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RESUMO  

  

Este trabalho pretende contribuir com um aspecto importante na formação do tradutor 

literário que é o do desenvolvimento do que podemos denominar "o ouvido do tradutor", por 

meio da leitura em voz alta, tanto do texto fonte quanto do texto meta, a fim de preservarmos, 

não apenas o sentido e a informação da obra, mas o tom, o clima, a sonoridade, no caso, o da 

história em quadrinhos, A turma da Mônica. Este estudo apresenta uma breve contextualização 

do autor e da obra, apoia-se na teoria da tradução Inter semiótica de Umberto Eco (2000) e 

Plaza (2008) e em teóricos da tradução, tais como Berman (2013) e Nord (2003), para analisar 

tiras, as quais apresentam o uso de expressões idiomáticas, gírias, questões de humor, entre 

outros aspectos. Fizemos uma leitura comparada com a tradução existente e obtivemos 

resultados que conduziram a propor retradução parcial. A pesquisa possibilitou, ainda, o 

contato com um gênero no qual a oralidade desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento do prazer da leitura e como as palavras soam, acabam por revelar 

características das culturas que dialogam neste trabalho.  

Palavras-chave: Tradução Literária; Tradução de HQ; Literatura Infanto-juvenil; 

Tradução da oralidade; A turma da Mônica  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN  

Este proyecto pretende estudiar un aspecto importante en la formación del traductor 

literario que es el desarrollo de lo que podemos denominar como "el oído del traductor", a 

través de la lectura en voz alta, tanto del texto fuente como del texto meta para poder preservar, 

no sólo el sentido y la información de la obra, pero también, el tono, la atmósfera, la sonoridad, 

en este caso, de los dibujos animados de la Turma da Mônica. Este trabajo presenta una breve 

contextualización del autor y de la obra y a seguir, se apoya en teorias de Umberto Eco (2000) 

y Plaza (2008), que estudian la traducción intersemiótica y también, en Berman (2013) y Nord 

(2003), teóricos de la traducción. Para analisar dibujos animados que usan expresiones 

idiomáticas, jerga, chistes, entre otros aspectos textuales, se procedió a una lectura comparada 

del TF y del TM, cuyos resultados llevaron a proponer una retraducción parcial. Esta 

investigación nos remite también, al contacto con un género en el cual la oralidad tiene un 

papel fundamental en el desarrollo del placer de la lectura y cómo suenan las palabras acaba 

por revelarnos características de las culturas que dialogan en este proyecto.  

Palabras clave: Traducción literaria; Traducción de dibujos animados; Literatura 

infantil y juvenil; Traducción de la oralidad; A turma da Mônica.  
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INTRODUÇÃO 

  

Desenhos encontrados em cavernas nos mostram que desde o surgimento dos primeiros 

seres humanos os meios de comunicação se manifestaram por meio de imagens, além da fala, 

imagens que expressavam como se vivia, o que se comia e como se caçava.  

Chamadas por Will Eisner de “Arte Sequencial” as histórias em quadrinhos, doravante 

HQs, surgiram oficialmente no final do século XIX e suas várias formas conhecidas como 

romances gráficos, cartuns, revistas em quadrinhos, tirinhas, gibis, entre outros, logo deixaram 

de ser um mero passatempo para crianças e adolescentes e passaram a ser consumidas também 

por adultos. As Histórias em Quadrinhos (HQ) estimulam e incentivam o leitor a buscar 

também outros tipos de leitura, uma vez que, juntamente com os livros, são instrumentos 

saudáveis para estimular a imaginação e o raciocínio de jovens e crianças (IANNONE 1994). 

As HQs abrangem vários temas desde política, crítica, humor, campanhas, livros didáticos e 

etc. Somente com o fim do século XX é que pudemos ver um maior interesse pelos estudos da 

tradução das histórias em quadrinhos. Com reforço em Vergueiro (2006, p.17), os estudiosos 

da época não consideravam os quadrinhos importantes como objeto de estudo, pois, as histórias 

não pertenciam ao mundo acadêmico. Nos EUA as tirinhas não eram destinadas 

exclusivamente a crianças, publicadas em jornais aos domingos eram destinadas a toda a 

família (ZANETTIN, 2008). Em contrapartida, na Europa as tirinhas eram direcionadas a 

crianças com propósito educacional, além de recreativo (ZANETTIN, 2008). Em 1959 

Mauricio de Sousa publicou no jornal Folha de S. Paulo a sua primeira tira, o cachorro Bidu 

ao lado de seu cachorro Franjinha. No fim da década de 1960 o italiano Angelo Agostini, 

considerado o primeiro quadrinista brasileiro publicou a primeira HQ do Brasil intitulada “As 

Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte”. Nesse tempo o mercado de 

quadrinhos no Brasil era totalmente ocupado por HQs estrangeiras, com isso foram necessárias 

adaptações e traduções para que se pudesse alcançar o público brasileiro. Neste segmento, irão 

sendo experimentados diversos recursos expressivos, como o uso de frases que ultrapassam o 

sentido literal e são repletas de conotações e sentidos metafóricos, como as expressões 

idiomáticas, por exemplo, ou variantes, também, da oralidade e com peculiaridades, como a 

gíria ou os neologismos. Pois, com a intenção de aumentar o impacto do que foi falado, também 

encontramos a necessidade de significados condensados, compactos, que tanto cooperam com 

a economia do espaço das nuvens quanto com o interagir com as imagens. Neste ponto, a 



 

  
contribuição da tradução intersemiótica se faz presente bem como o fato de que o uso destes 

recursos remete a elementos da cultura para que o leitor possa associá-los, com facilidade a um 

contexto familiar. Assim, temos: “acabar em pizza” não se remete a comer pizza, e sim a 

alguma situação não resolvida e encerrada (como em casos de corrupção, quando não há 

punição). Elegemos quatro HQs de A Turma da Mônica, como objetos de estudo, julgando que 

este trabalho deva remeter mais a uma leitura aprofundada e contextualizada, de modo a que 

surjam uma série de questões a serem elaboradas e não tanto uma quantidade de HQs para 

traduzir como seria a prática em um estágio, por exemplo, ou, em outro tipo de pesquisa. Sendo 

assim, exploraremos trechos de algumas HQs de A Turma da Mônica, a fim de realizar uma 

prática de leitura atenta e comparada entre original e tradução, e se necessário uma retradução, 

com a intenção de observar a diversidade cultural presente nas HQs e analisar  aspectos que se 

revelem pertinentes tanto na formação do tradutor literário como e no preparo à tradução de 

recursos da escrita, como esse das HQs que se mostra de oralidade intensa (devido aos balões) 

e, que acaba por ter uma influência decisiva nos avanços da comunicação.  

Os teóricos que norteiam esta pesquisa pertencem tanto à tradução intersemiótica, como 

Eco (2000) e Plaza (2008), quanto da tradução literária (Berman, 2013) e Nord (2003). No 

primeiro capítulo, apresentamos o autor e uma breve contextualização da obra e das suas 

traduções. Já, no segundo capítulo, discorremos sobre aspectos teóricos, a partir da prática de 

leitura de tirinhas que apresentam uma diversidade de recursos, como por exemplo, expressões 

idiomáticas, gírias, expressões humorísticas, entre outros. No terceiro e último capítulo, nos 

debruçamos na leitura comparada do TF e do TM e, chegamos a propor uma retradução parcial. 

Esta, deveria estar acompanhada por justificativas e reflexões sobre o porquê das nossas 

escolhas, entretanto, o período conclusivo, menor do que três meses, mostrou-se insuficiente 

para ampliarmos satisfatoriamente, os nossos comentários. Dessa forma, chegamos às 

Considerações finais propondo futuras e novas pesquisas sobre este tema. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 A Tradução de HQ 

 

 Antes de adentrar o campo da tradução de HQs, se fazem necessárias algumas 

ponderações acerca desse gênero textual. É notório que elas se referem a uma sequência de 

desenhos que acompanham um diálogo ou não, e, por serem organizadas em sequência, são 

chamadas por Will Eisner de "arte sequencial". Barbosa (2004, p. 22) enuncia:  

“Palavras e imagens, juntos, ensinam de forma mais eficiente – a interligação do texto 

com a imagem, existente nas histórias em quadrinhos, amplia a compreensão de conceitos de 

uma forma que qualquer um dos códigos, isoladamente, teria dificuldades para agir”. Elas 

contam uma história ou várias de forma seriada e normalmente na forma de ficção. Geralmente 

acompanhada de uma escrita narrativa, os diálogos frequentemente aparecem dentro de balões.   

