, ou seja, 

‘dançarino’, para poder rimar com bambino, isto é, ‘criança’. Sendo ballerino um substantivo que também 

funciona como adjetivo, essa pareceu-nos a melhor escolha. Para além disso, transformamos o substantivo 

plural no final do último verso em singular para fazer com que rimasse com o adjetivo ballerino. Contudo, 

mesmo mudando o número do substantivo, e mesmo que a palavra criança em italiano seja masculina, não 

perdemos a referência geral a todas as crianças, que o original queria conferir, graças à presença do artigo 

indefinido un diante da palavra bambino. Aliás, na estrofe, conseguimos também manter a musicalidade 

graças à aliteração das consoantes /p/, /d/ e /b/. 

Pode olhar,                                                    
lá tudo è puro e profundo                           
que nem Obatalá, o orixá                                                    
que criou o mundo.                                         

Lo puoi vedere,  
lì è tutto puro e profondo, 
come Obatalà, la divinità 
che creò il mondo. 

Estrofe n. 2 

Na segunda estrofe, perdemos a rima entre o primeiro verso e o terceiro, mas aquela entre o segundo 

e o quarto versos permaneceu. No entanto, conseguimos manter a rima interna ao terceiro verso com uma 

adaptação. No prototexto Obatalá rima com orixá, na tradução optamos por manter o nome original da 

divindade africana com a sua transliteração para a grafia italiana Obatalà, e, graças à domesticação do termo 

orixá pelo mais genérico divinità, mativemos a rima isso no interior do verso, facilitando a compreensão do 

leitor sem descaracterizar o texto original. 

 



Nesse planeta, 
Deus tem tanto nome diferente 
que, pra facilitar, decidiu morar 
no brilho dos olhos da gente. 

In questo pianeta, 
Dio ha così tanti nomi differenti 
che, per facilità, ha deciso di abitar 
nella luce degli occhi delle genti. 

 
Estrofe n. 4 

 

Na tradução da quarta estrofe, conseguimos manter o mesmo ritmo e a rima na mesma posição do 

original graças à tradução do adjetivo diferente através de um decalque, isto é, a criação de um termo a partir 

da palavra da língua que se traduz; portanto, traduzimos para o italiano com differenti.  Normalmente, em 

italiano, para transmitir o sentido de que alguma coisa se diferencia de outra usamos o adjetivo diverso, que 

não é sinônimo de differente. Através do decalque, conseguimos conferir à palavra italiana o mesmo sentido 

daquela da língua portuguesa. Para além disso, traduzimos a locução a gente literalmente: em português 

brasileiro, o uso de a gente é igual a dizer nós, com a diferença de que a locução é considerada de uso mais 

coloquial e o pronome pessoal nós remete-se ao português padrão. Da mesma forma, a gente pode substituir 

o pronome conosco e o adjetivo possessivo nosso(a). No caso do prototexto, a forma da gente, 

correspondente ao adjetivo possessivo nosso,  foi traduzida com o falso amigo italiano genti para manter a 

rima com differenti. Aliás, essa solução não muda muito o sentido do verso, enquanto genti, mesmo que não 

se use muito, porque pertence à linguagem escrita e a um registro elevado, expressa um grupo de pessoas. 

Claramente o resultado, do ponto de vista do significado, contém um resíduo. No terceiro verso, mantivemos 

a rima interna, mesmo não sendo perfeita, graças à transposição do verbo facilitar para o substantivo italiano 

facilità, e à apócope da última sílaba do verbo italiano abitare. 

Vão espalhando                     
toda a beleza por aí.                                        
Me esforço para ensinar,                                 
mas foi com eles que aprendi.                       

Spargono in giro 
ogni tipo di bellezza 
che mi sforzo d’insegnare, 
ma da loro l’ho potuta imparare. 

Estrofe n. 6 

Na sexta estrofe, o prototexto e o metatexto diferem pela posição da rima: no original, o segundo e 

o último verso formam uma rima imperfeita, porque as duas palavras no final dos versos terminam com a 

mesma vogal tônica, o -i, enquanto no texto alvo criamos a rima AABB entre o terceiro e o quarto versos, 

mudando a forma verbal do último que, de um pretérito perfeito simples aprendi, converteu-se no infinitivo 

imparare. O mesmo aconteceu na estrofe n. 7.  

 

Em um passeio                                      
com a pequena no pomar, 
explico que as pretinhas 

Durante un giretto 
con la piccola nel frutteto, 
le spiego che la frutta più scura 



são o melhor que há.                                                      è il meglio che c’è. 
Estrofe n. 7 

 

Com efeito, o texto fonte fez com que rimassem o segundo e o quarto versos. Na tradução, resolvemos criar 

a rima emparelhada entre os primeiros dois, traduzindo passeio por giretto: o substantivo italiano contém 

um sufixo diminutivo, que atribui uma conotação de brevidade e afeto, que o texto original não tem; 

portanto, com o objetivo de manter o ritmo, acrescentamos uma informação ao leitor italiano, que o 

destinatário do original não tem. 

Em outros três casos foi necessário transformar completamente algumas palavras para reproduzir a 

musicalidade do original:  

Amoras                                       
penduradas a brilhar,                           
quanto mais escuras, mais doces.                             
Pode acreditar.                                                      

Le more  
più dolci da cogliere e gustare, 
sono quelle più scure. 
Ci puoi giurare. 
 

Estrofe n. 8 

Na oitava estrofe, decidimos inverter a posição do conteúdo do segundo e do terceiro versos para 

conseguir manter a rima na mesma posição do original: de fato, a informação da doçura das amoras, expressa 

no terceiro verso, foi traduzida e adaptada no segundo verso da versão italiana; contudo, eliminamos a ideia 

original das amoras que brilham, mas mantivemos a acepção de que a fruta está pendurada, porque 

inserimos o verbo italiano cogliere, que descreve a ação de recolher as frutas dos galhos das árvores. Já que 

tiramos a ideia do brilho das frutas, acrescentamos a ação de comer as amoras. No original o autor não 

explicita esse gesto, todavia é subtendido, porque ele fala do gosto das amoras. Portanto, utilizamos o verbo 

italiano gustare, ou seja, saborear, que foi colocado no final do verso. No terceiro verso, transmitimos a ideia 

da cor escura das amoras e, no último, para fazer com que o verbo no final criasse uma rima alternada com 

aquela do segundo verso, transformamos o sentido, substituindo a expressão linguística portuguesa por 

outra italiana. De fato, no original há o verbo modal poder seguido por outro verbo na forma infinitiva; no 

metatexto mantivemos o verbo modal, contudo, substituímos acreditar pelo verbo italiano giurare, ou seja, 

jurar, que mantivemos na forma infinitiva.  

ela apanha amoras                
dos galhos e do chão.                 
Ao vê-la, Zumbi dos Palmares diria:        
Nada foi em vão. 

mentre raccoglie le more 
dai rami e da terra.  
Guardandola Zumbi di Palmares direbbe: 
 – Nessuna cosa è andata persa.   

Estrofe n. 12 



Na estrofe número doze, para seguir com a musicalidade da poesia, foram realizadas algumas 

mudanças: no original, encontra-se uma rima alternada entre o segundo e o quarto versos; contudo, na 

versão italiana, resolvemos manter a rima, criando uma assonância entre as últimas palavras dos versos 

citados. Para fazer isso, modificamos o conteúdo do verso final: no original encontra-se uma expressão que 

não foi reproduzida para o italiano, porque, senão, teríamos perdido a rima.  

Da mesma forma, na estrofe número 13, ao traduzir, mudamos o significado da palavra original no 

final do verso, isto é, acalanto, e a trocamos por outra para fazer com que essa rimasse com canto, posta em 

posição final do segundo verso. 

Fez as palavras soarem 
como canto 
ao brincar com as frutinhas 
com sabor de acalanto                                                      

Fa suonare le parole 
come un canto 
giocando con le more 
al sapore di incanto. 

Estrofe n. 13 

 

 

           Neste caso, perdemos a ligação que o escritor criou entre as palavras da protagonista que soam como 

uma música e o sabor das amoras que se parece com os acalantos, os quais são cantados. Em italiano, 

resolvemos traduzir acalanto por incanto para manter a rima alternada ABAB. A estrofe perdeu a dimensão 

musical em que foi imergida por Emicida, todavia ganhou uma nuance quase mágica, ligando o sabor das 

frutas a algo que nunca fora experimentado antes. Aliás, criamos uma assonância entre o primeiro e terceiro 

versos graças à mudança de posição do objeto direto, que acabou no final do verso, e a tradução de frutinhas 

por more, ou seja, amoras. Conseguimos inserir a palavra amoras porque a ilustração presente naquela 

página nos consentiu fazer isso: de fato, está desenhada a cara do Emicida e, acima da sua cabeça uma amora. 

Somente em duas estrofes não conseguimos reproduzir as rimas presentes no prototexto, ou seja, 

na número três e na número cinco. 

Por que choramos ao chegar? 
Dizem que por nos afastar de Deus, 
que é o que os muçulmanos 
chamam Alá.  
 
E os pensamentos dos pequenos, 
como surgem? 
Com olhos de jabuticaba 
e cabelos de nuvem.                      

Perché alla nascita piangiamo? 
Dicono perché ci allontaniamo da Dio, 
che è quello che i musulmani 
chiamano Allà. 

Estrofe n. 3 
 
E i pensieri dei bambini, 
come spuntano? 
Con occhi di olive nere 
e capelli di nuvole. 

Estrofe n. 5 
 



Para criarmos isso, deveríamos ter realizado algumas mudanças de conteúdo, todavia, preferimos evitar 

alterar o significado. Nesse caso específico, priorizamos o sentido da poesia mais do que a musicalidade. 

Resolvemos atuar dessa forma porque, também no original, o autor nem sempre criou rimas. Do ponto de 

vista do ritmo da poesia, tentamos reproduzir os versos mantendo o mesmo tamanho do original. 

b. Análise morfossintática  

Do ponto de vista puramente linguístico, ao traduzirmos, adaptamos as estruturas morfossintáticas 

das frases de acordo com as da língua italiana. De fato, o português brasileiro e o italiano diferem entre si, 

porque o italiano é uma língua de sujeito nulo. Isso significa que, na maioria das vezes, os pronomes pessoais 

sujeito não são explicitados, porque podem ser inferidos do contexto morfológico verbal; porém, no 

português brasileiro, o sujeito quase sempre está expresso. Outra diferença é que, o português brasileiro é 

uma língua de objeto nulo, portanto, normalmente os pronomes anafóricos com função de complemento 

direto não se expressam, sobretudo na fala coloquial, enquanto, em italiano são obrigatórios97.  

Em Amoras, há diferentes casos em que o objeto não é expresso, como por exemplo, no primeiro 

verso da segunda estrofe, no qual há pode olhar: se tivéssemos traduzido isso à letra, deveríamos ter escrito 

puoi vedere, contudo, em italiano, a presença explícita do pronome de objeto direto é fundamental para a 

compreensão e para a fluidez do discurso, senão isso resultaria esquisito e agramatical. Por conseguinte, no 

prototexto acrescentamos o pronome lo para explicitar  a que o escritor está a se referir. Da mesma forma, 

na estrofe número seis, no quarto verso, no prototexto não está expresso o objeto direto, que explicitamos 

na tradução italiana através do pronome la.  

Outra característica que diferencia o português brasileiro do italiano é a presença/ausência dos 

artigos  definidos. Com efeito, os substantivos genéricos em italiano são sempre precedidos pelos artigos, 

pelo contrário, em português brasileiro, raramente os são: é o caso da palavra amoras, no começo da oitava 

estrofe, que se encontra sem artigo. Na versão italiana, adicionamos o artigo definido feminino na forma 

plural, ou seja, le. Outro caso de ausência que pode acontecer na língua portuguesa, sobretudo na fala 

coloquial, é a omissão do auxiliar: de fato, na estrofe n. 8, resolvemos explicitar o auxiliar ser do predicado 

nominal, que no original foi omitido.  

Outra mudança abrange os tempos verbais: no original, o autor utilizou o pretérito perfeito simples 

(P.P.S.) que, em italiano, pode ser traduzido por dois tempos verbais diferentes: o passato prossimo e o 

passato remoto. O primeiro, que é um tempo composto, expressa uma ação que aconteceu em um passado 

próximo ao momento presente e pode transmitir a ideia de que o fato acontecido tem influência no presente; 

 
97 C. Villarinho. Sujeito Nulo no Português Brasileiro: Elementos Para Sua Análise a Partir de Situações Experimentais. 
Pesquisa do Programa de Pós-graduação em Letras. UERJ, pp. 3-6. Disponível em: 
http://www.pgletras.uerj.br/linguistica/textos/livro02/LTAA02_a06.pdf. Último acesso: 22/06/2022. 



o segundo expressa um fato que aconteceu no passado e que não tem mais relação com o presente. 

Portanto, no metatexto, resolvemos traduzir a forma do verbo criar no P.P.S. criou, presente no último verso 

da segunda estrofe, por um passato remoto creò, porque a criação do mundo aconteceu no passado e é uma 

ação que não continua no momento presente; pelo contrário, na quarta estrofe, traduzimos decidiu morar 

com o passato prossimo ha deciso di abitar para conferir a ideia de que o ato de morar continua no momento 

presente. Sucessivamene, nas estrofes 13 e 14, decidimos traduzir o verbo fazer e olhar, respectivamente, 

mudando o tempo verbal do P.P.S. fez e olhou para o presente fa e guarda: de fato, nas estrofes anteriores 

parece que a ação decorre no momento presente, portanto utilizar o passado teria resultado estranho.     

