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RESUMO: 
 
Apresentamos uma sugestão de tradução de um excerto do livro Querido Diário Otário 
(2004), do escritor americano Jim Bentom86. O embasamento teórico centra-se, 
particularmente, em Mona Baker (1992), cujas estratégias de tradução são utilizadas 
para o exame de algumas dificuldades tradutológicas, tomadas de decisões em relação a 
linguagem mais adequada, observando-as em função do texto no contexto das 
peculiaridades dessa obra infanto-juvenil. Esperamos que o trabalho reforce a eficácia 
de ações tradutórias interativas e reflexivas na abordagem do texto de chegada (TC) em 
suas características modernas semelhantes às do texto de partida (TP), ao tornar 
manifesta a tentativa em conservar no (TC) a mesma familiaridade e a mesma 
verossimilhança do (TP) original, ao revelar algumas adaptações realizadas que não 
comprometem ou desrespeitam o texto em sua cultura de chegada (CC). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da Tradução; Literatura infanto-juvenil; Estratégias 
tradutórias.  

                                                           

86 Este trabalho foi apresentado, inicialmente, na Disciplina Aspectos teórico-práticos da Tradução em 
Língua Inglesa, orientado pela Profa. Mylene Queiroz, no Curso de Especialização em Ensino-
Aprendizagem de Língua inglesa – Turma 2012, ofertado pela Área de Ciências Humanas, Educação, 
Comunicação e Artes, da UNOPAR – Universidade Norte do Paraná – Londrina – PR. Agradeço 
profundamente a parceria na elaboração das ideias aqui apresentadas, à caríssima amiga de curso 
Mariane Braz do Prado Bueno. 
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Introdução 
 

No Brasil, a literatura infanto-juvenil tem ocupado, cada vez mais, um 

grande espaço nos meios de comunicação. Nos Estudos da Tradução, considera-se 

imperativo a ampliação de pesquisas relacionadas às obras desse gênero traduzidas para 

o português brasileiro e que vêm sendo lançadas com grande êxito em nosso mercado 

editorial. Esta análise localiza-se na parte introdutória do livro Querido Diário Otário: é 

melhor fingir que isso nunca aconteceu, lançado nos EUA por Jim Benton em 2004 e 

traduzido para o público infanto-juvenil brasileiro pela Editora Melhoramentos em 2006 

e, desde então, tem sido um sucesso de vendas no Brasil.  

 

A obra lançada é a primeira de uma série de doze livros (ver no 

Anexo) escritos por Benton, escritor campeão de vendas em seu país de origem. A 

coleção traz a estória de Jamie Kelly, a dona de um diário muito divertido. Nele, a 

garota conta segredos, expõe pensamentos “profundos” e todas as ideias que ela 

continuamente tem e que julga serem maravilhosas. Segundo Benton (2012), o material 

é destinado “para todos os que estão, ou vão estar, ou já estiveram no colégio”. 

                                       

                      

Metodologicamente, optamos, para o propósito deste trabalho, a 

analisar um excerto original do livro em inglês, intitulado Dear Dumby Diary: let’s 

pretend this never hapenned (2004), focalizando os dias “Segunda, 02” e “Terça, 03” – 
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parte inicial do livro – adaptando-os ao contexto de nossa língua e levando em 

consideração os seguintes objetivos tradutológicos: 

1. Aspectos extratextuais: 

 

- o emissor/locutor do texto original; 

- a intenção comunicativa (propósito) do texto; 

- os receptores/locutário da obra; 

- a media (suporte) do material; 

- o local de circulação; 

- o tempo (momento histórico) da produção; 

- a função textual do texto produzido. 

 

2. Aspectos intratextuais: 

 

- o tópico textual posto em ação pelo escritor; 

- o assunto abordado; 

- os pressupostos com os quais os leitores deveriam lidar; 

- a formação das estruturas das sentenças na tradução; 

- os usos/escolhas lexicais nas sentenças criadas; 

- a elaboração sintagmática das sentenças articuladas; 

- os efeitos de sentido colocados em ação pelas estratégias de tradução realizadas nas 

frases traduzidas. 