Acerca dos balões Cellotti (2008) os caracteriza como grandes setores onde as 

mensagens verbais podem ser identificadas. Os balões manifestam o diálogo entre os 

personagens, sejam eles suas emoções, ideias, planos etc. Há vários tipos e eles podem se 

caracterizar como:   

 Balões com linhas contínuas/de fala: representam a fala de um determinado 

personagem no quadrinho.  

 Balões com linhas curvas: é similar ao balão de fala, mas expressa o pensamento 

ou sonho de um determinado personagem.  

 Balões com bordas pontiagudas: representam da fala em um tom muito alto 

(grito).  

 Balões com curvas pontilhadas: se referem ao sussurro dentro de um quadrinho.  

 Balões com várias pontas: demonstram a fala de dois personagens ou mais 

personagens simultaneamente.   

 A linguagem dos quadrinhos com diálogos claros e imagens cheias de expressões, 

reforçam o caráter de oralidade presente nas HQs. Segundo Eco (1993) os balões com fala têm 

sentido de "discurso expresso" e se a fala for algo da imaginação "discurso pensado". Sendo 

assim, o balão é um recurso gráfico simbolizado por uma linha em contorno que carrega em si 

um monólogo, pensamento, sussurro, grito, etc.   



 

  
As HQs abrangem diversos temas, desde política, crítica, humor, campanhas, livros 

didáticos e etc. São também um grande facilitador no ensino e aprendizagem, Barbosa (2004, 

p.21) elucida:   

  Há várias décadas, as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano de crianças 

e jovens, sua leitura sendo muito popular entre eles. [...] As histórias em quadrinhos 

aumentam a motivação dos estudantes para o conteúdo das aulas, aguçando sua 

curiosidade e desafiando seu senso crítico.  
  

Assim, o discurso de que os quadrinhos poderiam atrasar o desenvolvimento de crianças 

e atrapalhar o hábito de leitura dos mais velhos já não é mais válido, hoje vivemos um contexto 

histórico onde coabitam o mundo imagético e o textual, de forma mais assertiva do que antes 

do surgimento das HQs. Acerca do valor pedagógico dos quadrinhos Vergueiro (2010, p.17) 

diz:   

[...] o despertar para os quadrinhos surgiu inicialmente no ambiente cultural 
europeu, sendo depois ampliado para outras regiões do mundo. Aos poucos, o 

“redescobrimento” das HQs fez com que muitas das barreiras ou acusações contra 

elas fossem derrubadas e anuladas. De certa maneira, entendeu-se que grande parte 

da resistência que existia em relação a elas, principalmente por parte de pais e 

educadores, era desprovida de fundamento, sendo sustentada muito mais em 

afirmações preconceituosas em relação a um meio sobre o qual, na realidade, se tinha 

muito pouco conhecimento.   
  

De acordo com Oliveira (2007, p. 7), “para compreender o mundo de forma plena e se 

comunicar, o ser humano usa as duas formas de expressão: verbal e não-verbal, que são muitas 

vezes, campos complementares e simultâneos". Logo a interpretação da linguagem vai além da 

verbal, com os textos e a oralidade, há também a importância de uma capacidade de 

desenvolvimento de raciocínio lógico na leitura imagética que está presente no cotidiano. Sobre 

isso Barbosa (2004, p.23), define:   

 “Os quadrinhos auxiliam no desenvolvimento do hábito de leitura – a ideia 

preconcebida de que as histórias em quadrinhos colaboraram para afastar as crianças 

e jovens da leitura de outros materiais foi refutada por diversos estudos científicos. 

[...] Os leitores de histórias em quadrinhos são também leitores de outros tipos de 

revistas, de jornais e de livros”.   

  

Sendo assim, os quadrinhos comprovam o incentivo à leitura, pois estimulam o 

raciocínio e a criatividade conforme Libâneo (1998) "Toda a comunicação é educativa, porque 

ela é o processo de compartilhamento da experiência comum, e com isso proporciona aos 

indivíduos não só disposições emocionais e intelectuais como prevê experiências mais amplas 

e variadas".   
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No que concerne a tradução de quadrinhos uma das dificuldades encontradas pelo 

tradutor apresenta-se no vínculo entre texto e imagem existentes no gênero textual. A interação 

por meio desses dois códigos -imagético e verbal- se faz presentes em diferentes meios de 

comunicação. Eisner (2010) anuncia que para o leitor compreender uma imagem de forma 

adequada o quadrinista deve ter conhecimento da experiência e vida do leitor, para que exista 

uma interação entre ambos, ele ainda assegura que "o sucesso ou o fracasso desse método de 

comunicação depende da facilidade com que o leitor reconhece o significado e o impacto 

emocional da imagem" (EISNER, 2010, p.14). Portanto, a forma da imagem escolhida e o 

efeito que ela causará no leitor é fundamental.   

 A tirinha abaixo ilustra a importância que a imagem tem em relação ao texto não 

verbal. Os dois primeiros quadrinhos ilustram como a imagem se refere ao texto verbal, no 

último observamos que a imagem completa a frase dita pelo personagem.  

 

Figura 1: Publicada na revista Magali, edição número 8, outubro de 1992. Editora Globo. 

  

Fonte: Acervo pessoal. 

 A tirinha acima mostra Monica, Silmara e Magali sendo cortejadas pelos meninos do 

bairro, nos dois primeiros quadros podemos observar que Mônica e Silmara ganham flores, ao 

contrário de Magali que no último quadro ganha uma melancia. Quem acompanha a turminha 

sabe que a Magali tem fama de comilona e está a todo momento comendo ou pensando em 

comida e que sua comida preferida é a melancia, a qual virou um símbolo de sua personalidade 

dentro e fora dos quadrinhos. Dessa forma, para que se compreenda o humor transmitido pela 

tirinha se faz necessária a interpretação e compreensão imagética e verbal que ela emite. Como 

diz Zanettin "as palavras apresentam vários formatos, como as cores, formas ou layouts e todas 

fazem parte da imagem" (ZANETTIN, 2008, p.13)1  

                                                
1 No original: “the history of comics in the world has evolved within different cultural traditions, but often bearing 

the mark of translation”.  



 

  
   1.2 O Autor de A Turma da Mônica  

 Mauricio de Sousa escritor e quadrinista é um dos maiores desenhistas brasileiros, 

membro da Academia Paulista de Letras (APL). Mauricio criou um dos maiores impérios de 

quadrinhos do mundo com a Turma da Mônica, além de vários outros universos de personagens.  

Nascido em 1935, Maurício descende de uma família de poetas e desde pequeno 

mostrava interesse pela ilustração. Em 1954 saiu de Santa Isabel (SP) onde morava e foi tentar 

a sorte como desenhista na capital, mas acabou virando repórter policial no jornal Folha da 

Manhã. Nessa época o grupo Folha, um dos mais notáveis conglomerados de mídia do país, 

possuía três diários, Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite, que mais tarde se 

fundiram com a criação da Folha de São Paulo, em 1960. Em 1959, Mauricio conquistou a 

oportunidade de publicar seu primeiro personagem em uma tirinha vertical semanal, 'o 

cachorro Bidu ao lado de Franjinha' foi sua primeira tira publicada no jornal Folha da Tarde, 

mas no começo os personagens ainda não haviam sido batizados, sobre o fato, Maurício de 

Sousa esclarece:  

"Corria o ano de 1959 e eu ainda era repórter policial. Mas além das reportagens, 

comecei a publicar tiras semanais, de alto a baixo da página do jornal, sem título. 

Eram historinhas mudas, como se fosse uma charge sequencial (na vertical). Saíram 

durante alguns meses, até que me embaraçou a falta de título. Mas não atinava com 

um nome. Foi quando resolvi passar uma lista pela redação solicitando sugestões para 

o batismo. Choveram os nomes mais estapafúrdios, desencontrados, mas no meio 

deles, um antigo colega — Petinatti — indicou Bidu" (SOUSA, 1959, p. 35).  