Essas intervenções do ponto de vista morfossintático contribuem para aproximar o leitor italiano ao 

texto e fazem com que ele possa ler e compreender a poesia sem estranhamentos. Portanto, nessa 

perspectiva, adotamos o critério de tradução target-oriented, porque quisemos evitar o efeito de estranheza 

que o leitor poderia ter sentido, por não ter encontrado fluidez na linguagem do texto.  

c. Análise lexical 

No texto encontramos a palavra pretinha, que se repete duas vezes: primeiramente, ao falar das 

frutas, na estrofe número sete, as pretinhas são o melhor que há, e, em segundo lugar, com referência à 

menina, na última estrofe, quando a criança diz eu sou pretinha também. Portanto, o mesmo termo foi usado 

para falar das frutas e da menina.  

Do ponto de vista linguístico, a palavra pretinha deriva do adjetivo preto(a), com o acréscimo do 

sufixo diminutivo na forma feminina -inha. Preto(a), como já corroboramos no capítulo 1, faz parte dos 

adjetivos utilizados no Brasil para falar da e classificar a cor da pele da população; aliás, utiliza-se também 

para descrever a cor escura de um objeto, das roupas etc. A presença do sufixo diminutivo neste contexto 

contribui para sublinhar a intensidade da cor e expressar afeto. 

Inicialmente, tentamos encontrar uma palavra italiana que pudesse ser utilizada quer para falar das 

frutas, quer da menina, a fim de utilizar um único termo como no original. Para fazer isso, primeiramente foi 

analisado o uso e os dois contextos em que o autor inseriu a palavra.  

Reportamos abaixo as duas estrofes: 

Em um passeio 
com a pequena no pomar,                                                                     
explico que as pretinhas                                               
são o melhor que há.                                        
 
Estrofe n. 7 

PAPAI,  
QUE BOM, 
PORQUE 
EU SOU 
PRETINHA 
TAMBÉM!                        
Estrofe n. 15                 



 

Na estrofe n. 7, o pai da menina está a falar das frutas no pomar, isto é, das amoras, porque, na 

estrofe sucessiva, ele explicita que se trata desse tipo de fruta; aliás, a ilustração que acompanha esses versos 

apresenta uma amoreira e uma mão que está a ponto de pegar uma amora de um galho. Portanto, o autor 

refere-se às amoras utilizando a palavra pretinhas, com a vontade de destacar a cor bem escura das frutas. 

Se traduzirmos à letra para o italiano essa palavra, o resultado seria nerette, porque preto é equivalente ao 

italiano nero, mais o sufixo diminutivo -etto. Contudo, em italiano, se falarmos de frutas pretas, nero não é 

uma cor muito utilizada para as descrever; para além disso, a palavra pretinha foi escolhida pelo autor para 

falar da menina e, se utilizarmos nerettina no texto alvo com referência à criança, isso resultaria também 

inadequado.  

Em italiano, falar da cor da pele de uma pessoa negra é uma temática muito sensível, porque muitos 

termos são considerados ofensivos, e referir-se a uma criança negra com a palavra nerettina, poderia ferir a 

sensibilidade daquela pessoa. Outro termo, que foi tomado em consideração para a tradução foi morettine, 

isto é, utilizar a palavra amoras, que em italiano corresponde a more, já que é a fruta a qual o autor se refere, 

acrescentando o sufixo diminutivo no final. Contudo, nem essa é uma boa solução, porque afastaria o 

metatexto do original. De fato, o significado expresso no texto fonte, como já reparamos, é diferente daquele  

que a palavra italiana comunica. Adicionalmente, utilizar morettina para falar da cor da pele da menina 

resultaria ofensivo. Posto isso, as duas propostas de tradução não são adequadas, nem para as frutas, nem 

para a menina. Outro termo que foi tomado em conta é scurettine, porque em italiano scuro corresponde ao 

português escuro: em relação à fruta, as amoras poderiam ser associadas a uma cor escura em italiano. 

Todavia, definir a cor da pele de uma menina utilizando essa palavra, não nos convencia. 

Portanto, resolvemos realizar um levantamento linguístico, destinado exclusivamente a falantes 

nativos italianos, com a finalidade de identificar que tipo de terminologia eles considerariam natural utilizar 

ao se referir à cor da pele de uma pessoa. A pesquisa foi efetuada graças à criação de um questionário 

anônimo em Google Moduli (Formulários), cujo link foi disponibilizado através da rede social Facebook e do 

aplicativo Whatsapp, a pessoas de idades e procedências diferentes. O questionário recolheu alguns dados 

pessoais de quem o compilou, ou seja, sexo, idade, nível de  escolarização, província de nascimento, o lugar 

onde atualmente mora e os meios utilizados para se manter informado. 

Quanto à sua composição, o questionário elaborado em italiano abordava 12 quesitos, entre 

perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, com o objetivo de entender os termos que os italianos 

usam e/ou acham corretos utilizar. Aliás, a parte final foi dedicada às frutas: perguntamos, através da 



múltipla escolha, de que maneira eles definiriam mirtilli (mirtilos), more (amoras), ribes nero (groselha preta) 

e prugne (ameixa).98 

O questionário foi compilado por 36 pessoas: 80,6% são mulheres, 16,7% homens, 2,8% não  

especificaram. Entre elas, 61,1% têm entre 20 e 29 anos, 75%  têm nível universitário e 69,4% preferem 

manter-se informadas através de jornais e revistas online. Quanto à procedência, a maioria mora na província 

de Treviso, as outras em Vicenza, Pádua, Rímini, Florença, Veneza, Pordenone e Siracusa.             

A seguir, apresentamos as três perguntas abertas, inseridas no questionário, em que colocamos as 

três palavras que tomamos em consideração anteriormente para traduzir pretinha(s): 

1. Che cosa ti viene in mente e a che cosa attribuiresti la parola NERETTINO/A, motiva 
la tua risposta. 

O que vem à sua mente e a que você atribuiria a palavra NERETTINO(A), explique a sua resposta. 
 
2. Che cosa ti viene in mente e a che cosa attribuiresti la parola SCURETTINO/A, motiva 

la tua risposta. 
O que vem à sua mente e a  que você atribuiria a palavra SCURETTINO(A), explique a sua resposta. 

 
3. Che cosa ti viene in mente e a che cosa attribuiresti la parola MORETTINO/A, motiva 

la tua risposta. 
O que vem à sua mente e a que você atribuiria a palavra MORETTINO(A), explique a sua resposta. 

 

Os resultados recolhidos foram interessantes: na primeira pergunta, a maioria das pessoas 

respondeu que associaria a palavra nerettino(a) a uma criança negra e algumas acrescentaram que 

relacionariam o termo a ela, sabendo, porém que poderia ser ofensivo ou racista. Alguém disse que, às vezes, 

quem utiliza o diminutivo é porque está a falar de uma pessoa negra e quer suavizar o termo para não resultar 

racista, embora o que se transmita é exatamente o contrário. Com referência a scurettino(a), destacaram-se 

três tipos de respostas: há quem tenha associado essa palavra a uma pessoa bronzeada, quem tenha achado 

que poderia se tratar de uma pessoa zangada com alguém e quem tenha afirmado que usaria a palavra para 

falar de um objeto de cor escura. Somente sete pessoas relacionaram a palavra a uma pessoa negra. 

Finalmente, em relação à pergunta número 3, muitas consideraram que morettino(a) refere-se a uma pessoa 

com cabelo castanho ou preto. Alguém afirmou também que a pessoa tomada em consideração poderia ser 

bonita; as outras disseram que associariam a palavra a uma pessoa negra. 

Outras duas perguntas foram criadas para saber quais, entre as palavras apresentadas na lista, as 

pessoas achavam natural e quais nunca usariam para falar de uma pessoa negra: 

 
98 Questionário linguístico. Disponível em: https://docs.google.com/forms/d/11TaAudIoOTKpjL-
dDiFCcmoB4NqWwUAjAYUmsCKUnCI/edit#responses.  



1. Qual(i) tra le seguenti opzioni ritieni essere la(le) più naturale(i) per te per riferirti ad 

una persona nera. 

Qual(quais) entre as seguintes opções você acha a(s) mais natural(naturais) para se referir a uma 

pessoa negra.  

  

No caso da primeira pergunta, 83,3%, ao falar deuma pessoa preta, utilizaria a expressão italiana “di 

colore”, 27,8% diria mulatto e 13,9% nero. 

Em relação às palavras que nunca usariam, vemos aqui abaixo os resultados: 

2. Quale(i) tra le seguenti opzioni non useresti MAI per riferirti ad una persona nera. 

               Qual(quais) entre as seguintes opções você NUNCA usaria para se referir a uma pessoa negra.  



 

86,1% afirmou que nunca usaria o termo negretto para falar de uma pessoa negra; 52,8% escolheu 

morettino e caffellate e 50% scurettino.  

Em relação à definição das frutas, criamos perguntas de múltipla escolha, nas quais os entrevistados 

tinham a oportunidade de selecionar somente uma resposta ou de escrever a definição que eles 

consideravam apropriada. Para cada fruto, ou seja, more (amoras), mirtilli (mirtilos), prugne (ameixas) e ribes 

nero (groselhas pretas), perguntamos com qual nome os definiriam entre: 

- Frutto scuro (Fruta escura); 

- Frutto dal colore scuro (Fruta de cor escura); 

- Frutto nero (Fruta preta); 

- Frutto dal colore nero (Fruta de cor preta); 

-  Altro (Outras opções) 

Decidimos adicionar à lista as frutas mencionadas anteriormente, para além das amoras, apesar de 

elas terem cores diferentes, porque todas têm tonalidades escuras. Os resultados mostraram que, em todos 

os quatro casos, a maioria indicou em italiano frutto dal colore scuro (fruta de cor escura) como opção mais 

adequada. 

 



Portanto, analisando os resultados, decidimos traduzir as pretinhas, na estrofe número 7, por  la 

frutta più scura (a fruta mais escura), já que o adjetivo escuro parece ser o mais apropriado para se referir às 

amoras. Aliás, acrescentamos o adjetivo più, isto é mais, para reportar a nuance que contém a palavra 

pretinha, ou seja, a intensidade de cor. Contudo, não colocamos na tradução da última estrofe a palavra 

escura para nos referirmos à menina, porque, olhando para os resultados, nota-se que muitas pessoas nunca 

usariam essa palavra para falar de uma pessoa negra. Portanto, decidimos eliminar completamente o termo 

e traduzir criando uma comparação entre a menina e as amoras: 

CHE BELLO, 
PAPÁ, 
PERCHÉ 
ANCH’IO  
SONO 
COME LE MORE!     
 

Resolvemos traduzir dessa forma, tirando a palavra escura, porque na oitava estrofe o pai explica 

para filha que as amoras mais escuras são também as mais doces. Portanto, dado o momento em que a 

menina reconhece a própria identidade e, cheia de alegria, afirma que ela também é pretinha, achamos 

redutivo expressar que a criança tem a pele escura, porque, desse jeito, pareceria que ela se relaciona com 

as amoras somente pela cor.    

d. Análise da tradução dos elementos culturais 

Se com referência ao aspecto linguístico escolhemos ajustar a estrutura para o italiano, do ponto de 

vista cultural, decidimos manter o mais possível as referências culturais do texto fonte. De fato, mantivemos 

os nomes originais do orixá Obatalá, divindade africana da religião yorubá e de Zumbi dos Palmares, ex-

escravizado africano que foi o líder de um dos maiores quilombos no Brasil. Fizemos essa escolha, porque 

quisemos aproximar o público italiano à cultura do prototexto. Com efeito, achamos bom conferir ao 

metatexto as peculiaridades da cultura afrobrasileira. Aliás, Emicida fez também referência a Alá e a Martin 

Luther King, duas figuras que não pertencem  nem à cultura brasileira, nem àquela italiana, mas que são 

importantes para a história e a cultura de outros povos. Portanto, dado que no original também as crianças 

encontram duas figuras que poderiam ouvir nomear pela primeira vez, e isso também poderia acontecer com 

o público infantil italiano, decidimos conservar as duas figuras afrobrasileiras.  

 

Um elemento que perdemos na tradução do texto foi a jabuticaba, fruta brasileira típica das regiões 

do Sudeste do país, que Emicida menciona na poesia ao descrever os olhos dos pensamentos das crianças. 

Essas frutas são pequenas, redondas e bem escuras. Na Itália, não existe uma árvore que produza frutas 



parecidas como essas, portanto não pudemos traduzir com um bom equivalente. Neste caso, decidimos não 

manter o nome original da fruta, porque poderia  causar confusão demais no leitor.  