 

No escopo deste trabalho, na próxima seção, comentaremos sobre 

algumas decisões tradutórias que desempenhamos no intuito de alcançar os objetivos 

traçados acima. Consideramos importante frisar, ainda que todas essas decisões foram 

tomadas com base na abordagem funcionalista de tradução.  

 

Seguimos o princípio teórico de Nord (2001, apud SILVA, 2009) na 

qual a pesquisadora afirma que o tradutor deve adotar “as intenções do emissor do texto 

de partida para produzir um instrumento comunicativo para a cultura de chegada” e que 
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“a recepção do texto depende das expectativas, do conhecimento de mundo e das 

necessidades comunicativas desses receptores”.  

 

 

2. O Projeto de Tradução 

 

De acordo com o funcionalismo de Nord (2001, apud Accácio, 2010, 

p.11 e 12), o tradutor deverá levar em conta 

 

um leque de informações sobre o TP (texto de partida) e a cultura de chegada 
(CC), entre eles o seu receptor, a fim de que a tradução funcione na CC. Para 
que isso aconteça, independente se produção na cultura de partida (CP) ou na 
CC, quando lidamos com LI (Literatura Infantil), dois pontos são relevantes: 
quem se deseja alcançar e como. 

 

 

Assim, procuramos ter em mente quando efetivamos a tradução que o 

universo das crianças e jovens, atualmente, é muito rico e nas instâncias tradutórias, em 

todas as adaptações e escolhas deveríamos ter o cuidado, em LI, de não considerar 

crianças como pessoas menos “inteligentes/sábias” que os adultos, seres em fase de 

aprendizagem e que, portanto,  a literatura dirigida a elas deve ser  “mais fácil”, e/ou, 

talvez,  “de menor importância/valor”. 

   

Ao mesmo tempo, deveríamos ter em mente que obras infantis, muitas 

vezes, são levadas às crianças por adultos que desejam incentivá-las no hábito da leitura 

e lêem os livros antes de sugeri-los aos pequenos. Nesta obra, esse fenômeno ocorre 

com frequência e, não raro, os adultos são os primeiros a se “apaixonarem” pela estória. 

  

Desse modo, a adaptação e escolhas tradutológicas foram feitas, 

também, dirigindo-se a esse público (pais, bibliotecários, professores entre outros), 

ressaltamos, porém, que em todas as instâncias envolvidas no processo tradutológico, 

procuramos manter o respeito e a fidelidade ao texto original e ao público leitor jovem. 
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Em relação às estratégias de tradução, seguimos os princípios de 

Baker (1992, p.26-42). Seguindo a autora, estas são as principais estratégias utilizadas 

por tradutores profissionais: 

 

1. Translation by a more general word (superordinate); 

2. Translation by a more neutral/less expressive word; 

3. Translation by cultural substitution; 

4. Translation using a loan word or loan word plus explanation; 

5. Translation by paraphrase using a related word; 

6. Translation by paraphrase using unrelated word; 

7. Translation by omission; 

8. Translation by illustration. 

 

Na análise a seguir, apresentaremos e explicaremos na amostragem 

que selecionamos, três estratégias que seguimos dentre os oito princípios apontados 

pela autora, por considerarmos que foram muito úteis no trabalho com o texto infanto-

juvenil, no qual buscamos envolver não somente  a língua, mas também a cultura, o 

contexto, o público alvo e os aspectos extratextuais e intratextuais, conforme já 

explicitamos na introdução deste projeto.  

 

Utilizamos a Estratégia 1 - Translation by a more general word 

(superordinate) – quando optamos, na tradução, por um equivalente, uma palavra na 

qual podíamos entender que o original e a tradução possuíam a mesma carga semântica 

significativa. 