  

Para batizá-los, Mauricio pediu ajuda aos colegas na redação do jornal, o escolhido foi 

Bidu, que na época era uma gíria para esperto, inteligente e que sempre dava a resposta certa. 

Prontamente o personagem ganhou sua própria revistinha e Maurício criou logo em seguida o 

Cebolinha, a Mônica e o restante da turma. Dali em diante ele deixou sua carreira de repórter 

e passou a se dedicar somente às suas tiras na Folha.  Em 1970 lançou sua primeira revista 

intitulada "Turma da Mônica'', inspirada em sua filha de 6 anos, Mônica. As revistas de 

Mauricio foram inicialmente publicadas pela editora Abril, mas a partir de 1987 passaram a 

ser publicadas pela editora Globo, em conjunto com a empresa de Mauricio, a Mauricio de 

Sousa Produções (MSP). Suas histórias em quadrinhos (HQs) são reconhecidas 

internacionalmente com várias adaptações para o cinema e a televisão. Em meados de 1987 

nenhuma outra revistinha, a não ser as da Disney, conseguia competir com as de Mauricio de 

Sousa.   
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 1.3 A Obra e suas Traduções  

 O primeiro personagem publicado por Maurício de Sousa foi o cachorro Bidu, 

aparecendo ao lado de seu dono Franjinha em 1959, compondo a sua primeira tirinha publicada 

na Folha da Manhã (atual Folha de S. Paulo).   

Figura 2: A primeira tirinha, publicada em 1959: com Bidu e Franjinha 

 

Fonte: Reprodução Mauricio de Sousa/Divulgação2. 

 Logo depois veio o Cebolinha, inspirado em um amigo de infância de Maurício, acerca 

disso o autor conta:   

Inventei o Cebolinha, cuja característica mais marcante - trocar o R pelo L - foi 

inspirado num menino da minha infância em Mogi, o Luís, que falava desse jeito. Ele 
também tinha cabelo espetado. Um dia o Luís passou em frente da barbearia e meu 

pai comentou comigo: "o cabelo desse menino que fala errado parece uma cebolinha". 

Nunca esqueci da observação que se tornou útil anos depois. (de Sousa, 2017, p.)  

                                                
2 Publicado em VEJA SÃO PAULO de 03 de julho de 2019, edição nº 2641. Disponível em: 

https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/.  

https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/msp-sessenta-anos-expansao/


 

  
  

Cebolinha trajava uma bermuda preta, camiseta verde, sapatos marrons e apenas cinco 

fios de cabelo. A sua característica mais memorável, além de estar sempre criando planos 

infalíveis para derrotar a Mônica, mas que nunca davam certo, é a troca dos erres pelos eles. 

Possui um cachorro chamado Floquinho, é amigo do Cascão e tem ainda uma irmã chamada 

Maria Cebolinha inspirada na filha de Maurício, Mariângela. Sua primeira tirinha foi publicada 

em 1960, juntamente com sua irmã Maria Cebolinha. Em seguida foi a vez do Chico Bento, 

estreando sua primeira tirinha em 1961 como coadjuvante. Inspirado em um tio avô de 

Mauricio, Chico é um típico caipira, está sempre com um chapéu de palha, anda descalço 

(usando uma botinha marrom apenas em ocasiões especiais) e em todo o universo da turminha 

talvez seja ele o mais controverso. Em um primeiro momento, Chico Bento tomava banho nu 

no riacho, agora, ele usa calção de banho. Houve inclusive, censura em uma HQ na Indonésia, 

país em que a turminha é publicada desde 1997, onde apagaram algumas partes do corpo de 

Chico que ficavam à mostra. Quando uma HQ é publicada em outro país não somente se faz 

necessária a tradução de signos verbais, como também não verbais, pois algumas partes da HQ 

podem precisar ser reescritas e redesenhadas. A primeira aparição da Mônica se deu em 1963, 

inspirada na segunda filha de Maurício. Mônica é a primeira personagem feminina da turma, 

sobre isso o autor relata que em uma conversa descontraída com colegas de trabalho foi 

acusado, em tom de brincadeira, de estar sendo misógino e que logo em seguida concordou 

com a afirmação porque até aquele momento basicamente só tinha menino em suas histórias, 

de Sousa (2017).  
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             Figura 3: Turma da Mônica Como preparar seu filho para estudar no Japão. 

  

 

 Foi realizada uma edição da Turma da Mônica (fig.3) para o Japão destinada a crianças 

brasileiras que moravam lá, com o intuito de ajudar às crianças no processo de adaptação à 

cultura, tal como, servir comida aos colegas (no Japão as crianças se revezam para servir comida 

aos colegas na escola), para que aprendessem algumas palavras e pudessem se integrar a cultura 

estrangeira.  

A cidade de Shiga no Japão recebeu de Mauricio de Sousa, algumas estampas de 

estudos da turma da Mônica, com o propósito de ajudar crianças brasileiras no processo de 

adaptação e incentivo à aprendizagem. Pouco tempo depois Maurício, que faz palestras para 

imigrantes brasileiros no Japão, decidiu realizar uma parceria entre a Mauricio de Sousa 

Produções (MSP) e a Fundação Internacional de Hamamatsu (HICE), e lançou uma edição 

especial da revista turma da Mônica com o tema “Como preparar seu filho para estudar no 

Japão” depois de saber que crianças brasileiras tinham dificuldades em se acostumar com a 

vida por lá, em entrevista Maurício diz: “espero poder ajudá-las através dessa revista para que 

possam aproveitar essa oportunidade” (BRAZILIAN, 2017). Como há também crianças de 

vários outros países frequentando escolas no Japão, Maurício ainda pensa em publicar algumas 

versões da revista em outros idiomas como o espanhol, chinês, coreano e tagalo (BRAZILIAN, 

2017).  

 

  



 

  
Figura 4: Adesivos educativos 

 

Atualmente os produtos da Turma da Mônica são comercializados em cerca de 40 

países, com suas histórias traduzidas para 14 idiomas, dentre eles o inglês, italiano, tailandês 

e espanhol. As revistas em língua estrangeira foram criadas com o propósito de facilitar os 

estudos da língua estrangeira para jovens e crianças em fase de alfabetização. Ao final das 

revistas há um vocabulário com o objetivo de auxiliar os leitores contendo algumas 

expressões/palavras com suas respectivas traduções ao inglês/espanhol/português. Se tratando 

da revista vertida ao espanhol, antigamente titulada de Mónica y Su Pandilla, a revista foi 

lançada pela Panini em 2009 e logo, após algumas edições a revista mudou seu título, agora 

intitulado: Mónica y sus amigos.  
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  CAPÍTULO 2  

  

Em que consiste afinar o ouvido do tradutor? Ouvimos com os olhos? Estamos frente a 

um texto escrito e desenhado, lemos e não ouvimos um áudio, quando expostos a um diálogo e 

aos balões que representam a oralidade. Mas, com os ouvidos também podemos ver, ao 

ativarmos a imaginação, ao observarmos silêncios, pausas e, até parece que escutamos o que os 

rostos desenhados querem nos dizer. Assim, a oralidade se revela um bom exercício para o 

ouvido do tradutor em formação que deve poder perceber como soa o conjunto da obra, em 

particular a oralidade das HQs quando se manifesta por gestos, apertos de mão, onomatopéias, 

expressões dos olhos, do rosto falando gírias, códigos próprios, entre outros.  

  

2.1 Referencial teórico    

Pensar a tradução de HQs revela-se um excelente exercício para a observação do som 

das palavras. A escolha tradutória passa por uma atenção ao sonido das palavras, ou seja, não 

é apenas o que elas denotam o que importa, mas, como em toda tradução literária, tenta se 

preservar mais do que o sentido e a informação, a atmosfera que envolve o tema, a sonoridade, 

como aspectos que tornam mais vivo o texto, lembrando, em um certo sentido, a musicalidade 

de cada língua, que permite o humor e o prazer da leitura. Para procurar que o diálogo seja tão 

eficaz quanto a imagem, importa o efeito da tradução que aproxima o leitor do texto original e 

revela as possibilidades latentes da língua. Afinal, como Walter Benjamin nos lembra: "Toda 

tradução não é mais do que uma maneira provisória de nos ocuparmos a fundo com a 

disparidade das línguas" (Benjamin, 2009, p. 33).  