Para além disso, essa fruta aparece na poesia para descrever os olhos das crianças: no Brasil, dizer 

que alguém tem olhos de jabuticaba significa que se quer destacar que eles são redondinhos e bem pretos, 

portanto, a expressão evidencia a forma e a cor dos olhos e não a fruta. Em italiano, para transmitir a ideia 

de que uma pessoa tem os olhos muito escuros existe, como forma de dizer, occhi neri come la pece; contudo, 

não achamos essa opção válida para a tradução porque tínhamos a vontade de encontrar um termo que 

tivesse a ver com frutas ou comida, como no prototexto, e o breu, ou seja, pece, não cabe naquela categoria, 

porque se trata de um líquido. Aliás, queríamos recriar também a ideia da redondeza dos olhos, e, com a 

expressão idiomática italiana teríamos perdido essa conotação. Outras opções que tomamos em 

consideração foram os mirtilos e o castanheiro, contudo, as duas palavras foram rejeitadas: com efeito, falar 

de olhos de mirtilos não foi considerado adequado, porque, apesar de os mirtilos terem uma forma 

redondinha, não são pretos; pelo contrário o castanheiro, mesmo que seja uma árvore frutífera, não tem 

frutas pretas e redondas, porque as castanhas são marrons. No final, resolvemos traduzir jabuticaba por olive 

nere (azeitonas pretas). Achamos essa solução a melhor porque embora as azeitonas não sejam uma fruta, 

pertencem ao campo semântico da comida, e a de tipo preto corresponde à cor dos olhos que o autor 

descreve no original. Aliás, na escolha, tomamos em conta também a ilustração presente naquelas páginas, 

ou seja, as de número 9 e 10: aqui, encontramos a figura da menina, desenhada na horizontal com os cabelos 

feito nuvens. Portanto, não foi representada a árvore de jabuticaba, e, deste modo, tivemos a oportunidade 

de mudar a referência cultural sem chocar com a ilustração. 

e. Análise da tradução do paratexto 

No final do livro, encontra-se um pequeno glossário, no qual são explicadas algumas palavras 

presentes na obra. Trata-se de figuras históricas (Martin Luther King e Zumbi dos Palmares) e religiosas  

(Obatalá), e, para além delas, encontramos a definição das palavras orixá e quilombo. O autor decidiu incluir 

no glossário original também as palavras Alá e África, que nós optamos por eliminar. Fizemos essa escolha 

porque, em relação a Alá, no interior da obra está explicado que é a maneira em que os muçulmanos chamam 

Deus, e no caso da África, porque achamos que as crianças italianas conhecem a existência do continente 

africano.   

     

 

 

 



III.3.2 O Pequeno Príncipe Preto > Il Piccolo Principe Nero 

O conto O Pequeno Príncipe Preto, do ator e escritor Rodrigo França, surgiu da peça teatral que o 

carioca levou para os palcos dos teatro brasileiros por dois anos. Trata-se da história de um menino negro,  

que vive num planeta, junto com uma árvore de Baobá: o menino, ao longo da história, graças à ajuda das 

ventanias, consegue ir para outros planetas e espalhar as sementes do Baobá. O objetivo das viagens do 

protagonista é aquele de difundir o Baobá, ou seja, a ancestralidade para os outros planetas também, e 

transmitir os ideais de união e amor.  

França, em uma entrevista realizada para o Correio Braziliense, afirmou que escreveu o conto, por 

causa da urgência de tornar uma criança negra protagonista de uma obra para a infância. Portanto, ao 

retomar o clássico da narrativa infantojuvenil escrito pelo autor francês Antoine de Saint-Exupéry, ele decidiu 

desafiar o público editorial e tornar negro o príncipe. O carioca falou de provocação porque o seu livro tem 

como protagonista um menino negro e, aliás, ele é príncipe, isto é, duas condições às quais os leitores 

brasileiros não estão acostumados.99 

O conto traz a importância de amar si mesmos e de conhecer a própria ancestralidade para dar valor 

à própria existência no presente. Essa história representa uma grande contribuição à literatura infantojuvenil 

afrobrasileira com protagonismo negro, pois apresenta mensagens positivas, as quais estão ligadas ao 

protagonista negro. Reparamos na forma em que o autor decidiu falar da cor da pele e dos traços do menino: 

o príncipe fala abertamente do seu aspecto físico e faz comparações com as cores escuras do chocolate, do 

café e do solo, para chegar a afirmar, cheio de orgulho, ser negro. É muito relevante encontrar a palavra 

negro, e também preto, no conto: de fato, a maioria das vezes em que as personagens negras são descritas 

na literatura, as palavras mais utilizadas para falar da cor da pele são marrom ou escura; aliás, os escritores 

remetem-se a elas como pessoas pardas ou pretas. Achamos importante também a visão de igualdade que 

o autor quis transmitir ao falar que não faz sentido assumir que existe somente um tipo de cor de pele, mas 

que há tonalidades diferentes. Ao mesmo tempo, a descrição das feições do menino contribuem para criar 

uma visão diferente dos negros, pois, desde o princípio, eles foram rejeitados e descritos negativamente 

sobretudo “por causa” das suas características físicas. No conto de França, a boca carnuda, os olhos escuros, 

o nariz de batata e o cabelo volumoso são descritos de maneira normal; é muito significativo o fato de que é 

mesmo o menino que se descreve, ninguém tenta convencê-lo de que ele é bonito; aliás, ele não afirma tudo 

isso para se defender de críticas ou ataques. O conto é uma auto-declaração de amor próprio e transmite a 

importância de conhecer quem se é e as próprias origens.  

 
99 A. Izel, ‘O Pequeno Príncipe Preto’ traz menino negro ao protagonismo da narrativa, Correio Braziliense, postado em 
14/03/2020. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2020/03/14/interna_diversao_arte,834151/livro-o-pequeno-principe-preto-de-rodrigo-franca.shtml. Último 
acesso: 18/06/2022.  



Na história, a ancestralidade africana acentua-se graças à presença de elementos que se relacionam 

à cultura e à religião africana: os orixás e a árvore do Baobá foram citados. Para além disso, encontramos 

palavras na língua africana yorubá e referente a uma comida típica, o caruru. Aliás, no conto, há outras 

referências culturais brasileiras e afrobrasileiras. Devido à grande presença cultural afrobrasileira  em todo o 

texto, decidimos realizar uma tradução que aproximasse o público italiano à especificidade do texto fonte. 

Portanto, todas as referências culturais foram transpostas para o texto alvo, decidindo adotar a técnica de 

estrangeirização. 

A seguir, apresentamos uma análise morfossintática, lexical e cultural da nossa proposta de tradução. 

a. Análise morfossintática       

Do ponto de vista morfossintático, ao traduzir o texto, tivemos que adaptar a estrutura da língua 

portuguesa àquela da italiana: de fato, como já reparamos nas seções anteriores, as duas línguas comportam-

se de maneira diferente no que diz respeito à explicitação do sujeito e dos complementos diretos e indiretos. 

De fato, o português brasileiro é uma língua que tende a explicitar o  sujeito mas,frequentemente, não 

explicita os complementos. Ao contrário, o italiano explicita-os e é uma língua de sujeito nulo; de fato, a 

maioria das vezes, os pronomes sujeito não são expressos, a não ser nos casos em que se quer enfatizar 

quem é que realiza uma ação.  

A seguir, reportamos alguns exemplos. Na página 7, ao traduzir a frase [Conheço alguns, mas o meu 

sonho é conhecer todos], na tradução, tivemos que explicitar o pronome em função acusativa li, depois do 

verbo conhecer, para destacar que o protagonista quer conhecer todos os planetas, portanto a frase ficou: 

[Ne conosco qualcuno, ma il mio sogno è conoscerli tutti]. Na mesma página, decidimos eliminar o pronome 

sujeito ao traduzir a frase [quando elas aparecem, eu saio voando], porque achamos redundante a presença 

do sujeito expresso em italiano: [quando soffiano, me ne vado via volando]. Mais uma diferença entre as 

duas línguas é a presença dos artigos diante dos substantivos: em italiano o artigo sempre acompanha o 

nome comum, portanto, nesta tradução, o adicionamos nos casos em que em português, não se encontrava: 

por exemplo, na página 9, o substantivo sabedoria não está precedido pelo artigo definido e, portanto, na 

tradução, foi adicionado: la saggezza.       

Outra característica que difere nas duas línguas é a posição dos advérbios no interior da frase: de 

fato, em português, encontramo-los frequentemente entre o sujeito e o verbo, ou em posição final da 

oração; pelo contrário, em italiano, geralmente, encontram-se depois do verbo ou, se o predicado é 

composto, entre o auxiliar e o particípio passado. Portanto, para não causar no leitor um efeito de 

estranheza, mudamos a posição dos advérbios na oração. Por exemplo, na página 6, no original, o advérbio 

só segue o sujeito vocês: [vocês só estão me ouvindo]; em italiano, o equivalente soltanto, foi colocado depois 

do verbo: [voi mi sentite soltanto]; na página 8, encontramos o advérbio aqui em posição final da frase: [está 



há tanto tempo aqui], contudo, no metatexto, foi situado depois do verbo ser, no começo da oração: [è qui 

da tanto tempo].  

Em relação à alteração das posições dos sintagmas nas frases, os adjetivos também se comportam 

algumas vezes de maneira diferente nas duas línguas: em italiano, o adjetivo qualificativo normalmente 

segue o nome que está a descrever e, se o falante expressa uma opinião ou uma informação que não é nova, 

o adjetivo pode mudar a sua colocação na frase, e ser posicionado antes do substantivo. Em português, o 

mecanismo é mais ou menos idêntico: contudo, no conto, encontramos um caso em que o adjetivo precede 

o nome na página 8: o príncipe ao falar que nasce uma flor uma vez por ano, fala de solitária flor; contudo, 

no texto alvo, resolvemos traduzir posticipando o adjetivo, pois se tivéssemos deixado a ordem do original, 

para o leitor italiano, isso teria resultado estranho.  

Sempre para dar fluidez ao texto, decidimos pôr em prática algumas mudanças sintáticas: é o caso 

da oração na página 6, em que o protagonista diz que os outros conseguem somente  ouvi-lo, sem o ver. No 

original, encontramos os dois predicados expressos em dois tempos verbais diferentes: o primeiro confere a 

ideia de uma ação prolongada no tempo e o segundoremete-se ao momento presente: [vocês só estão me 

ouvindo, mas não conseguem me ver]. Em italiano, escolhemos traduzir o primeiro verbo no presente do 

indicativo de maneira que mantivesse o mesmo tempo do segundo [voi mi sentite soltanto ma non riuscite a 

vedermi]; assim, o trecho resulta mais fluído para ler em italiano. No caso da página 13, outra vez, conferimos 

ritmo ao metatexto mudando o tempo verbal: no original, encontramos a perífrase ir + gerúndio com o verbo 

ir conjugado no imperfeito que, junto com o gerúndio, exprime a ideia de que algo acontece ao passar do 

tempo: [eu ia vendo o meu planeta diminuindo]. Na tradução para o italiano, decidimos escrever: [e vedevo 

rimpicciolire sempre di più il mio pianeta], dessa forma, unimos os verbos ver e diminuir, presentes no 

original, e, através de um único predicado verbal, conferimos a ideia de que o príncipe descreve a ação como 

se estivesse acontecendo no momento em que está a falar.  

Na página n. 8, mudamos, novamente, a posição do substantivo. No prototexto, encontramos: [nem 

com muita água, nem com pouca]; no metatexto, traduzir isso à letra teria eliminado um pouco o ritmo do 

texto, portanto, optamos por colocar a palavra água no final da frase: [nè con tanta, nè con poca acqua].   

Em termos morfológicos, tivemos que mudar o gênero feminino da árvore Baobá, para o masculino. 

Embora em português o substantivo Baobá seja masculino100, no conto, o autor decidiu torná-lo feminino. 

Acreditamos que França escolheu mudar o gênero porque ele menciona a palavra árvore na história, que é 

feminina em português. Ao contrário, na tradução, dado que quer árvore, quer Baobá são masculinos, foi 

necessário modificar as referências a ele, transformando os pronomes sujeito e objeto para o masculino. 

 
100 Dicionário Aulete Digital, definição de Baobá. Disponível em: https://www.aulete.com.br/baob%C3%A1. Última 
atualização: 20/06/2022.  



Aliás, na página 6, o protagonista fala que a árvore é a Grande Princesa; nesse caso, tivemos de mudar de 

gênero o substantivo, que se tornou em príncipe. Com relação à mudança de gênero das palavras, ao traduzir 

de uma língua para outra, na página 25, quando o protagonista se despede dos seus novos amigos, ele diz 

para eles que, na vida, podem ser o que quiserem; naquele momento, ele elenca umas profissões, entre as 

quais aquela do professor e da engenheira. Em italiano, o substantivo ingegnera geralmente não é usado no 

feminino, apesar de a sua forma existir. Na Itália, a maioria das profissões é declinada somente no masculino, 

mesmo quando são realizadas por mulheres; quem apoia isso, remete-se a assuntos linguísticos, ao afirmar 

a estranheza das formas para o feminino e ao dizer que o masculino pode ser empregado para as mulheres 

também. Contudo, essa atitude linguística esconde convicções culturais enraizadas em ideologias machistas, 

as quais ainda continuam sem dar espaço às mulheres na sociedade. Para fazer face a essa questão, na Itália 

foram publicadas várias pesquisas sobre esse tema, até chegar às Linee guida per l’uso del genere nel 

linguaggio amministrativo, publicadas pela Accademia della Crusca junto com o Município de Florença101. Na 

tradução, portanto, decidimos manter os gêneros do original, traduzindo engenheira com o seu 

correspondente italiano ingegnera. 

b. Análise lexical 

Do ponto de vista lexical, decidimos ajustar alguns termos, de maneira que fossem o mais 

compreensível possível para as crianças. Na página 9, ao falar da ancestralidade, o menino refere-se aos seus 

avós, bisavós e aos seus ta-ta-taravós; esse último termo foi traduzido em italiano con bis-bis-bisnonni. 