Para isso, lemos atentamente e, também em voz alta, pois, a oralidade passa pela escuta 

da voz. Se pensarmos na adaptação como uma forma de 'soar' familiar e próxima à leitura das 

HQs, já que levamos em conta um público infantil, por exemplo, devemos nos ater, como nos 

lembra Berman, a vários aspectos. Um deles, por exemplo, é que a HQ "abunda em imagens, 

locuções, modos de dizer, provérbios etc., que dizem respeito ao vernacular. A maioria deles 

veicula um sentido ou uma experiência que se encontram em locuções de outras línguas" 

(Berman, 2013, p. 83). Mas, não devemos procurar a equivalência, pois a equivalência de uma 

locução ou de um provérbio não o substituem. E, Berman, explica que: "querer substituí-los 

significa ignorar que existe em nós uma consciência de provérbio que perceberá 



 

  
imediatamente, no novo provérbio, o irmão do provérbio local" (Berman, op. cit., p. 84). Em 

outras palavras, adaptar passa, também, por essas recriações. Pensamos na adaptação pois ela 

nos remete a uma prática na tradução intersemiótica e as HQs se caracterizam, como já foi 

dito, por essa unidade inseparável de imagem e palavras. Assim, pela arte do desenho e da 

tradução 'oral' vai se aprimorando a sensibilidade ao ponto de termos que abordar, também, 

aspectos culturais, já que língua e cultura são inseparáveis.   

Em relação, pois, aos itens observados na nossa leitura das HQs da Turma da Mônica, 

devemos comentar exemplos de tradução, tais como, em que consiste a oralidade? Apenas nos 

conteúdos dos balões? Os provérbios, as expressões idiomáticas, as gírias, seriam todos 

aspectos que devem figurar neste capítulo, a partir de nossas observações e com respaldo de 

teóricos da tradução literária.  

 

2.1.1 A tradução intersemiótica   

Roman Jakobson, linguista russo e um dos intelectuais mais influentes do século XX 

por suas contribuições no campo da linguagem, distingue os tipos de tradução em três 

categorias:  

A tradução intralingual [...] é a interpretação de signos verbais mediante outros 

signos de uma mesma língua.  

A tradução interlingual [...] é a interpretação de signos verbais mediante outra 

língua.  

A tradução intersemiótica [...] é a interpretação dos signos verbais mediante 

sistemas de signos não verbais.3 (JAKOBSON, 2004, p. 114 – tradução nossa) 

  

 

Jakobson então entende a tradução intersemiótica como uma transferência de signos de 

um texto verbal para outro de diferente estrutura. Para Eco (2007) é indispensável que se 

considere a tradução intersemiótica não somente como sistemas verbais e não verbais, mas 

também com base em outro contexto que englobe o sistema não verbal. A música e a dança 

são algumas referências de transferência de significado para uma tradução intersemiótica. O 

presente trabalho, todavia, deve se ater à tradução interlingual, uma vez que os quadrinhos 

analisados foram traduzidos do português para o espanhol, e também à tradução intersemiótica 

                                                
3 No original: “1) Intralingual translation [...] is an interpretation of verbal signs by means of other signs of the 

same language. 2) Interlingual translation […] is an interpretation of verbal signs by means of some other 

language. 3) Intersemiotic translation […] is an interpretation of verbal signs by means of signs of nonverbal sign 

systems” (JAKOBSON, 2004, p.114).  
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visto que há imagens que contribuem para a compreensão do sentido. Julio Plaza (2008) 

esclarece que o processo tradutório na tradução interlingual se passa no mesmo meio, todavia 

acontece em uma língua diferenciada, tendo assim propensão a despertar outros sentidos na 

língua de chegada, porém esses sentidos na língua têm tendência a ficarem adormecidos, já 

que esses sentidos estão nela retratados através de sugestão, alusão e metáfora. A tradução 

intersemiótica, por outro lado, na qualidade de tradução entre sistemas de signos diferentes 

"torna relevantes as relações entre os sentidos, os meios e os códigos." (PLAZA, 2008, p. 45).   

 

2.1.2 A tradução de expressões idiomáticas   

Na história Mônica e o fantasma da biblioteca (fig.5) as personagens Mônica, Marina 

e Milena estão frente a frente com um fantasma. A história se passa dentro da biblioteca do 

bairro, onde o fantasma introduz uma charada ao diálogo com uma pergunta, as meninas ali 

teriam que decifrar a charada ou a biblioteca do bairro nunca mais teria seus livros de volta.  

 

Figura 5: Turma da Mônica, O fantasma da Biblioteca, edição em português, 2020, p. 16 

 
Fonte: Aplicativo Banca da Mônica4 

  

Na figura acima podemos ver que Mônica, Milena e Marina não entendem a charada 

proposta pelo fantasma e a questionam. A personagem Milena diz que não entendeu 

"patavinas". Essa expressão se usa, normalmente, quando não entendemos nada sobre um 

assunto ou mensagem.   

Na versão ao espanhol (fig.6) os tradutores optaram pela expressão idiomática "ni jota" 

já existente na língua de chegada e com o mesmo significado. Assim, o diálogo manteve seu 

sentido semântico conservando a culturalidade presente no idioma.  

 

                                                
4 Disponivel em: https://apps.apple.com/br/app/banca-da-m%C3%B4nica/id957416167  



 

  
Figura 6: Mónica y sus amigos El fantasma de la biblioteca, edição em espanhol, 2020, p. 16 

 

Fonte: Aplicativo Banda da Mônica 

 

Segundo Nord (2003 p.184):   

"Os substantivos estabelecem outras formas de acordo com os idiomas ao serem 

traduzidos, sendo assim saber o que cada palavra significa em sua individualidade 

não é suficiente, é necessário compreender o que cada uma delas junto ao contexto 
em que estão inseridas querem dizer".  

  

Do ponto de vista da escrita, as línguas portuguesa e espanhola são próximas, porém 

quando se trata da pronúncia e, até mesmo de significados, elas podem apresentar muitas 

diferenças. Não falantes da língua portuguesa quando se dirigem aos falantes da língua 

espanhola e vice-versa, ao tentarem se comunicar traduzem de forma literal, ao pé da letra, 

palavras ou frases que escutaram previamente seja na televisão, em músicas, ou, se por um 

acaso, tiver surgido algum interesse em consultar algum dicionário. Porém, há palavras que se 

forem traduzidas literalmente perdem o seu significado e talvez não sejam entendidas pelo 

interlocutor. Sobre idiomatismos Xatara (1998) propõe: “expressão idiomática é uma lexia 

complexa, indecomponível e cristalizada em um idioma pela tradição cultural, isso se deve à 

exatidão que se deve ter sobre a lexicografia."  

 De forma clara e objetiva, podemos dizer que as expressões idiomáticas, também 

chamadas 'expresiones idiomáticas' na língua espanhola, são o conjunto de palavras que não 

podem ser interpretadas de forma literal, pois o seu significado ultrapassa a interpretação feita 

das palavras que as compõem.  

De maneira sucinta, usamos as expressões idiomáticas, quando queremos dizer alguma 

coisa, mas com outras palavras. Elas fazem parte do cotidiano, uma vez que são aspectos 

culturais de um país e para identificá-las é importante saber que a linguagem está no sentido 

conotativo e de acordo com Xatara, Riva e Rios (2001) sua interpretação semântica não pode 

ser feita com base nos significados individuais de seus elementos. Por isso a tradução dessas 
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expressões para outra língua se torna impossível, contudo, existem expressões equivalentes em 

outros idiomas. Ortiz Alvarez (2007) menciona que:   

  

“A expressão idiomática pode ser definida como uma unidade sintática, lexical e 

semântica. O seu significado não pode ser calculado pelos significados das palavras 

contidas numa expressão e apresenta uma distribuição única ou muito restrita dos 

seus elementos lexicais. ” (ORTIZ ALVAREZ, 2007, p.4) 

  

Observamos, na expressão idiomática, que os aspectos sintáticos, lexicológicos e 

semânticos, perdem significado quando suas palavras são separadas uma das outras; no caso 

da tradução essas palavras teriam que ser decifradas, caso contrário sua compreensão seria 

impossível. Uma tradução nunca é uma transposição direta do original, vejamos a tradução 

como uma recriação.  

  

2.1.3 A tradução das gírias   

Para Monteiro (2000 p.17) diversas questões se manifestam quando pensamos nas 

relações presentes entre linguagem, cultura e pensamento das quais ele destaca as seguintes:   

a) Até que ponto a linguagem exerce influência no modo de pensar dos povos?  

b) Se as línguas têm estruturas tão diversificadas, será que também é diferente a 

organização mental dos homens?  

c) Um japonês, que fala um idioma tão distanciado do português, pensa da mesma 

forma que um brasileiro?  

d) Até que ponto a evolução ou desenvolvimento de uma sociedade depende do tipo 

de língua em que nela se fala? (MONTEIRO, 2000 p.17)  

Conforme Monteiro (2000, p,16) compreende-se que a língua não é um simples meio 

pelo qual transmitimos informações, mas também o meio que estabelecemos e mantemos 

relacionamentos com diferentes pessoas. A sociedade está em constante evolução e a língua a 

acompanha de acordo com os padrões, logo quando observamos a gíria vista do ponto de vista 

social vemos que ela está presente em vários grupos sociais e que mesmo assim ainda existe 

muito preconceito e pouco entendimento quanto aos significados de algumas delas.   

Segundo o dicionário Michaellis (1998) a gíria é um vocabulário novo, ou já existente, 

que possui um significado diferente, com construções metafóricas e em sua grande maioria 

cômica, "com vocabulário especial, às vezes difíceis de entender; jargão." O dicionário online 

Houaiss agrega definindo-a como um dialeto utilizado por determinados grupos sociais com a 



 

  
intenção de se destacarem com características próprias e marcas linguísticas, ainda de acordo 

com o Houaiss é uma linguagem marginal, que às vezes não é muito bem compreendida por 

outras classes sociais "a gíria, a princípio linguagem de marginais, estendeu-se a outros grupos 

sociais." Para Preti (2000) em determinadas situações de comunicação o emprego da gíria, na 

linguagem oral, corrobora para um comportamento de rejeição linguística, por parte de quem 

fala ou escreve, tornando assim a "gíria um vocabulário marcado, cujo uso enfrenta 

preconceitos na sociedade (mais em algumas, menos em outras) (PRETI, 2000, p. 242). A gíria 

hoje é popularmente usada no dia a dia não cabendo mais o valor preconceituoso dado a ela, 

pois se trata de uma forma de expressão empregada em diversos tipos de ocasiões.  

 Na história Turma da Mônica, o Unicórnio Sincerão, o enredo gira em torno de um 

novo visitante do bairro do Limoeiro, trata-se de um Unicórnio que ao invés de mágico, como 

todos pensam, tem manias de falar a verdade sem se importar com as consequências o que acaba 

gerando desconforto entre alguns membros da turminha. Na (fig. 7) observamos três 

personagens, Cebolinha, Cascão e o Unicórnio. No contexto em que se insere a figura, Cascão 

diz a Cebolinha que os Unicórnios são seres mágicos e poderosos, o que logo dá uma ideia a 

Cebolinha de possuindo o Unicórnio ele seria muito poderoso e enfim seria possível, com muita 

facilidade, derrotar a Mônica. O Unicórnio confuso questiona o personagem e logo é respondido 

por Cascão que conta sobre o desejo de Cebolinha de "conquistar a rua". A reputação de "dono 

da rua" atualmente pertence à Mônica, depois de ter dado uma coelhada em Cebolinha, nada 

mais é do que aquele que comanda a rua, o líder.   

  

Figura 7: Turma da Mônica, O unicórnio sincerão, edição em português, 2020, p. 15 

Fonte: Aplicativo Banca da Mônica 
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A expressão utilizada pelo Unicórnio no primeiro balão, faz alusão à gíria carioca "vou 

te passar a visão" que tem o sentido de avisar sobre algo; dar um alerta. Em entrevista 

concedida à USP em 2005 para a Revista Letra Magna, Dino Preti expõe que "a gíria, de 

maneira geral na sociedade, é uma variante de baixo prestígio porque está ligada à linguagem 

dos jovens, do povo às vezes sem cultura”. Logo em seguida, no próximo balão quando, ainda 

com a fala, o Unicórnio diz “corta esse papo de derrotar de conquistar” a gíria “corta esse 

papo” é pronunciada quando se tem a intenção de afrontar alguém, já a expressão “derrotar e 

conquistar” remete ao termo político “dividir para conquistar” que consiste em uma estratégia 

de guerra que divide o inimigo em várias frentes para atacar e enfraquecer de diferentes 

maneiras.   

Na (fig. 8) observamos a tradução para o espanhol. A opção tradutória da primeira gíria 

foi “te lo voy a explicar”. A vista disso a escolha do tradutor não estrutura uma gíria como no 

original, pois nesse caso em especial não existe uma gíria no texto de chegada que seja 

equivalente ao do texto de partida. No balão seguinte ocorreu o mesmo com a tradução da 

segunda gíria "olvídate eso” como não havia compatibilidade da gíria no texto de chegada a 

estratégia utilizada pelo tradutor foi interpretativo, optou-se pela tradução do sentido. Na 

expressão “derrotar y conquistar” decidiu-se manter seu sentido, uma vez que seu sentido é o 

mesmo na língua de chegada.  

 

Figura 8: Mónica y sus amigos El unicornio sincero, edição em espanhol, 2020, p. 15 

Fonte: Aplicativo Banca da Mônica 

A cena na (fig.9) se passa após os objetos tecnológicos do Cascão e Xaveco 

apresentarem alguns inconvenientes como o guarda-chuvas voando sozinho e a bola ficar fora 

de controle.   

 



 

  
Figura 9: Turma da Mônica Nós, Robôs, edição em português, 2020, p. 13 

Fonte: Aplicativo Banca da Mônica 

 Quando se vê espantado pelo incidente Cascão acaba pronunciando a interjeição "vixe". 

Algumas interjeições compreendem um ou vários significados, isto significa, uma só interjeição 

é capaz de estar ligada a mais de um sentimento ou apelo (CIPRO NETO, 1998). "Vixe" tem 

vários significados que variam entre sentimentos e emoções com seu sentido a depender do 

contexto em que está sendo empregada. Para completar, "vixe" acompanha a locução "deu a 

louca" que tem sentido de algo que fugiu do padrão ou que não é o habitual.   

Na (fig.10) compreendemos a tradução para a língua espanhola em que percebemos 

que a estratégia tradutória utilizada para a interjeição "vixe" foi uma outra interjeição, em 

italiano, "mamma mía" que em português literal (minha mãe) e em espanhol (madre mía) é 

comumente usada em situações de espanto, contratempo, alegria, medo. Na língua espanhola 

a expressão habitualmente usada é "madre mía" que da mesma maneira que a expressão italiana 

também expressa surpresa (na maioria das vezes negativa) ou espanto.  

Figura 10: Mónica y sus amigos Nosotros, Robots, edição em espanhol, 2020, p. 13 

Fonte: Aplicativo Banca da Mônica 
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 Nord (2012) discorre que o uso dos elementos verbais e o emprego das não normas 

verbais são regidos pelas normas e convenções culturais e que o tradutor deve considerar quais 

elementos não verbais do texto fonte podem/devem ser conservados e quais devem ser 

adaptados às normas convencionais da cultura de chegada.  

As próximas figuras (fig.11 e 12) trata-se de uma expressão cultural típica. Quando 

Cebolinha chama Xavier de “perna de pau” ele se refere de forma pejorativa ao quanto Xavier 

é um mau jogador, sem habilidade. Na língua espanhola encontra-se uma expressão parecida 

“tuercebotas” na Espanha e “patadura” na Argentina, apesar, disso, os tradutores optaram pelo 

uso da frase “como juega mal” nesse sentido, a opção tradutória não carrega consigo o sentido 

informal da linguagem, logo a ambiguidade só se faz presente na língua portuguesa.  