Escolhemos essa tradução por duas razões: primeiramente, a palavra italiana para remeter-se à quarta 

geração dos familiares seria quadrisavoli, contudo, essa palavra não é muito utilizada na linguagem falada e, 

por isso, é provável que as crianças não conheçam o seu significado; por outro lado, quisemos manter o ritmo 

da palavra em língua portuguesa.   

Outra questão lexical, refere-se ao verbo cativar, que aparece em dois momentos ao longo do conto, 

ou seja, nas páginas 17 e 19. O contexto que nos apresenta o autor é o diálogo entre o pequeno príncipe e a 

raposa: o animal fala com o menino e diz que não pode correr porque os dois ainda não criaram um vínculo 

afetivo; pelo contrário, num segundo momento, o animal utiliza esse verbo para dizer ao protagonista que 

ele tem de ser si mesmo, quando cativará alguma pessoa. Portanto, no conto, o verbo cativar remete para o 

significado figurado de estabelecer uma relação de afeto entre as duas personagens e de ficar fascinado por 

alguém. 

Para essa cena, o autor inspirou-se na obra do francês Exupéry, O Pequeno Príncipe: de fato, o conto 

original contém o episódio do príncipe e a raposa, e o conteúdo do discurso é muito parecido com aquele 

 
101 C. Robustelli, Infermiera sì, ingegnera no?, Accademia della Crusca, publicado em 08/03/2012. Disponível em: 
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/infermiera-si-ingegnera-no/7368. Último acesso: 23/06/2022.  



narrado por Rodrigo França. Portanto, decidimos olhar para a versão italiana de O Pequeno Príncipe, 

traduzida por Franco Perini, e reparamos que o verbo italiano addomesticare, isto é domesticar/domar, foi a 

solução que o tradutor utilizou para exprimir a ação de cativar. Addomesticare, em italiano, significa educar 

e fazer com que alguém lhe obedeça; normalmente, usa-se para referir-se aos animais que vivem fora do 

lugar doméstico e, por vezes, pode estar ligado às pessoas, no sentido de suavizar o seu caráter. Portanto, 

Perini utilizou esse verbo para se referir às duas cenas.102 Contudo, achamos que addomesticare (domesticar) 

não seja uma solução apropriada para cativar, porque não transmite a conotação positiva que o verbo em 

português expressa: de fato, no sentido figurado, significa também ficar apaixonado por alguém. 

Consideramos importante manter essa acepção, porque na cena da página 19, ao falar da relação afetiva que 

se pode instaurar entre ela e o protagonista, a raposa expressa o seu estado de ânimo. Portanto, procuramos 

também o verbo que foi utilizado na edição original francesa do clássico e encontramos apprivoiser, ou seja, 

o equivalente italiano de addomesticare.  

Apesar disso, no original francês e na sua tradução para o italiano, o príncipe pergunta para a raposa 

o significado de apprivoiser/addomesticare, e é por meio dessa pergunta que o narrador consegue transmitir 

ao leitor o significado de instaurar laços entre duas pessoas. Todavia, sem essa explicitação, o puro significado 

do verbo seria aquele de criar uma relação na qual uma pessoa ou um animal é sujeitado ao outro. No livro 

de França, ao reformuar esse trecho, utilizou o verbo cativar, presente na tradução do original francês para 

o português brasileiro: o cairoca quis manter a ideia da criação de um laço afetivo, em que o animal está 

fascinado pelo humano, e em que o sentimento de carinho entre as duas personagens é mútuo; portanto, 

França escolheu o verbo cativar, porque contém também essa acepção. Considerado isso, decidimos recorrer 

ao verbo conquistare, isto é, conquistar, porque, em italiano, leva uma dupla acepção, pois significa quer 

conseguir ou possuir algo, quer conquistar o coração de alguém; por conseguinte, achamos esse verbo a 

melhor solução. 

c. Análise da tradução dos aspectos culturais 

Já que esse livro se apresenta como emblema da afirmação da literatura infantil afrobrasileira e do 

protagonismo negro, decidimos transpor para o italiano as referências culturais do original para intrigar o 

leitor; portanto adequado o menos possível à cultura italiana, porque não quisemos silenciar os aspectos 

culturais da religião e da comida, elementos que contribuem para tornar o conto importante para os 

afrobrasileiros. Então, privilegiamos a especificidade da obra, correndo o risco de despertar no leitor italiano 

perguntas em relação ao conteúdo do conto, interrompendo a sua leitura. Aliás, para tornar as referências 

culturais mais claras possíveis, criamos um glossário que colocamos na parte final da tradução. 

 
102 A. Exupéry. Il Piccolo Principe. Tradução italiana por Franco Perini. 2016. Capítulo XXI. Disponível em: 
https://it.wikisource.org/wiki/Il_piccolo_principe/XXI. Último acesso: 22/06/2022. 



Outra marca cultural que o conto apresenta é a descrição do corpo e do cabelo dos negros, que 

sabemos ser um elemento cultural importante e identificador para os afrobrasileiros. Na história, o pequeno 

príncipe descreve o seu cabelo dizendo que ele o quer deixar crescer muito. Ao descrever o cabelo, o 

protagonista diz: 

Meu cabelo não é ruim. Ele não fala mal de ninguém.      Pág. 11 

Reparamos que o autor decidiu utilizar o termo ruim, para depois  desconstruí-lo: com efeito, no 

Brasil, associa-se o cabelo afro à palavra ruim; parece esquisito, porque esse termo não se refere 

normalmente às descrições físicas, mas àquelas de caráter. Contudo, costuma-se, com intenção  pejorativa, 

remeter ao cabelo dos negros utilizando essa palavra. A socióloga Luciana Bento afirmou que  a sociedade 

brasileira  sempre foi acostumada a relacionar o cabelo afro a aspectos negativos por causa da história do 

país e das ideologias que se foram construindo entre os brasileiros. Ela sublinha que, desde criança, as 

pessoas referem-se  às outras, definindo o tipo de cabelo que têm e, infelizmente, julgando-as por isso.103 

Rodrigo França, no seu conto, insere o termo ruim, para depois, através de um jogo de palavras, 

anular o significado atribuído ao cabelo: de fato, ao dizer que ele não fala mal de ninguém, quer romper com 

a associação que se faz entre o adjetivo e o cabelo, sublinhando a justaposição absurda que essa associação 

comporta. Na tradução, para recriar o laço original entre o termo ruim e o cabelo, optamos por: I miei capelli 

non sono brutti e cattivi. Loro non parlano male di nessuno. Decidimos utilizar dois adjetivos devido ao fato 

de que, na Itália, é muito raro falar do cabelo de alguém dizendo que é feio, aliás, é antinatural dizer que é 

ruim; portanto, para manter o ritmo e não criar um efeito de estranhamento no leitor, utilizamos a expressão 

italiana essere brutti e cattivi, que geralmente se remete para descrever a atitude de uma pessoa, 

frequentemente das crianças. A presença do duplo adjetivo sublinha a ideia de que alguém se comportou 

muito  mal; o adjetivo brutto, isto é feio, utiliza-se para descrever o aspecto físico; portanto, achamos que 

essa expressão foi a melhor solução para traduzir o adjetivo ruim.      

No conto, são mencionados alguns entre os orixás mais importantes da cultura e religião yorubá, 

trata-se de divinidades africanas, veneradas pelos povos  provenientes principalmente da Nigéria. De fato, 

com a chegada da escravidão no Brasil, esse legado cultural foi transportado para o país, onde isso se 

enraizou e difundiu-se na cultura e nas vidas dos afrobrasileiros. Os nomes das divinidades africanas fazem 

parte do que Osimo denota como realia etnográficos, ou seja, palavras ou locuções que denominam objetos, 

conceitos ou fenômenos da cultura, do ambiente ou da história de um país ou povo, que não são traduzíveis 

para outra língua.104 Para tentar traduzir esses elementos, temos várias possibilidades. No que diz respeito 

 
103 L. Bento, ‘Cabelo bom’ e ‘cabelo ruim’: será que isso existe mesmo?. Portal Lunetas, publicado em: 17/05/2018. 
Disponível em: https://lunetas.com.br/cabelo-bom-e-cabelo-ruim-sera-que-isso-existe-mesmo/. Último acesso: 
19/06/2022. 
104 B. Osimo. Op. cit., pág. 112. 



aos orixás, na página 12, ao falar dos raios no céu quando chove, o protagonista explica que há quem acredite 

que isso é causado por dois guerreiros que lutam: eles são Iansã e Xangô. Na tradução decidimos explicitar o 

substantivo divinità (divindades) para deixar claro ao leitor quem são eles; em relação aos nomes dos 

guerreiros, resolvemos traduzi-los transcrevendo-os. De fato, ao procurar os nomes das divinidades, 

reparamos que  em italiano, os documentos que falam da religião yorubá mantêm a grafia original. Utilizamos 

o mesmo procedimento ao traduzir Oxum, mencionada na página 28; de fato, explicitamos, através da 

palavra italiana dea, isto é, deusa, que se trata de uma divindade e, sucessivamente, transcrevemos o seu 

nome. Na mesma página, encontramos a referência ao Orun, ou seja, o lugar onde se encontram todos os 

orixás; nesse caso, transcrevemos o nome do lugar e modificamos a referência da sua posição: com efeito, 

no prototexto, encontramos lá em cima, que em italiano se tornou em lì in cielo, explicitando a colocação 

celestial onde moram os orixás. Finalmente, na página 23 o autor cita os erês ao se referir às suas gargalhadas. 

Aqui transcrevemos também o nome, contudo, adicionamos o adjetivo magici (mágicos) para fornecer ao 

leitor italiano uma informação esclarecedora sobre o significado de erês e para ligar a eles à oração anterior, 

em que o autor fala de ouvir sorrisos. Aliás, no original encontramos sorrisos e gargalhadas, dois termos que 

têm o mesmo significado. Para não criar uma repetição, em italiano, decidimos traduzir sorrisos com risate e 

gargalhadas pela expressão linguística risate a crepapelle, que significa muito e confere intensidade à ação: 

Até que comecei a ouvir sorrisos. Gargalhadas de erês. 

Finché non ho iniziato a sentire delle risate. Risate a crepapelle dei magici erês.    Pág. 23 

No que diz respeito à comida, no conto há pratos típicos brasileiros que elencamos no quadro abaixo 

com a respectiva tradução. 

            Original                                                                         Tradução 

1. Cocadas Quadretti al cocco 

2. Suco de melancia com tangerina              Succo d’anguria e mandarino 

3. Frango a passarinho, com vinagrete e farofa 
com ovo de galinha                                

Pezzetti di pollo fritto con salsa vinaigrette e 
contorno di farofa con delle uova    

4. Churrasquinho Spiedini 

5. Arroz doce                                                       Risolatte 

6. Pé de moleque                                                Croccante al caramello 

7. Goiabada com queijo                             Marmellata di guava con formaggio stagionato   

8. Caruru Caruru 

9. Quindim Quindim 



            

O nosso intento foi manter o máximo possível a peculiaridade da comida brasileira. Para fazer isso, 

decidimos traduzir quase todos os pratos, tentando levar para o público italiano a cultura gastronômica 

brasileira.  

De acordo com a análise realizada por Garavini, quanto à comida típica, os tradutores podem pôr em 

prática diferentes estratégias: é possível adaptar os pratos da cultura do prototexto à cultura receptora, 

segundo o critério da domesticação; outro procedimento é aquele de traduzir à letra a comida e adicionar 

uma pequena explicação; por vezes, alguns pratos podem ser eliminados na tradução se a editora, junto com 

o tradutor, achar que não são traduzíveis para outra língua ou não são relevantes para a compreensão do 

texto.105 

No nosso caso, optamos por manter todos os pratos, sem tirar nenhum, apesar de serem 

desconhecidos na gastronomia italiana. Ao traduzir, utilizamos procedimentos distintos. 

Nos casos 1, 3, 4, e 7, decidimos traduzir os pratos descrevendo-os: de fato, em relação a cocadas, 

optamos por quadretti al cocco, porque são pequenos doces feitos com coco e a sua forma é geralmente 

quadrada; no caso número 3, traduzimos, quer descrevendo, quer mantendo um prato original: o frango a 

passarinho virou pezzetti di pollo fritto, porque a receita prevê que o frango seja cortado em pedaços  e, 

sucessivamente, frito, portanto, escolhemos transmitir a ideia de que o frango se apresenta em pedacinhos, 

acrescentando pezzetti, senão, o leitor poderia entender que o frango é cozido inteiro. Em relação à 

vinagrete, decidimos explicitar do que se trata adicionando a palavra salsa (molho), para que ficasse claro ao 

leitor o seu uso, utilizamos o mesmo procedimento com farofa: com efeito, já que a descrição do prato 

poderia ter criado um efeito pesado no texto, explicitamos o tipo de comida com a palavra contorno, para 

dar a ideia de que se come como acompanhamento aos pratos de carne, e deixamos a palavra no original. 

No prototexto a receita da farofa é com ovo de galinha: traduzimos isso somente com a palavra ovos, porque 

dizer que são de galinha, em italiano, resultaria redundante. O ponto 4 foi traduzido utilizando o mesmo 

recurso: de fato, churrasquinho virou spiedino, porque, no Brasil, esse termo é usado para referir-se aos 

espetinhos de carne que são vendidos na praia ou como street food; portanto, explicitamos a forma em que 

se apresenta a comida. O número 7 foi traduzido utilizando o mesmo recurso: goiabada virou marmellata di 

guava, isto é geleia de goiaba, embora a consistência original não seja a mesma, e queijo tornou-se em 

formaggio stagionato, ou seja, curado. Essa comida é típica mineira e o queijo usado tem um sabor forte, 

que faz contraste com o doce feito de goiaba.  