  

Figuras 11 e 12: Turma da Mônica Nós, Robôs/Mónica y sus amigos Nosotros, Robots, edição em português e 

espanhol, 2020, p. 5 

 

Fonte: Aplicativo Banca da Mônica 

Nord (2012) esclarece que ao analisar as características linguísticas de um determinado 

texto é necessário levar em consideração que a sua valorização depende da função que possuem 

no texto como os traços existentes que dependem da situação e que o emissor não pode 

controlar e nem mudar, como por exemplo a decisão que o tradutor toma ao selecionar o meio 

ou o público de destino antes de começar o processo tradutório.  

O tradutor precisa ter um domínio dos códigos estilísticos, necessitando de uma certa 

competência cultural, tanto na língua de partida quanto na de chegada, para conseguir analisar 

a função dos elementos estilísticos empregados no texto fonte e estabelecer se eles são 

adequados para o texto meta ou se necessita adaptação (Nord, 2012, p. 100).  



 

  
Nord define estilo como a maneira pela qual a informação será passada ao receptor, 

deste modo o receptor necessita conhecer os códigos estilísticos que fazem parte da 

competência textual e que tendo conhecimento prévio delas poderia garantir uma melhor 

compreensão do texto, esses códigos serão passados a ele pelo emissor.  

Nas figuras seguintes (fig. 13 e 14) podemos ver um jogo de palavras que só conseguem 

alcançar sua função quando relacionadas com as imagens, no caso a polissemia com a palavra 

"seis"- nesse quadro, Monica está lidando com medos e questões relacionadas a superstições, 

consequentemente ao escutar Cascão dizer a palavra "seis" três vezes seguidas ao se referir aos 

pares de meia que possuía.  
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Figuras 13 e 14: Turma da Mônica Perigo no bairro, edição em português, 2020, p. 6 e 7 

 

Fonte: Aplicativo Banca da Mônica 

   

No contexto bíblico "666" é considerado o número da besta, um mito apocalíptico cuja 

interpretação de seu significado é explicada pela gematria. Existem hoje várias interpretações 



 

  
a respeito desse número e todo o contexto folclórico que o envolve, desde fobias a teorias de 

conspiração. O número ficou estigmatizado como sinal de que algo ruim está para acontecer, 

um mau sinal. Isso se deu porque na Bíblia existe a seguinte citação que atribui o mesmo ao 

anticristo: "Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro 

quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é seiscentos e 

sessenta e seis (Bíblia, Livro do Apocalipse, 2009, 13: 18)". Na tradução abaixo (fig. 15 e 16) 

o tradutor usou uma expressão mais próxima do contexto cultural da língua de chegada que 

conseguisse passar a mesma mensagem, transmitindo assim o mesmo efeito ao público de 

chegada.  
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Figuras 15 e 16: Mónica y sus amigos Peligro en el barrio, edição em português, 2020, p. 6 e 7 

 

Fonte: Aplicativo Banca da Mônica 

 Ao contrário do texto de partida que optou pelo substantivo masculino "meia" a redução 

de meia dúzia que equivale ao número seis, o tradutor do texto de chegada escolheu o número 

cardinal "seis" para se referir ao número de meias que o personagem possui.  

  

 

  



 

  

2.1.4 A tradução de antropônimos    

Ao analisarmos de forma comparativa os antropônimos presentes no original e sua 

tradução para o espanhol na tabela a seguir, percebemos que apesar dos antropônimos, 

normalmente, não serem traduzidos algumas línguas os adaptam ao seu sistema fonético. 

Percebemos na tabela abaixo que os nomes da maioria dos personagens foram adaptados de 

forma sintática e fonética a fim de serem adaptados a cultura da língua de chegada, o nome do 

personagem secundário Xaveco é um exemplo de adaptação, dado que seu nome na verdade é 

Xavier, Xaveco é o apelido pelo qual ele é conhecido pela turma, no início dos quadrinhos seu 

apelido era Chaveco com ch, pois seu cabelo tinha o formato de uma chave, mas depois que 

sua família foi introduzida nas revistinhas a escrita passou a ser com a letra x, para que fizesse 

referência a seu nome e a de todos os familiares que também começam com a mesma letra: o 

pai Xavier, a mãe Dona Xarlene, a irmã Xabéu, a avó Xepa e a cadelinha Ximbuca.  

  

Tabela I - Nomes de alguns personagens  

  

Turma da Mônica - Mauricio de Sousa Mónica y sus Amigos - Mauricio de Sousa 

Mônica Mónica 

Cebolinha Cebollita 

Cascão Cascarón 

Magali Magalí 

Franjinha Franjita 

Xaveco Xavier 

Maria Cebolinha Maria Cebollita 

Do Contra Contreras 
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Sansão Sansón 

Bidu Bidú 

Milena Milena 

Tonhão da rua de baixo Tonión de la calle de abajo 

Mingau Vainilla 

Marina Marina 

Fonte: produção nossa 

O nome próprio dos personagens é algo importante, pois é uma das formas usadas para 

apresentá-los ao leitor tornando-os mais um ponto a ser observado ao realizar a leitura, nesse 

caso, do quadrinho, acerca disso Nord (2003: 184) explica:   

[...] Não há regras para traduzir nomes próprios. Em textos não ficcionais parece ser 

preferível usar o exônimo da cultura do texto alvo, ao invés da forma da cultura de 
origem, se houver uma, mas se o tradutor preferir usar a forma da cultura de origem, 

ninguém se importa, contanto que fique claro a que lugar o nome se refere [...]5 

(NORD, 2003, p.184 - tradução nossa)  

 

Nas obras de Maurício os antropônimos atribuídos aos personagens são inspirados, na 

maioria das vezes, em pessoas reais de seu convívio sendo muitos deles filhos do autor: A 

personagem Mônica foi inspirada na segunda filha do autor por ter um gênio bastante forte, 

Mariângela a filha mais velha inspirou a criação de Maria Cebolinha, o apetite insaciável de 

sua filha Magali deu vida a personagem de mesmo nome, a filha do meio Marina de Sousa 

cujo talento é desenhar foi a inspiração da personagem que também se chama Marina e Do 

contra surgiu após o autor notar que seu filho Maurício Takeda gostava de fazer tudo de forma 

diferente.  

No que concerne a tradução de nomes Aguilera (2008) elucida que todo autor quer que 

seu trabalho seja recebido e entendido pelo público ao qual ele foi realizado. O autor tem que 

                                                
5 No original: [...] In non-fictional texts, it seems to be a convention to use the targetculture exonym of a 
sourceculture name, if there is one, but if a translator prefers to use the source-culture form, nobody will mind 
as long as it is clear what place the name refers to. [...]  



 

  
ter em mente que na literatura infantil o tipo de leitor implica algumas mudanças como a 

seleção qualitativa de elementos conceituais e formais como o tema, estilo, sintaxe, extensão 

da frase, dificuldade lexical, tipografia, ilustração, habilidade de discurso etc.6       

Todas as histórias da turma -das revistas que analisamos- se passam em um só lugar: o 

Bairro do Limoeiro. O Bairro do Limoeiro é o lugar fictício onde se passam as histórias da 

Turma da Mônica, o autor afirma em seu livro, de Sousa (2017) "Maurício, a história que não 

está no livro" que se inspirou no bairro do Cambuí localizado em Campinas para criá-lo. Na 

tradução ao espanhol o bairro passa a ser chamado "Barrio del Limonero" percebemos que foi 

utilizado um decalque no procedimento técnico de tradução, Barbosa (2004, p. 76) explica que 

o decalque "consiste em traduzir literalmente sintagmas ou tipos frasais da língua-fonte no 

texto em língua-alvo".  

  

2.1.5 A tradução do humor   

Segundo Freud (1959), a elaboração do chiste acha-se indissoluvelmente ligado ao 

impulso de comunicá-lo (FREUD apud ROSAS, 2003, p. 140).  

Nesse sentido, ao traduzir humor, o papel da oralidade deve ser levado em conta e deve 

ser mantido na tradução, pois o efeito de uma comunicação direta é que acaba fortalecendo o 

efeito cômico. Freud conclui que da mesma forma que o sonho, o chiste se destina à satisfação 

de um desejo, em última instância à produção de prazer.   