 
105 M. Garavini. Op. cit., p. 204.  



Outro procedimento que adotamos foi traduzir à letra, no caso número 2. Como os italianos estão 

acostumados a beber suco de frutas, neste caso de pêssego ou de laranja, manter as duas frutas presentes 

no original, antecedidas pela palavra succo confere ao texto outra marca original. 

Nos casos 5 e 6, traduzimos os dois doces encontrando um correspondente italiano, contudo sem a 

intenção de domesticar os mesmos; de fato, na Itália existem os dois: o arroz-doce foi traduzido por risolatte, 

porque é o jeito em que é chamado pelos italianos, e o pé de moleque virou croccante al caramello, dado 

que é feito com caramelo e amendoins, que são os mesmos ingredientes que tem o doce brasileiro. 

Em relação à caruru, farofa e quindim, também decidimos manter o nome original: optamos por isso 

porque na Itália não existem pratos parecidos com esses, portanto, evitamos eliminá-los e decidimos 

transcrevê-los. A descrição dos três teria sido complicada, já que contêm muitos ingredientes e a maioria 

deles é desconhecida na Itália. 

d. Elementos paratextuais 

Para explicar os elementos culturais que permaneceram com os nomes originais no interior do conto, 

decidimos criar um glossário para compensar a nossa escolha, de maneira que o leitor pudesse esclarecer as 

suas dúvidas e tivesse a oportunidade de entrar em contato com os elementos culturais do Brasil.  

Portanto, as palavras no glossário apresentam-se na ordem de aparição no texto e são 

acompanhadas por breves descrições dos orixás Iansã, Xangô, Oxum, os erês, foi explicado o Orun e 

apresentamos a descrição completa da farofa, do caruru e do quindim. 

e. Relação do texto com as ilustrações 

Com respeito às ilustrações presentes no conto, não foi encontrada nenhuma dificuldade ao traduzir 

o texto para o italiano, uma vez que os desenhos apresentam principalmente a árvore de Baobá e o rosto do 

protagonista. As outras páginas são completamente coloridas e não há desenhada nenhuma personagem, 

nem as comidas típicas mencionadas no conto. Portanto, ao traduzir, não tivemos que responder a 

obrigações gráficas específicas.  

Contudo, várias vezes a ilustradora decidiu reportar algumas palavras, que foram tomadas do texto 

e reproduzidas em maiúsculas nas páginas coloridas: dessa forma, ela destacou alguns dos temas principais 

do livro tais como a ancestralidade, o afeto, Ubuntu e o amor próprio. 

 

 



III.3.3 Flávia e o Bolo de Chocolate > Flavia e la Torta al Cioccolato 

Essa obra foi escrita pela jornalista e escritora brasileira Míriam Leitão, a qual, como analisamos no 

capítulo 1, abordou a temática do protagonismo negro através de uma viagem interior da consciência da 

protagonsita, a pequena Flávia, a qual, ao achar a sua diversidade com respeito à mãe, primeiramente recusa 

a sua identidade e, sucessivamente, chega a gostar de si mesma. 

A escritora resolveu enfrentar a temática da identidade negra, focando-se somente na questão da 

cor da pele da menina. De fato, Flávia acha que não é bonita, porque a sua pele não se parece com a da mãe, 

que é branca. Devido a isso, reparamos que o conto centra-se principalmente na relação da Flávia com o seu 

aspecto exterior, tirando valor à identidade negra. Apesar de o conto não carregar negativamente as 

características físicas dos afrobrasileiros e dos negros, ele transmite a mensagem de diversidade e  feiúra que 

a protagonista sente ao se confrontar com os demais que a rodeiam. Portanto, a história cai no preconceito 

racial, porque, tentando afirmar a descoberta da beleza da menina, termina por reforçar mais ainda a nuance 

negativa, que circunda o protagonismo negro na maioria da literatura brasileira. Com efeito, através da 

maneira em que muitos autores abordam a temática do protagonismo negro, parece que eles adotam o 

mesmo esquema narrativo: o protagonista negro não gosta de si mesmo ou é ridicularizado pela comunidade 

ou pelas pessoas que fazem parte da sua vida, os quais, claramente, são brancas. Geralmente, presta-se 

muita atenção nas feições das personagens negras, que podem ser descritas negativamente ou com a 

tentativa de conferir a elas um valor positivo, de fato, frequentemente, o protagonista preto vive numa 

condição de desvantagem social ou passou por experiências negativas. Esse tipo de representação atribuída 

aos negros aparece nos livros como parte da estrutura inicial dos enredos e, apesar de ser negada no final 

dos contos, contribui para acentuar a visão que a sociedade brasileira tem dos afrodescendentes e que, 

infelizmente, muitos afrobrasileiros têm de si mesmos, portanto, essa é a representação e a consideração 

que se enraizou principalmente na ótica das pessoas brancas. Tudo isso é exatamente o que encontramos ao 

ler Flávia e o Bolo de Chocolate: Flávia faz parte da categoria de pessoas negras que sofreram experiências 

de vida negativas, desde o abandono por parte da mãe biológica  até a situação de sofrer preconceitos. Não 

consideramos adequado esse tipo de procedimento narrativo, porque continua perpetrando atitudes 

negativas contra os negros.  

A linguagem e a escolha das palavras usadas ao se referir às pessoas negras são também uma parte 

importante, que contribui para a formação da consciência negra: de fato, são importantes modelos positivos 

e palavras apropriadas que valorizem a imagem física e a condição social dos afrobrasileiros. Do mesmo jeito, 

achamos relevante também promover a realidade: isto é, utilizar termos que descrevam os negros assim 

como eles são, de forma real, sem serem caricaturados. No Brasil, como já vimos, a cor das pessoas foi 

categorizada dentro de três grandes grupos e, portanto, cores: branco, pardo e preto. No primeiro, se 

enquadram as pessoas com a pele clara, a “categoria” dos pretos corresponde aos quem têm a pele bem 



escura e, o resto, considera-se pardo; essa palavra coloca uma grande multidão de pessoas dentro desse 

grupo, que é o mesmo que, na realidade, acontece com as outras duas cores. O que resulta dessa classificação 

é uma generalização da cor de pele do povo brasileiro, o qual termina vendo os seus traços homologados 

àqueles dos outros. Por conseguinte, poderia acontecer uma confusão nos brasileiros e nos mesmos 

afrobrasileiros na hora de definir a própria cor de pele. Seguramente, a mensagem cheia de estereótipos que 

ainda hoje em dia está a ser transmitida, também através da literatura infantojuvenil com protagonismo 

negro, não permite que muitas pessoas pretas reconheçam a própria identidade. Portanto, achamos muito 

relevante a terminologia que os autores escolhem ao falar dos afrobrasileiros, começando pelas palavras 

utilizadas para descrever a cor da pele. A este respeito, o conto da Míriam Leitão prejudica a imagem que os 

afrobrasileiros têm de si mesmos: a autora, ao longo de toda a história, ao falar da cor da Flávia, utiliza a cor 

marrom. Consideramos essa escolha muito discutível, dado que, a cor marrom, associa-se preferivelmente à 

cor dos olhos, do cabelo ou de outras coisas, desconectado da cor da pele. Para além disso, no livro, a autora 

faz referência às outras cores de pele, como por exemplo, a branca e a preta e, aliás, fala de pessoas 

moreninhas, ou seja, os indígenas. 

Portanto, o ponto-chave da nossa proposta de tradução, foi aquele de abordar o tema da cor da pele, 

o qual achamos que neste livro assumiu uma nuance preconceituosa quer pelas palavras utilizadas pela 

autora, quer pela maneira em que foi desenvolvida a temática, e transpô-lo para a língua italiana, tentando 

suavizar, quando não eliminar, a conotação negativa que esse livro confere à protagonista. Para fazermos 

isso, e encontrarmos uma terminologia apropriada e sensível a esse assunto, recorremos ao levantamento 

linguístico, direcionado a falantes de língua italiana, que já mencionamos na primeira análise de tradução, 

em que foram apresentadas perguntas abertas e de múltipla escolha sobre a questão da cor da pele.  

Relativamente ao ponto de vista morfossintático, respeitamos os vínculos sintáticos da língua 

italiana, portanto, aproximamos as estruturas linguísticas da língua portuguesa àquelas do italiano, para criar 

um texto fácil de ler. Do ponto de vista cultural, há algumas referências, pela maioria ligadas à comida, como 

por exemplo, o brigadeiro; nesse caso adotamos o procedimento tradutivo da neutralização, isto é, uma 

estratégia que cabe no meio da técnica de domesticação e de estrangeirização, que procura generalizar os 

elementos culturais, fazendo com que não sejam identificados exclusivamente com a cultura do prototexto, 

nem com aquela do texto alvo.106 

Em relação à conexão entre texto e imagens, ao traduzir, não encontramos nenhuma dificuldade; de 

fato, as escolhas feitas não foram condicionadas pela presença das ilustrações. 

 

 
106 M. Garavini. Op. cit., pp. 202-203. 



a. Análise morfossintática 

No plano morfossintático, ao traduzir o conto para o italiano, tivemos que adaptar a sintaxe das 

frases para fazer com que o texto alvo resultasse fluido para o leitor. 

Como vimos anteriormente, o português brasileiro é uma língua em que o sujeito quase sempre está 

expresso, enquanto a italiana é de sujeito nulo. Portanto, tiramos os pronomes pessoais sujeito, cuja 

presença em italiano teria resultado redundante: por exemplo, na página 4, encontramos o enunciado: 

Um dia, ela, de tanto pensar, encontrou a solução. 

Decidimos traduzir a frase eliminando o pronome sujeito feminino: 

Un giorno, a forza di pensare, trovò la soluzione.   

Outro caso encontra-se na página 7, em que, no meio do discurso direto, a frase começa com o 

pronome pessoal você, que na tradução foi eliminado: 

- Você vai se chamar Flávia.  

- Ti chiamerai Flavia.                     

Na tradução, também utilizamos o procedimento de inversão dos sintagmas no interior da frase: um 

exemplo disso, é a pergunta retórica, ou seja, aquela em que se pergunta algo subtendendo a resposta que 

se quer  receber. Na página 7 do original, quando a Rita, através de uma pergunta retórica para as vizinhas 

quer que elas também confirmem que sua filha Flávia é linda, encontramos o sujeito no começo da pergunta 

seguido pela negação e pelo predicado nominal. Na versão italiana, aplicamos uma mudança na ordem 

sintática, porque, em italiano, gramaticalmente, as interrogativas retóricas começam com a negação, que é 

seguida pelo verbo ser: portanto a ordem é negação, predicado nominal e sujeito.  

- Agora eu sou mãe. A minha filha não é linda, a minha pequena Flávia? 

- Adesso sono una mamma. Non è bella mia figlia, la mia piccola Flavia?             

 

Outro caso encontra-se na página 14, em que há a descrição da Flávia antes de se dar conta das 

diferenças entre ela e a mãe. No prototexto, o primeiro predicado verbal é seguido pelo adjetivo quieta 

recategorizado em advérbio; aliás, o pronome tudo encontra-se após o segundo predicado embora também 

funcione como objeto direto do terceiro. No metatexto, resolvemos pôr a expressão adverbial in silenzio no 

interior da primeira construção verbal e, sucessivamente, colocamos o pronome tutto no final da frase, 

depois dos verbos guardare e confrontare conjugados no infinitivo porque funciona como objeto direto dos 

dois verbos: 



Ficou pensando, quieta, olhando tudo e comparando. 

Rimase in silenzio a pensare, a guardare ed a confrontare tutto.      Pág. 14 

Para além disso, ao traduzir, explicitamos alguns elementos que no original ficaram implícitos, como 

é o caso da primeira oração da página 24, em que o verbo estar foi omitido na expressão estar meio 

arrependida: 

Flávia estava cheia daquela conversa e meio arrependida. 

Em italiano, se traduzíssemos à letra resultaria assim: 

Flavia era arrivata al limite con quella conversazione e abbastanza pentita. 

Achamos que o leitor italiano, ao ver essa tradução, poderia considerar a frase esquisita; de fato, a 

segunda oração, introduzida pela conjunção e, faz parecer que está a faltar algo, ou seja, o verbo essere. 

Portanto, se deixássemos a frase sem o verbo, o leitor poderia achar que o autor cometeu um erro, porque 

quem tem como língua nativa o italiano, notaria a ausência do verbo. Isso tornaria a frase bastante 

complicada de ser entendida, sobretudo pelas crianças: com efeito, apesar de os adultos acharem estranha 

a construção da frase, graças aos seus conhecimentos linguísticos, conseguiriam entender, da mesma forma, 

o sentido dela. Todavia, se uma criança lesse isso sozinha, poderia ficar confusa. Portanto, no texto alvo, 

decidimos traduzir explicitando o verbo essere; aliás, modificamos a posição do predicado e do complemento 

na primeira oração, colocando o complemento de causa depois do sujeito e acrescentamos o pronome 

italiano ne, que tem valor partitivo, para tornar claro que a menina estava arrependida da conversa com a 

mãe: 

Flavia, con quella conversazione, era arrivata al limite e ne era abbastanza pentita.     

Desse jeito, a frase aparece fluida e sem nenhuma possibilidade de o leitor confundir o sentido que 

se quer transmitir.  

Mais uma explicitação foi realizada na pergunta que Flávia faz para a mãe, na página 33. 

- Mãe, posso pedir uma coisa? 

Aqui, reparamos que, na pergunta, não há a recuperação do objeto indireto, ou seja, a mãe. Em 

italiano, precisamos fazer referência a ele, através de um pronome; caso contrário, poderia parecer que a 

menina queria perguntar algo a outra pessoa; portanto a tradução no metatexto fica assim: 

- Mamma, posso chiederti una cosa? 

O ti é o pronome de objeto indireto que expressa a segunda pessoa singular.  



Outro aspecto linguístico sobre o qual queremos chamar a atenção, são os diminutivos: trata-se de 

sufixos que conferem aos itens lexicais aos quais se unem uma conotação de significado. Em português, os 

dois sufixos mais utilizados com função diminutiva são -inho e -zinho, sobretudo pelo fato de que se ligam 

bem a todos os tipos de morfemas. Geralmente, esses sufixos são utilizados quando se quer conferir a ideia 

de tamanho, portanto, frequentemente, dão uma noção de dimensão; contudo, podem também expressar 

intensidade, afeto, brevidade, ternura e até desprezo. Na hora de traduzi-los para outras línguas, o tradutor 

poderia tropeçar em erros de interpretação, já que o português conta com vinte e duas formas de sufixos 

diminutivos.107 

A língua italiana conhece vários tipos de diminutivos que, principalmente, têm o objetivo de diminuir 

quantitativa ou qualitativamente o item lexical ao que se acrescem: os mais usados são -ino; -etto; -ello e, 

para além da pequenez, podem conferir carinho, expressar a ideia de beleza, e podem ser utilizados para 

suavizar um pedido. No conto da Míriam Leitão, encontramos vários sintagmas alterados por diminutivos. 

Abaixo, reportamos as formas diminutivas e a respectiva tradução italiana: 

1. Carinha                                        Faccino 

2. Daquele jeitinho mesmo          Proprio in quel modo 

3. Toda marronzinha                    Proprio di questo bel colore 

4. Meio marronzinha                    Un po’ abbronzata 

5. Pracinha                                      Parchetto 

6. Marronzinho                              Marroncino 

7. Igualzinha à outra                     Proprio identica all’altra 

8. Moreninhos                                Indigeni 

9. Branquinha                                 Pelle molto chiara 

Nos casos 1, 5 e 6 conseguimos traduzir os substantivos acrescentando o sufixo diminutivo: em 1 e 6 

utilizamos o diminutivo -ino, enquanto em 5 -etto; contudo podemos reparar, graças ao contexto, que os 

motivos pelos quais foram empregados são diferentes: no primeiro e no sexto casos, a ideia que o sufixo 

confere é de afeto; ao contrário, no quinto caso, é de pequenez. Nos pontos 2 e 7, decidimos transmitir a 

conotação diminutiva através do advérbio italiano proprio, dado que acrescentar os diminutivos não era 

possível do ponto de vista morfológico: em ambos os casos a ideia que se transmite é de intensidade; 

portanto, escolhemos o advérbio italiano proprio, porque tem valor reforçativo. No número 3, traduzimos 

marronzinha utilizando o adjetivo bello, ou seja, bonito, porque, nesse contexto, a mãe, ao falar com a filha, 

quer que Flávia se sinta linda; portanto, o sufixo -inha leva uma acepção positiva, porque transmite o afeto 

 
107 F. Silva; C. Lebler. O uso do diminutivo inho e as suas possíveis significações pelo viés da Teoria dos Blocos 
Semânticos (TBS) e da Linguística Formal. Santa Cruz do Sul. In: Revista online Signo, v.45, n. 82, pp. 101-111, jan./abr. 
2020, pp. 102-105.     



que Rita sente por sua filha, por isso, acrescentamos o adjetivo qualificativo para não perdermos a conotação 

carinhosa. O número 4 tem valor de diminuição, portanto, já que em italiano resultaria estranho acrescentar 

o sufixo -ino depois do adjetivo qualificativo abbronzato, explicitamos a ideia de intensidade, através do 

advérbio de quantidade po’, isto é, pouco. Pelo contrário, no caso número 9, o sufixo -inha tem significado 

de intensidade para mais: no metatexto, resolvemos expressar a ideia de intensidade, colocando, entre o 

substantivo pele e o adjetivo clara, o advérbio molto, ou seja, muito, que indica quantidade. Outro caso é o 

número 8, em que a autora decidiu colocar um sufixo diminutivo na palavra morenos; de fato, ela chama de 

moreninhos os indígenas, pela cor da pele que eles têm. Contudo, no Brasil, a comunidade indígena, ao falar 

da própria cor da pele, não se identifica nessa definição, portanto, achamos que, nesse caso, a autora utilizou 

o diminutivo para suavizar a palavra, talvez para evitar críticas com respeito ao termo utilizado. 

Portanto, do ponto de vista morfossintático, pusemos em prática esses procedimentos com a 

finalidade de criar um texto fluido para o leitor italiano: linguisticamente, a nossa prioridade foi aproximar o 

texto fonte ao leitor, de maneira que o público pudesse compreender o conteúdo do conto sem ficar com 

dúvidas ou sentir estranheza ao ler o texto; caso contrário, o nosso leitor poderia ficar confuso ao ler frases 

com estruturas linguísticas desconhecidas quer porque ele se daria conta de que o texto foi traduzido, quer 

porque poderia achar o texto cheio de erros.  

 

 

b. Análise lexical 

Para além das componentes morfológica e sintática, outro ponto sobre o qual queremos chamar a 

atenção é representado por algumas escolhas lexicais que realizamos. De fato, ao traduzir um texto para 

outra língua, o tradutor opta por qual poderia ser a solução melhor no momento em que um termo possui 

vários significados. Eco refere-se a esse ato com a palavra negociação, pois, ele acha que o tradutor está 

sempre a negociar o significado que, para ele, o metatexto deve transmitir ao seu destinatário. O autor acha 

que cada termo contém um conteúdo nuclear, ou seja, o conjunto de interpretações que estão presentes 

nele; contudo, nisso, não são incluídos todos os conhecimentos que se podem ter sobre esse conteúdo. 

Portanto, primeiramente, é importante que o tradutor conheça o conteúdo nuclear do termo que deve 

traduzir e, sucessivamente, é preciso que ele negocie qual conotação lhe quer conferir conforme com a 

intenção do texto.108  

No conto de Míriam Leitão, encontramos duas vezes a palavra sabida, que se remete à protagonista. 

No primeiro caso, apresentado na página 12, faz referência ao jeito em que a menina cresceu; a expressão 

 
108 E. Umberto. Op. cit., pp. 87-91. 



ser sabido(a) significa ter muitos conhecimentos. Em italiano, para se referir a uma pessoa que conhece 

muitas coisas, usa-se o adjetivo saggio(a), contudo, o uso dessa palavra, esconde a sensação de que essa 

pessoa é velha e que, através da experiência, melhorou a sua bagagem cultural; aliás, em português, saggio 

corresponde à palavra sábio. Por conseguinte, já que a frase se refere a uma criança, decidimos utilizar outro 

termo, ou seja, istruita. A palavra, que em português poderia ter como equivalente educada ou instruída, 

confere o sentido de que Flávia, para além de frequentar  a escola, cresceu estando ciente de muitas coisas. 

Outro momento em que aparece a palavra sabida é na página 27, quando a menina, ao discutir com 

a mãe sobre as diversidades das pessoas, mostra uma atitude chateada ao ouvir as palavras de Rita, a qual 

quer fazer entender à filha que todos somos diferentes e isso não é prejudicial. Reportamos aqui em baixo 

um trecho do diálogo: 

– As pessoas são todas iguais, mas com essas diferenças. Um é branco, o outro é marrom, o outro, 

preto. Um tem olho puxado. Um é baixo, o outro alto. No mundo, as pessoas são diferentes, mas todas são 

iguais. Entende?  

– Não. Igual é diferente de diferente – disse Flávia com aquela carinha de sabida.  

Aqui o adjetivo sabida é utilizado para descrever a atitude da menina: nesse caso, achamos que a 

palavra não pode ter o mesmo significado daquela que conferimos na página 12; por um lado, porque o 

contexto em que se inseriu o termo é de discussão e, por outro, porque está no interior de uma expressão 

idiomática. O sentido intrínseco que se transmite é que a Flávia sabe das coisas, contudo, a acepção é 

negativa, porque dá a ideia de que a menina quer ter razão: por isso, traduzimos a expressão carinha de 

sabida com faccino da saputella.   

c. Análise dos elementos culturais 

Como já discutimos no capítulo 1, ainda hoje, um assunto muito debatido, ao falar de tradução, é 

aquele que faz referência aos elementos culturais. Com efeito, fica uma discussão aberta, sobretudo na 

literatura infantojuvenil, se é melhor apagar os traços específicos do original, para deixar o leitor tranquilo, 

ou se é bom pôr em relevo culturalmente o metatexto para transmitir ao leitor conhecimentos novos e 

aproximá-lo ao original.  

No caso de Flávia e o bolo de chocolate, no texto  há uma referência evidente aos brasileiros e ao 

Brasil, portanto, mesmo que o leitor saiba disso, a ambientação do livro não constitui um problema do ponto 

de vista da escolha das técnicas empregadas para a tradução. No original, durante uma conversa entre Rita 

e Flávia, na página 19, a mãe decide proibir à filha tudo o que tem a cor marrom, já que a menina disse que 

não gosta dessa cor por ser a mesma da sua pele. Ao falar sobre isso, Rita menciona algumas comidas doces: 

bolo de chocolate, brigadeiro, picolé e sorvete. Com respeito à tradução para o italiano desses doces, 



reparamos que, com execeção do brigadeiro, o resto é conhecido e comido na Itália, e também em outros 

países. Relativamente ao brigadeiro, que geralmente tem forma de bolinha e é feito com cacau em pó, leite 

condensado e manteiga, sabemos que é típico brasileiro; visualmente, poderia parecer-se com as trufas de 

chocolate, muito comuns na Itália, quer pela forma, quer pela cor. Contudo, não quisemos domesticar esse 

elemento cultural brasileiro, substituindo-o com um homólogo italiano: a nossa intenção não foi aquela de 

uniformizar a cultura brasileira à italiana, nem aquela de fazer crer que, normalmente, no Brasil, comem-se 

trufas; portanto, preferimos a estratégia da neutralização cultural, ou seja, traduzir um termo com um 

referente geral, que se conhece, tanto na cultura italiana, quanto na brasileira. Para tanto, traduzimos 

brigadeiro com cioccolatini, isto é bombons, porque achamos essa uma boa solução, já que os bombons são 

feitos com chocolate, são pequenos, podem ter uma forma redonda e todas as pessoas os come e os conhece; 

por isso, substituímos o doce com um homólogo internacional. 

No caso do bolo de chocolate, resolvemos traduzir o doce praticamente à letra, já que se trata de um 

bolo bem difundido e comido.  

Relativamente às palavras picolé e sorvete, as duas correspondem a uma única palavra em italiano, 

ou seja, gelato. Contudo, no Brasil há uma diferença entre as duas: o picolé tem palito, e o sorvete é sem 

palito e se compra na sorveteria. Para não perder a diferença entre os dois na tradução, decidimos explicitar 

a sua distinção: portanto, sorvete virou gelato sciolto, devido ao fato de que, em italiano, se associa à ideia 

daquilo que se compra na sorveteria e que tem uma consistência cremosa e mole; ao contrário, picolé 

tornou-se gelato confezionato, ou seja, embalado, porque, normalmente, os picolés são sempre embalados 

e vendidos nos bares ou nos supermercados. Portanto, ao traduzir, expressamos a diferença entre os dois 

tipos, através de uma explicitação que descreve o conteúdo. Durante o diálogo, quando a menina pergunta 

para Rita se ela pode comer sorvete ou picolé, a mãe responde dizendo que  os sabores que a criança pode 

comer  são coco, creme e morango, por causa das cores. Esses são os três sabores tradicionais de sorvete 

que se comem no Brasil, os quais, aliás, correspondem às cores branco, amarelo e cor de rosa. Na Itália, os 

três sabores típicos são fiordilatte, que se realiza simplesmente com leite e creme de leite, limone (limão) e 

fragola (morango); estes, respectivamente, correspondem às três cores que acabamos de citar, embora o 

sabor limone tenha uma cor mais viva do que o sabor creme. Ao traduzir, não adaptamos os sabores 

brasileiros aos italianos, porque quisemos manter o traço original do prototexto: portanto, o sorvete de coco, 

foi traduzido à letra com o equivalente italiano daquela fruta; o de creme se tornou em vaniglia, ou seja, 

baunilha, porque a cor desse sabor é amarelada exatamente como a cor da vaniglia na Itália, a qual se difere 

da cor do sorvete de limão que é amarelo brilhante; o de morango foi o único que ficou igual. Nesse caso, 

achamos que a escolha de conferir uma nuance particular ao metatexto não incomode o leitor italiano: com 

efeito, na Itália, atualmente, é comum tomar sorvete de coco e baunilha.     