Além disso, constitui um processo de defesa que é saudável porque permite o acesso à 

consciência dos conteúdos associados ao sentimento penoso que lhe dá origem, encontrando 

uma forma de converter prazer em energia psíquica preparada para investimento no desprazer 

(FREUD apud ROSAS, 2003). As figuras a seguir (fig. 17 e 18) expõem a ideia da tradução 

do humor, uma vez que ao tentar arrancar um guarda-chuvas de um cubo de gelo a cena se 

assemelha à do filme Excalibur (1981) baseado nos textos do romancista Thomas Malory sobre 

as histórias do Rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Nas figuras Cebolinha diz que 

Cascão (retratando o Rei Arthur) não é digno de tirar o guarda-chuva que faz alusão a espada 

fincada numa pedra, nesse caso um cubo de gelo, mas assim que Cascão retira o objeto ele diz 

                                                
6 No original: The theme, style, syntax, sentence length, lexical complexity, typography, illustration, speak ability, 

etc. (AGUILERA, 2008, p. 5)  
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que tem o coração puro, na lenda a espada é retirada por Arthur simbolizando sua nobreza e 

direito ao trono.   

 

Figuras 17 e 18: Turma da Mônica Nós, Robôs/Mónica y sus amigos Nosotros, Robots, 

edição em português e espanhol, 2020, p. 19 

 

Fonte: Aplicativo Banca da Mônica 

 



 

  
Teorias do humor, assim como a de Freud, temos também, a de Raskin e Attardo, que 

é a teoria dos dois scripts (Semantic Script Theory of Humor - SSTH), onde o texto é 

compatível, o todo ou, em parte, com dois diferentes scripts. Os dois scripts com os quais o 

texto humorístico é compatível, são opostos. Pois, há um texto confiável e outro não confiável 

(real e irreal, atual e não atual, normal e anormal, possível e impossível).  

E, com respaldo em teoria da tradução de Antoine Berman, procuramos um diálogo 

com o contexto, questões de espaço, de tempo e da cultura na tradução do humor.  
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CAPÍTULO 3  

  

3.1 Leitura comparada entre TF e TM   

Embora as línguas portuguesa e espanhola possam aparentar algumas semelhanças é 

equivocado supor que essas mesmas semelhanças seriam um meio facilitador para o processo 

de tradução. Essa simetria se dá porque as duas línguas pertencem à mesma família (origem 

românica), portanto a semelhança do léxico permite a sensação de que as duas línguas podem 

ser fáceis de falar e compreender, assim como explica Espiga (1999):  

 

“É óbvio que o caminho a percorrer, partido de Português (P) em direção ao Espanhol 

(E) é curto em distância, uma vez que, por serem línguas muito próximas na sua 

genealogia, são línguas também muito próximas na tipologia, com relativamente 

poucos estágios intermediários no aprendizado”. (Espiga, 1999:1)  

 

Diante disso, apesar das duas línguas possuírem algumas semelhanças pois descendem 

do latim e também pelo fato de compartilharem a mesma escrita de determinadas palavras 

como: correr, dormir, comer, tímido, transparente, claro, etc. Embora a escrita seja igual, com 

alguns acentos distintos, a maior diferença entre elas é a fonética, e em razão dela surge a 

dificuldade de entender o que se fala um nativo de uma das línguas. Almeida Filho (1995) 

atesta que os léxicos das duas línguas são formados por 60% de cognatos idênticos e 30% de 

cognatos falsos. Entretanto, independentemente de serem tão semelhantes, as duas línguas 

independem uma da outra.   

 

3.2 Proposta de retradução parcial   

Segundo Berman (2013) em sua obra (A tradução e a letra ou o albergue longínquo) o 

autor compreende dois espaços (e dois tempos) de uma tradução: as primeiras traduções e as 

retraduções, logo "aquele que retraduz não está mais na frente a um só texto, o original, mas a 

dois, ou mais" (BERMAN, 2013, p. 137). A retradução portanto manifesta o domínio do 

retradutor, onde o mesmo é livre para tomar decisões alternativas às primeiras retraduções, as 

quais são reputadas como a introdução da obra enquanto as outras mostram um diferente ponto 

de vista.  

  



 

  
Tabela II - Proposta de retradução parcial da página 13 da HQ Turma da Mônica - Nós, 

Robôs.  

  

Original Tradução Proposta de retradução 

Turma da Mônica - Nós, 

Robôs 

Mónica y sus amigos - 

Nosotros, Robots 

Mónica y sus amigos - 

Nosotros, Robots 

Vixe!  Deu  a  louca! 

Voltaaa! 

¡Mama mía! ¡Enloqueció! 

¡Vuelve! 

¡Ay Dios mío! ¡se volvió 

loco! Vueltaaa! 

Glup! Tem algo errado! A 

bola não responde! 

¡Glup! ¡Algo está mal! ¡La 

pelota no responde! 

¡Glup! ¡Hay algo raro! ¡La 

pelota  no responde! 

AAAHH!! ¡AAAHH! ¡AAAHH! 

Atenção!  se  liga 

 no arremesso!! 

¡Atención al lanzamiento! ¡Atención al lanzamiento! 

Flanjinha! o mãozinha 

pensa que é calate kide!! 

AAAAHH!! 

¡Flanjito! ¡manita se clee 

kálate kide! ¡AAHH! 

¡Flanjito! ¡La manita clee 

que es kálate kide! 

¡¡AAHH!! 

Oi, Marina! por acaso você 

viu o Sansão? 

¡Hola, Marina! ¿Acaso lo 

viste a Sansón? 

¡Hola, Marina! ¿Acaso 

viste a Sansón? 

E-ele passou pra lá… 

girando sozinho!! 

Siguió por allí… ¡Girando 

sólo! 

É-él  pasó  por  allí… 

!Girando sólo! 

Foi só me distrair pra isso 

acontecer!  Preciso 

desativar o sistema de 

segurança! 

Me distraje, ¡y mira que 

pasó! ¡Debo desactivar el 

sistema de seguridad! 

¡Me distraje por un minuto 

y mira lo que pasó! 

¡Necesito desactivar el 

sistema de seguridad! 

? ? ¿? 

Peraí, Mônica! O que está 

rolando aqui? 

¡Espera Mónica! ¿Qué pasa 

aquí? 

¡Espera Mónica! ¿Qué pasa 

aquí? 

Fonte: produção nossa 

 

 



39 
 

Tabela III - Proposta de retradução parcial da página 30 da HQ Turma da Mônica - Do 

Contra em Loucurinhas no futebol.  

  

Original  Tradução  Proposta de retradução  

Turma da Mônica - Do 

Contra em Loucurinhas no 

futebol  

Mónica y sus amigos - 

Contreras en Pequeñas  

locuras en el fútbol  

Mónica y sus amigos - 

Contreras en Locuritas en  

el fútbol  

Mas aí não tem mais jogo, 

ô, figura!  

Pero así no hay más juego, 

¡Génio!  

¡Pero así no hay más juego, 

Génio!  

Opa! Falou com o juiz sem 

permissão! Tá fora!  

¡Eh! ¡Te dirigiste al juez 

sin permiso! ¡Fuera!  

¡Vaya! ¡Habló con el juez 

sin permiso! ¡Fuera!  

Quer saber? Todo mundo tá 

expulso! cansei!  

¿Saben qué? ¡Están todos 

expulsados! ¡Me cansé!  

¿Sabes qué? ¡Están todos 

expulsados! ¡Estoy harto!  

Que ótimo, hein Do  

Contra?  

¡Bárbaro, Contreras!  ¡Excelente, Contreras!  

Conseguiu acabar com o 

jogo!  

¡Lograste acabar con el 

juego!  

¡Has conseguido acabar con 

el juego!  

Está de palabéns!  ¡Te felicito!  ¡Está de enhorabuena!  

He, he,! Eu achei tudo 

muito engraçado!  

¡Je, je! ¡A mi me hizo 

mucha gracia todo!  

¡Je,  je!  ¡Me pareció 

gracioso!  

A Marina tem razão! Foi 

mesmo divertido!  

¡Marina tiene la razón!  

¡Fue divertido!  

¡Marina tiene razón! ¡Fue 

muy divertido!  

Então vamos comemorar 

jogando futebol lá em casa  

¡Entonces celebremos 

jugando al fútbol en mi 

casa!  

¡Entonces vamos celebrar 

jugando al fútbol en mi 

casa!  

Mas está começando a 

chover como previu o 

Cascão!  

Pero empezó a llover… 

¡Como predijo Cascarón!  