Outro ponto remete-se a mais uma marca cultural: na página 24, a autora conta-nos que Flávia pede 

à mãe se pode ir à pracinha para brincar e, sucessivamente, está escrito que a menina brinca com a areia. 

Devido ao contexto apresentado, escolhemos traduzir o substantivo pracinha pelo italiano parchetto, isto é, 

pequeno parque: de fato, na Itália, as crianças, quando saem de casa para brincar, vão para o parque, pois é 

muito comum encontrar áreas verdes nas cidades e nas vilas. Normalmente, as praças italianas colocam-se 

nos centros das cidades ou dos bairros e são lugares onde se podem encontrar lojas, bares, monumentos ou 

igrejas; por conseguinte, não é muito comum que as crianças italianas brinquem nas praças. Ao contrário, 

nos parques, geralmente, encontram-se brinquedos para a infância, já que são lugares de diversão. Aliás, no 

texto original, especifica-se que a Flávia brinca com a areia: nas praças italianas, é muito improvável que isso 

aconteça; pelo contrário, às vezes, em algumas zonas verdes, há os contentores de areia. Portanto, decidimos 

traduzir praça por parque, domesticando essa referência cultural para o texto alvo, caso contrário, as crianças 

italianas, ao lerem que a protagonista foi à praça para brincar com areia, poderiam ficar confusas. 

Conseguimos fazer essa adaptação também porque a ilustração daquela página representa Rita sentada num 

banco e Flávia na extremidade do contentor de areia e, para além disso, são desenhadas algumas árvores; 

todos elementos que se encontram frequentemente nos parques. 

Ao analisarmos as escolhas feitas ao traduzirmos marcas culturais, repara-se que foram realizados 

procedimentos diferentes para cada elemento da cultura brasileira, e, por conseguinte, reforça-se a ideia de 

que é impossível, para o tradutor, escolher somente uma técnica e manter essa até ao final do seu trabalho, 

porque traduzir quer dizer negociar os significados, e não podemos achar adequado utilizar somente um 

critério de tradução.       

d. Traduzir as cores de pele 

Achamos apropriado reservar uma seção, no interior desta análise, para a terminologia utilizada pela 

autora para referir-se às cores de pele das personagens do livro.Apresentamos os termos e as soluções que 

encontramos para traduzir essas tonalidades de cor. 

Primeiramente, reparamos que, na história, enfatiza-se muito o marrom, ou seja, a cor que a autora 

assinalou à Flávia. É mesmo ao redor da imagem da menina, e da sua cor de pele, que se desenvolve a história, 

a começar pela descoberta de si mesma, seguido pela comparação com a mãe, que é diferente dela por causa 

da cor, e pela negação da própria identidade, para terminar com a aceitação do seu aspecto exterior. 

Contudo, o desenvolvimento dos pensamentos da protagonistafazcom que a menina, no final da história, 

aceite e reconheça a sua cor, também pela diversidade que existe entre ela e as outras pessoas, como é 

mostrado pela mãe. Apesar disso, esse ato não acontece através de uma verdadeira descoberta pessoal e de 

amor próprio. Em relação às outras personagens nomeadas no conto, Rita é definida como mulher branca e, 

sucessivamente, encontramos uma descrição que ela faz para a filha, com o objetivo de que Flávia entenda 



que não é negativo ser diferente dos outros, e que todo o mundo difere entre si. Ao descrever o povo 

brasileiro, a autora afirma que existem pessoas com a pele branca, marrom, preta, alguém que a tem mais 

escura ou mais clara do que outros, e descreve os indígenas como pessoas de pele moreninha. Como já 

consideramos no capítulo 1, para além das personagens da história, as outras referências às cores foram 

representadas através  das ilustrações: infelizmente, a maioria das pessoas desenhadas é branca; portanto, 

nem sequer do ponto de vista visual, o livro abrange as diferentes cores dos brasileiros. 

Um assunto muito sentido na hora de traduzir foi como transpor a cor marrom da pequena 

protagonista no texto alvo: de fato, em italiano, essa cor não se utiliza para se referir às pessoas, pois é 

utilizada para descrever objetos, vegetais, animais, edifícios; isto é tudo, exceto a cor de pele de uma pessoa. 

No Brasil, segundo os critérios de classificação de cor criados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro da Geografia e 

Estatística, os brasileiros dividem-se em: brancos, pardos, amarelos, pretos e indígenas109; aliás, os pardos e 

os pretos formam a população negra do país; portanto, a cor marrom não está incluída nessa categorização. 

Adicionalmente, discutimos também para decidir de que maneira expressar, através da tradução, a cor 

branca da Rita; de fato, em italiano não estamos acostumados a ouvir uma pessoa dizer que é branca, talvez 

porque a grande maioria da população italiana tenha essa cor e não é preciso fazer distinções entre as cores 

das pessoas.  

Por conseguinte, decidimos incluir no questionário110, que já citamos, duas perguntas abertas: se é 

adequado dizer que alguém tem a pele marrom (1) e, se eles acham adequado referir-se a alguém dizendo 

que tem a pele branca (2); em ambos os casos pedimos  para justificar as respostas. No caso da primeira 

pergunta, a maioria das pessoas respondeu que nunca utilizaria a cor marrom para se referir a uma pessoa 

com a pele escura, porque poderia ser ofensivo e, porque não estão acostumados a definir desse jeito a cor 

das pessoas ou, em geral, a categorizá-las pela cor. É interessante que, dentro das 8 pessoas que disseram 

que usariam a palavra marrom, a metade delas respondeu que definiria uma pessoa dessa forma, somente 

se o contexto em que o termo se coloca não for discriminatório. Na pergunta 2, ao contrário, 50% dos 

entrevistados responderam que achariam adequado dizer que alguém tem a pele branca: as razões que os 

levaram a responder afirmativamente foram o fato de considerar o adjetivo branco uma palavra 

compartilhada pela sociedade; contudo, alguém afirmou que poderia ser utilizada, porque, ao falar dos 

brancos, nada é ofensivo. A outra metade respondeu de maneira negativa, dizendo, que se referir a alguém, 

dizendo que ele tem a pele branca, pode ser ofensivo; outra razão foi o fato de não estarem acostumados a 

categorizar as pessoas brancas. 

 
109 S. Freire. Preto, pardo, negro, branco, indígena: quem é o que no Brasil?. AlmaPreta jornalismo preto e livre, 25 
Junho 2019. Disponível em: https://almapreta.com/sessao/cotidiano/preto-pardo-negro-branco-indigena-quem-e-o-
que-no-brasil. Último acesso: 19/06/2022,   
110 Questionário linguístico citado na pág. 106.  



Sucessivamente, apresentamos as soluções propostas em relação à cor da pele. 

Na página 14 do conto, a protagonista, chorando, diz à sua mãe que ela não quer ser marrom; no 

metatexto, resolvemos traduzir a referência da cor de Flávia eliminando o substantivo marrom, porque não 

achamos apropriado utilizar essa cor na tradução; portanto, para expressar de alguma forma a cor da menina, 

decidimos traduzir por: non voglio avere la pelle di questo colore, ou seja, não quero ter essa cor de pele. 

Portanto, tiramos também o verbo ser, porque, em italiano, soaria esquisito dizer que alguém é marrom, de 

fato, é comum dizer que algo é marrom, não alguém. Portanto, substituímos o verbo ser por ter  e 

adicionamos a cor de pele e, para fazer com que o leitor percebesse à qual cor a menina se refere, 

acrescentamos o pronome demonstrativo questo, com o objetivo de sublinhar que a cor é mesmo aquela de 

Flávia. Pudemos recorrer à estratégia linguística de omitir palavras graças à presença das imagens: com 

efeito, na mesma página, encontramos desenhada a criança e, graças a isso, o leitor tem uma referência 

visual do texto que lê, portanto, foi possível a eliminação e a substituição por outra expressão. Sempre no 

interior do mesmo diálogo, a pequenina diz para Rita: [quero ser branca como você]. Nesse caso, mais uma 

vez, substituímos o verbo ser com a expressão ter a cor de pele, pelas mesmas razões antes ditas, e não 

traduzimos branca à letra, porque, na Itália, é estranho e não se usa para definir a pele de alguém; aliás, se 

em italiano disséssemos que alguém é branco, poderia  remeter-nos ao fato de que ele é muito pálido e 

precisa tomar sol ou que tem a pele particularmente clara. Por isso, decidimos traduzir por voglio avere la 

pelle chiara come la tua utilizando o adjetivo claro(a) no lugar do adjetivo branco(a). Em resposta a isso, Rita 

diz: [Você é linda do jeito que é, toda marronzinha]. Encontramos novamente a palavra marrom a se referir 

à menina, que é precedida pelo adjetivo toda e seguida por um diminutivo, o qual tem a função de conotar 

carinhosamente o substantivo. Aqui, traduzir à letra por tutta marroncina não o achamos adequado: de fato, 

o adjetivo todo(a), em italiano, usa-se ao descrever objetos, ou, se usado para falar de pessoas, remete-se a 

situações que podem mudar, não fixas: por exemplo, è uscito tutto bagnato, isto é ele saiu todo molhado, e, 

se faz referências às cores, descreve frequentemente os objetos. O adjetivo todo, no original, dá a ideia de 

inteireza e reforça o substantivo marrom que o segue; portanto, resolvemos traduzi-lo com o advérbio 

italiano proprio. Marronzinha virou questo bel colore: com efeito, decidimos utilizar a mesma fórmula usada 

na frase anterior para falar da cor marrom e, aliás, introduzimos o adjetivo qualificativo bel, isto é bonito, 

para transmitir a conotação afetuosa. 

Na página 16, a menina diz: [não quero ser marrom. Não gosto de marrom! Marrom é uma cor feia. 

Detesto tudo o que é marrom]; segue a nossa proposta de tradução: 

- Non voglio avere la pelle scura. Non mi piace il mio colore! I colori scuri sono brutti. 

Detesto tutto quello che ha un colore scuro. – 



Mais uma vez marrom torna-se em pele escura; contudo, resolvemos traduzir a exclamativa com a 

frase Non mi piace il mio colore! (não gosto da minha cor), porque, se tivéssemos traduzido a oração à letra, 

poderíamos ter causado no leitor um efeito estranho e, ao mesmo tempo, definiríamos, no metatexto 

também, Flávia como marrom, o que tratamos de evitar. Sucessivamente, marrom foi traduzido por cor(es) 

escura(s) para fazer com que se mantivesse uma relação com a maneira em que foi traduzido, nas páginas 

anteriores, o substantivo marrom. Portanto, optamos por generalizar e falar de cores escuras, as quais são 

tonalidades de cor de pele que, em italiano, se podem utilizar para se remeter a alguém.  

Sucessivamente, na página 19, encontramos alguma comida que, por ter a cor marrom, será proibida 

à protagonista; fazendo isso, a mãe quer fazer entender à filha que as coisas marrons são as melhores: 

– Está bom, Flávia. Vamos fazer assim: de hoje em diante, nesta casa, não se faz mais bolo de 
chocolate.  

– Ué?! Mas eu adoro bolo de chocolate!  

– Não pode. É marrom e você não gosta de marrom – disse a mãe.              Pág. 19 

Nesse diálogo, a mãe diz para Flávia que ela não pode comer bolo de chocolate, porque é marrom e 

ela dissera que não gostava dessa cor; portanto, ao traduzirmos isso, decidimos manter a palavra marrom e, 

em seguida, expressar a ideia de que a menina não gosta das cores escuras: 

                     [È marrone e a te non piacciono i colori scuri]  

Tomamos a mesma decisão na frase seguinte: 

- E brigadeiro pode?  

– Brigadeiro é marrom, marrom.                           

- E posso i cioccolatini? 
- I cioccolatini sono marroni, sono scuri. 

 Nos dois casos, quisemos expressar a cor marrom, porque as personagens estão a descrever alguns 

doces e, por isso, achamos adequado utilizar essa cor; por outro lado, inserimos o adjetivo escuro(a), que 

utilizamos para falar da pele da criança, para remeter à ideia do original, ou seja, que essa comida tem a 

mesma cor da protagonista. 

Na página 22, temos outra menção à cor marrom, mas, desta vez, ligada à Rita; com efeito ela diz 

que se ela tomasse sol, ela ficaria mais escura, ou, como diz o livro meio marrom. Nesse caso, dado que a 

escureza da pele derivaria do ato de tomar sol, traduzimos com un po’ abbronzata, ou seja meio bronzeada, 

porque, nesse caso, é a expressão mais adequada para descrever o efeito dos raios do sol no corpo. 



Na página 24, reparamos que a autora utilizou a cor marrom, quer para falar da cor da areia na 

pracinha, quer para a cor do cachorro: na tradução, mantivemos o substantivo, porque a autora está a falar 

de objetos e animais. 

Na página 30, Rita fala da sua cor de pele, dizendo que é branquinha: nós traduzimos com o 

equivalente italiano de muito clara, porque, segundo as ilustrações do livro, a mãe tem uma pele bem branca, 

até pálida; aliás, no interior da mesma resposta a Rita, ao descrever as cores dos brasileiros, fala de 

moreninhos de cabelo bem liso e, sucessivamente, explicita que eles são os indígenas. É curioso que a autora 

descreva essa comunidade como morena; com efeito, ser moreno significa ter cabelo escuro ou a pele escura, 

mas, contudo, os indígenas não se identificam nessa cor de pele: eles têm uma tonalidade que é uma mistura 

entre a cor morena e aquela avermelhada. Portanto, recusamos traduzir a palavra moreninhos e 

solucionamos assim: 

Ci sono anche gli indigeni che hanno i capelli molto lisci.  

Dessa forma, introduzimos imediatamente o sujeito, os indígenas, e decidimos incluir somente a 

característica do cabelo, eliminando a referência da cor de pele. 

Concluímos reportando aqui o último diálogo entre Flávia e Rita: 

Faz um bolo de chocolate para mim?  

– Bem marrom?  
– Bem assim, da minha cor!                              p. 34-35. 

Novamente, aqui encontramos a cor marrom que se refere tanto à menina, quanto ao bolo. Portanto, 

já que essa cor remete aos dois, optamos por utilizar, nos dois casos, a palavra escura. 

 

- Mi fai una torta al cioccolato? 

- Bella scura? 

 

- Proprio così, del mio colore! 

 

Portanto, podemos reparar que definir a cor da pele duma pessoa pode causar problemas do ponto 

de vista social e ideológico: na tradução, escolhemos eliminar o modo em que a autora decidiu definir a cor 

da protagonista, porque achamos que existem outros termos mais apropriados e aceitos pela comunidade 

que nos rodeia; portanto, a nossa prioridade foi aquela de tentar resgatar a visão e a ideia da cor dos 

afrobrasileiros na sociedade italiana.  



  



CONCLUSÃO  

A presente dissertação foi conduzida com o objetivo de identificar em que lugar se pode enquadrar 

a literatura infantojuvenil afrobrasileira e o protagonismo negro no panorama cultural brasileiro. Para tanto, 

apresentamos três traduções inéditas para o italiano dos contos infantojuvenis Amoras do cantor e escritor 

Emicida, O Pequeno Príncipe Preto do diretor e ator Rodrigo França e Flávia e o bolo de chocolate da jornalista 

e escritora Míriam Leitão, com a finalidade de analisar de que maneira o protagonismo negro se apresenta 

na literatura infantojuvenil afrobrasileira. Escolhemos contos escritos por autores diferentes para examinar 

também a perspectiva autoral. 

Em relação a Amoras e a O Pequeno Príncipe Preto, os autores das duas histórias são afrobrasileiros, 

e destacar este aspecto é relevante porque atualmente no Brasil existe pouca literatura com protagonismo 

negro e há muita escassez em relação à literatura infantojuvenil.  

Amoras é uma história de amor e, através da sua forma poética, o autor consegue levar para o público 

de crianças afrobrasileiras a autoafirmação da própria identidade. Emicida inspirou-se num episódio vivido 

junto com Estela, sua filha: os dois estavam num pomar quando a menina identificou-se com as amoras. 

Portanto, o cantor decidiu levar essa doce metáfora para todas as crianças afrobrasileiras, dedicando-lhes 

uma mensagem importante, ou seja, aquela do amor próprio. É interessante notar como o autor não recorreu 

aos clássicos esquemas narrativos que se encontram nas obras com personagens pretas: de fato, ele não 

sentiu a necessidade de descrever fisicamente a menina, nem de enfatizar a sua beleza exterior; nem sequer 

há uma contraparte negativa, que despreza a criança por ser preta. A descoberta do próprio ser chega 

diretamente da menina, e não temos nenhuma figura exterior que tenta convencê-la da sua beleza; aliás, ela 

é descrita como forte e gentil. Portanto, do ponto de vista linguístico, a única palavra que descreve a menina 

fisicamente é aquela expressada por ela mesma  ao se comparar com a cor preta das amoras. Achamos que 

todas as feições físicas que o Emicida deixou implícitas foram evidenciadas pelo ilustrador do livro, não por 

serem carregadas, mas porque contribuem para acentuar a beleza africana. 

Em O Pequeno Príncipe Preto, pelo contrário, o autor afrobrasileiro utilizou todos os termos que 

normalmente, no Brasil, se utilizam para descrever os negros: olhos escuros, nariz de batata, boca carnuda e 

cabelo volumoso; representados também nas ilustrações. Portanto, do ponto de vista linguístico, a obra 

decidiu destacar o aspecto físico dos negros através da voz do protagonista. Aparece também a palavra 

negro: isso destaca a vontade de afirmar a identidade da população brasileira e, sobretudo, das crianças 

negras no Brasil, as quais são escondidas por detrás de termos que só contribuem para criar barreiras entre 

a população. Outro ponto chave para chegar a afirmação da identidade negra, foi o escritor rejeitar as 

definições de cor: isso é um protesto contra a classificação que no Brasil se atua ao definir as cores de pele 

das pessoas, as quais são divididas em branca, parda e preta. Achamos difícil para o povo brasileiro identificar 



a própria cor de pele, tendo somente três “opções de escolha”; portanto, a obra recusa as classificações e 

também os termos preconceituosos. De fato, o autor relata o uso negativo de ruim em relação ao cabelo. A 

história relatada por França é uma versão do clássico para crianças O Pequeno Príncipe, do escritor francês 

Exupéry. Consideramos importante a relação que o escritor carioca quis criar entre a sua obra e o clássico 

infantil: ele transformou a história muito conhecida do príncipe branco para criar um conto com um príncipe 

preto. Portanto, França adicionou outra particularidade ao protagonismo negro, porque elevou o menino a 

príncipe, uma novidade para a literatura infantojuvenil afrobrasileira. Os dois livros são recentes, foram 

publicados respectivamente em 2018 e em 2020. Esse é outro dado significativo, prova de que o 

protagonismo negro no panorama cultural brasileiro está ainda a se construir. 

Flávia e o bolo de chocolate, pelo contrário, contrapõe-se às outras duas obras escritas por autores 

afrobrasileiros: a diferença encontra-se na maneira em que foi abordada a temática do protagonismo negro 

e no jeito em que foi representado linguisticamente. Outra diferença que a obra tem com respeito às duas 

mencionadas anteriormente é que foi escrita por uma mulher branca; portanto, a ótica é diferente, porque 

a história e as vivências pelas quais ela passou diferem-se inevitavelmente daquelas vividas por Emicida e 

Rodrigo França, e a maneira em que foi desenvolvida a história põe isso em evidência. Flávia é descrita como 

uma criança forte, interessada na vida e sabida; quando ela repara na sua diversidade com respeito à mãe, a 

pequena recusa a sua identidade, por causa da cor da sua pele. Através das ações de Rita, a menina, no final 

do livro, aceita o seu aspecto exterior. Desde o começo, notamos que a perspectiva autoral levou a 

desenvolver a história de maneira diferente dos outros dois livros analisados nesta pesquisa: o que se observa 

mais neste livro é a tristeza da menina por ser como é e a diversidade que está expressa no final do conto; 

portanto, Flávia personifica os estereótipos difundidos pela sociedade brasileira e, infelizmente, as sensações 

de muitas crianças afrobrasileiras: a pequena protagonista descreve-se utilizando a cor marrom e dizendo 

que ela detesta tudo o que tem essa cor. Os procedimentos narrativos empregados pela autora para concluir 

o conto com final feliz parecem não eliminar a ideia de fundo de a menina se sentir diferente pela sua cor. 

No livro, as tentativas da mãe de associar a cor da menina com a cor do chocolate, do sorvete, das comidas 

e das brincadeiras que a protagonista adora, parecem não surtir o efeito desejado: o que permanece do livro 

é o estereótipo da menina preta abandonada, que foi adotada por uma mulher branca. Do ponto de vista 

linguístico usa-se muito a palavra marrom para falar da cor da Flávia. E isso é outra marca que torna essa 

história diferente das de Emicida e de Rodrigo França: através do uso dessa cor, parece que a autora quis 

sublinhar o fato de que a menina tem a pele escura, mas, isso foi suavizado usando a cor marrom. Outra 

tentativa de suavizar as feições afrobrasileiras é representada pelas ilustrações do livro, que mostram a 

protagonista com os mesmos traços da mãe. É provável que a escolha de não carregar as ilustrações, nem de 

falar abertamente da cor da menina e de encarar o assunto da diversidade, tenha sido realizada com a 

finalidade de atenuar a diferença entre brancos e pretos. Contudo, acreditamos que o resultado dessa 



estratégia foi exatamente o contrário. As crianças brasileiras precisam ter modelos positivos e aceitar si 

mesmas e os outros.  

Portanto, quisemos explicitar as origens dos autores dos livros porque consideramos relevante o seu 

legado, pois a ótica em que eles descreveram o protagonismo negro, vêm das ideias e das suas histórias 

pessoais. Isso se vê quer pelo jeito em que descreveram fisicamente os protagonistas negros, quer pelo 

enredo da obra. Amoras e O Pequeno Príncipe Petro incluem também marcas culturais do legado africano 

para ressaltar as raízes dos afrobrasileiros. 

As traduções, realizadas para esta pesquisa, quiseram valorizar os aspectos culturais e identitários 

afrobrasileiros, portanto escolhemos deixar participar o leitor italiano nas diversidades culturais que existem 

entre a cultura italiana e aquela brasileira e afrobrasileira, para transmitir a beleza existente nas diferenças 

e para promover a interculturalidade e a inclusão. Quisemos, sobretudo, promover uma mensagem de amor 

próprio e de aceitação das próprias origens. No que diz respeito ao conto da Míriam Leitão, tentamos 

modificar o modo em que a autora descreveu a cor da protagonista, encontrando outras soluções, que não 

a cor marrom, para falar da pele escura. De fato, achamos importante sensibilizar a consciência das crianças 

sobre a temática da cor da pele e, sobretudo, consideramos relevante transmitir uma linguagem sensível, 

que não apaga, mas fala da realidade, dando e reconhecendo o seu valor. 

Em conclusão, o que destacamos nesta pesquisa é que há ainda muito o que fazer para normalizar a 

temática do protagonismo negro na literatura infantojuvenil brasileira e afrobrasileria. Entendemos que as 

crianças precisam de modelos positivos com os quais se identificar, e que o papel da literatura infantojuvenil 

é central na formação das ideias e também das atitudes dos pequenos. Cabe aos adultos escolher quais 

modelos promover e em de maneira os difundir.   
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APÊNDICE A 

Questionário linguístico 

Nome 

 

La tua risposta 

Sesso* 

□ M 
□ F 
□ Preferisco non specificare/Altro 

Età* 

□ Under 20 
□ 20 - 29 
□ 30 - 39 
□ 40 - 49 
□ 50 - 59 
□ Over 60 

Grado di istruzione:* 

□ Licenza elementare 
□ Licenza media 
□ Diploma di Maturità 
□ Diploma di Laurea 

Luogo di nascita e luogo in cui si vive (indicare la provincia):* 

 

La tua risposta 

Come preferisci informarti?* 

□ TV 
□ Giornali/riviste cartacei 
□ Giornali/riviste online 
□ Radio 
□ Blogs 

Qual(i) tra le seguenti opzioni ritieni essere la(le) più naturale(i) per te per riferirti ad una 

persona nera:* 

□ Persona di colore 
□ Persona nera 
□ Persona dalla pelle nera 
□ Persona dalla pelle scura 
□ Persona dalla pelle marrone 



□ Nero 
□ Neretto 
□ Negretto 
□ Moro 
□ Moretto 
□ Morettino 
□ Scuro 
□ Scuretto 
□ Scurettino 
□ Mulatto 
□ Abbronzato 
□ Caffellatte 

Quale(i) tra le seguenti opzioni non useresti MAI per riferirti ad una persona nera:* 

□ Persona di colore 
□ Persona nera 
□ Persona dalla pelle nera 
□ Persona dalla pelle scura 
□ Persona dalla pelle marrone 
□ Nero 
□ Neretto 
□ Negretto 
□ Moro 
□ Moretto 
□ Morettino 
□ Scuro 
□ Scuretto 
□ Scurettino 
□ Mulatto 
□ Abbronzato 
□ Caffelatte 

Ritieni adeguato, parlando del colore della pelle di una persona, riferirti a qualcuno 

dicendo che ha la pelle marrone? Motiva la tua risposta.* 

La tua risposta 
 

Ritieni adeguato, parlando del colore della pelle di una persona, riferirti a qualcuno 

dicendo che ha la pelle bianca? Motiva la tua risposta.* 

La tua risposta 
 



Che cosa ti viene in mente e a che cosa attribuiresti la parola NERETTIN0/A, motiva la 

tua risposta.* 

La tua risposta 
 

Che cosa ti viene in mente e a che cosa attribuiresti la parola SCURETTINO/A, motiva la 

tua risposta.* 

La tua risposta 
 

Che cosa ti viene in mente e a che cosa attribuiresti la parola MORETTINO/A, motiva la 

tua risposta.* 

La tua risposta 
 

Come definiresti il mirtillo:* 

□ Frutto scuro 
□ Frutto dal colore scuro 
□ Frutto nero 
□ Frutto dal colore nero 
Altro: 

 

Come definiresti la mora:* 

□ Frutto scuro 
□ Frutto dal colore scuro 
□ Frutto nero 
□ Frutto dal colore nero 
Altro: 

 

Come definiresti il ribes nero:* 

□ Frutto scuro 
□ Frutto dal colore scuro 
□ Frutto nero 
□ Frutto dal colore nero 



Altro: 
 

Come definiresti la prugna:* 

□ Frutto scuro 
□ Frutto dal colore scuro 
□ Frutto nero 
□ Frutto dal colore nero 
Altro: 

 

Come chiami l'albero delle more:* 

 

La tua risposta 

Invia 

Cancella modulo 
 

 

 