¡Pero como predijo 

Cascarón! ¡empezó a 

llover!  

Eu tava falando  em 

jogarmos futebol… mas no 

videogame!  

Me refería a jugar al 

fútbol… ¡pero de 

videojuego!  

¡estaba hablando de jugar 

al fútbol, pero en el 

videojuego!  

  

Eu to dentlo!  ¡Me apunto!  ¡Me apunto!  



 

  

Videogame? A-DO-RO!  ¿Videojuego?  ¡Me 

ENCAN-TA!  

¿Videojuegos? ¡Me 

ENCAN-TA!  

Fonte: produção nossa 

Tabela IV - Proposta de retradução parcial da página 5 da HQ Turma da Mônica - 

Perigo no bairro.  

  

Original  Tradução   Proposta de retradução  

Turma da Mônica - Perigo 

no bairro  

Mónica y sus Amigos - 

Peligro en el barrio  

Mónica y sus Amigos - 

Peligro en el barrio  

Salvar minha vida?!  ¿Salvalme la vida?  ¿Salvar mi vida?  

Eu só ia beber um lefli!  ¡Iba sólo a tomalme una 

gaseosa!  

¡sólo iba a tomar un 

leflesco!  

Onde está o perigo?  ¿Dónde está el peliglo?  ¿Dónde está el peliglo?  

No rótulo! Todo mundo 

sabe!  

¡En la etiqueta! ¡Todo el 

mundo lo sabe!  

¡En la etiqueta! ¡Todo el 

mundo sabe!  

Que?!  ¡¿Que?!  ¡¿Qué?!  

Dizem que se a gente ler o 

nome deste refri ao 

contrário... 

Se cuenta que si uno lee el 

nombre de esta soda al 

revés... 

Dicen que si uno lee el 

nombre de este refresco al 

revés...  

 

Aparece uma mensagem 

cabulosa!  

...¡Surge un mensaje que 

da mala suerte!  

...¡Aparece un mensaje 

siniestro!  

Dá uma olhada neste 

espelho!  

¡Mira aquí en este espejo!  ¡Echa un vistazo a ese 

espejo!  

Está esclito...  Pone...  Dice...  

…!ALOP-ACOP  ...¡ALOP-ACOP!  ...¡ALOP-ACOP!  

(música) HI-LÁ-RI-LÁRI-

LÁ-RIÔ!  

(canción) ¡HI-LÁ-RI-

LÁRI-LÁ-RIÓ!  

(canción) ¡HI-LÁ-RI-

LÁRI-LÁ-RIÔ!  

Essa música!!  ¡Esa canción!  ¡Esa canción!  

Está vindo da casa da 

Magali!!  

¡Proviene de lo de Magali!  ¡Viene de la casa de  

Magali!  
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Fonte: produção nossa 

Os diálogos nas HQs são predominantemente verbais, onde o discurso é feito de forma 

direta pelos personagens, não necessitando um narrador, esse aparece apenas para 

contextualizar a história quando e se for necessário. A tradução de HQs, assim como a de 

qualquer outro gênero, não se resume apenas a palavras, no caso da hq os balões de fala, mas 

também todo o espaço em que a narrativa vai se desenvolvendo.   

Partindo do título da tabela III no original "Do Contra em loucurinhas no futebol" surge 

o primeiro questionamento: traduzir "loucurinhas" por "locuritas" ou utilizar outra forma 

diminutiva da palavra loucura em espanhol. Optamos pelo termo "locuritas" por acreditarmos 

ser um termo que transmite o mesmo sentimento que o termo da língua de partida teve a 

intenção de passar.  

Ainda na tabela III, a onomatopeia "he, he" apesar de algumas outras, como "rsrsrs"ou 

"kkkk" foi utilizada para imitar o som de uma risada, no espanhol costuma-se imitar o som de 

riso com as onomatopeias "jajaja" ou suas variações "jejeje" ou "jijiji", optamos pela variação 

"je, je" por mais se aproximar da escolhida no texto original "he, he".   

Se tratando da onomatopeia "glup" presente na tabela II, a mesma se refere ao som que 

faz a garganta ao engolir algo (salivas, comidas, bebidas) em ambas as línguas o termo é 

utilizado da mesma forma tanto gramaticalmente quanto em seu sentido.  

Em um trecho da tabela IV, Cebolinha diz: "eu só ia tomar um lefli", personagem em 

questão apresenta Dislalia7, um distúrbio de fala que atinge crianças e as impede de articular 

as palavras, de maneira concisa esse distúrbio dificulta a pronúncia de palavras com L e R, as 

distorcendo, aumentando os fonemas ou os omitindo. Ao falar "lefli" Cebolinha se refere a 

abreviação de refrigerante "refri" bastante utilizada no dia a dia do brasileiro. Na cultura de 

chegada refrigerante é "gaseosa" ou "refresco", a MSP utilizou a palavra "gaseosa" em sua 

tradução, nós optamos pela palavra "leflesco" para conseguirmos atingir o mesmo efeito da 

fala do personagem no texto de partida, pois assim como comentamos acima, ele apresenta um 

distúrbio de fala.  

                                                
7 MED Dificuldade em articular palavras, em consequência de lesão de algum dos órgãos da fonação.  

(MICHAELLIS, 1998).  

  



 

  
 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Após análise dos dados obtidos nos trechos selecionados de algumas HQs da Turma da 

Mônica, percebemos as relações entre o código verbal e o imagético que são indispensáveis 

nesse gênero textual, assim como a cultura, visto que a língua e a cultura são inseparáveis. 

Pudemos observar que o texto e a imagem têm a mesma importância, eles se complementam, 

pois, as palavras expressam o que está por vir nas imagens e as imagens destacam o sentido 

das palavras. Também nos atentamos que nesse gênero muitas vezes a imagem se torna 

superior ao texto, uma vez que o humor empregado na HQ só acontece em razão da imagem. 

A partir da análise realizada das histórias em quadrinhos percebemos que a tradução de 

quadrinhos difere da tradução propriamente dita, pois mesmo que as palavras coexistem com 

o sistemas não-verbais, a linguagem verbal na maioria das vezes é apenas uma parte, senão a 

única do que é traduzido como afirma Zanettin (2008).  

Observamos os vários tipos de gêneros textuais que se apresentam numa HQ, assim 

como as expressões idiomáticas, gírias, dentre outros. E, como reconhecer de forma satisfatória 

cada uma dessas linguagens para que possamos de forma correta, selecionar o método 

tradutório mais adequado ao texto? Antes de iniciarmos o processo tradutório realizamos uma 

pesquisa sobre a vida do autor e sua obra, com o intuito de contextualizar as HQs sob vários 

aspectos, a sua linguagem, os aspectos culturais presentes na linguagem, entre outros. E, para 

identificar cada uma delas de forma correta, nos atentamos ao contexto de toda a história, não 

somente aos fragmentos selecionados, assim como ao texto verbal e não verbal presente em 

cada uma delas. Observamos também na tradução da MSP, o caminho que foi percorrido, a fim 

de atingir o público alvo (nesse caso às crianças), seja por meio de adaptações, pelo uso de 

sinônimos, decalques, etc. O objetivo, portanto, não foi criticar a tradução realizada pela 

empresa, mas observar se as escolhas tradutórias foram realizadas de forma satisfatória para a 

cultura de chegada.  

E por fim, esperamos com a proposta de retradução parcial atingir o propósito de manter 

o dialeto informal, assim como a dislalia presente nas falas do Cebolinha. Demonstramos então, 

que tanto nas traduções da MSP, quanto na nossa proposta de retradução, procuramos manter 

esse tipo de dialeto tão presente nas histórias em quadrinhos, buscando ao máximo conservar 

os aspectos culturais presentes no texto fonte ao vertê-lo ao texto de chegada.   
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Ao longo desta prática de leitura e reflexão, novas questões de tradução se colocam, 

como as que visam o prazer da leitura, a questão da oralidade na literatura, a atualização das 

expressões e das gírias, entre outras. Por isso, entendemos que apenas iniciamos um campo 

para futuras e mais fecundas pesquisas neste tema instigante, uma vez que a língua e a 

sociedade se transformam numa velocidade cada vez maior, nas quais o tradutor literário em 

formação necessita vislumbrar um horizonte de atualização e estudo.  
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