 

A Estratégia 3 - Translation by cultural substitution – nós a utilizamos 

quando preferimos mudar a palavra do texto original por uma com uma “cor” mais 

local, isto é, o vocábulo escolhido pertencia, especificamente, aos usos da Língua 

Portuguesa. 

 

E, a Estratégia 7- Translation by omission – foi usada quando 

optamos por omitir um vocábulo em Língua Inglesa ou em Língua Portuguesa, por 
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considerar que essa omissão não faria falta à compreensão do texto ou porque o 

vocábulo deveria ser omitido por não existir no arcabouço sintático de nossa língua  

 

Iniciamos, explicitando, então, os aspectos extratextuais da obra em 

estudo. Em se tratando de informações sobre o emissor do texto, no caso, o autor da 

obra, Jin Bentom, sobre ele lemos que vive nos Estado Unidos, em Michigan e possui 

uma grande experiência em desenhar personagens, algo que chama muito a atenção das 

crianças.  

 

Ele começou sua vida profissional trabalhando em uma loja, na qual 

customizava camisetas. Criou vários personagens que se transformaram em série no 

Canal de TV Fox Kids. A coleção Dumby Diary, portanto, traz a marca criativa de 

Bentom, que ilustra de forma bastante agradável todas as páginas dos livros. 

 

Desse modo, acreditamos, enquanto escritor e desenhista, os prováveis 

receptores das criações de Benton foram sempre as crianças e os jovens americanos e, 

ao longo dos anos, ele foi aprimorando suas técnicas e ampliando suas ideias, por isso, a 

série tem chamado muito a atenção do público jovem que se identifica com personagens 

tão especiais como a menina Jamie Kelly. 

 

A estória transposta para o media “livro impresso”, publicado e 

ambientado nos EUA reflete o conhecimento do autor para o local de circulação desse 

media, pois ele próprio, cidadão americano, seguramente vivenciou no tempo de sua 

infância os problemas que as crianças sempre enfrentam em idade escolar e são do 

conhecimento de mundo dos leitores infantis atuais e, também, dos adultos que, em 

idade escolar, partilharam de situações semelhantes vivenciadas por Jamie, a 

protagonista da estória. 

 

Temos, portanto, na função social desse texto, um olhar cultural 

moderno de Benton a respeito de como é ser criança em idade escolar nos EUA. O 

sucesso da série em várias partes do mundo comprova que as mesmas situações 

narradas na estória ocorrem em outros países, isto é, as ansiedades, os anseios, os 



211 

 

conflitos e as alegrais são, praticamente, universais para as crianças que vivem em 

regiões e condições sociais aproximadas à personagem do livro. 

 

Os aspectos intratextuais da obra deixam claro – o tópico textual 

posto em ação pelo escritor/emissor é extremamente pertinente ao seu propósito de 

escritura – a obra tornou-se best-seller em vários países. O assunto abordado em suas 

referências espaciais e o tempo da comunicação da obra seduz os leitores, receptores 

a quem se destina a obra de Benton. 

 

Assim, nesse processo de constituição textual, trabalhamos com a 

pressuposição (categoria implícita de sentido) de que os leitores compreendem 

facilmente e com naturalidade as instâncias de ação e interação pelas quais circula a 

personagem do livro como, por exemplo, o fato de ela brincar com o animal de 

estimação o “Fedido” e, ao mesmo tempo, estar “pensativa”, isto é, perpetrando suas 

“reflexões” enquanto brinca, o fato de que crianças recebem “apelidos” na escola, etc. 

 

A partir dessas suposições e em relação ao assunto abordado – a 

menina Jamie Kelly que escreve um diário – decidimos o como fazer em relação às 

estratégias tradutológicas, levando em consideração a formação das estruturas das 

sentenças na tradução, os usos/escolhas lexicais e sintagmáticas nessas sentenças 

criadas e, finalmente, os efeitos de sentido colocados em ação pelas estratégias de 

tradução realizadas nas frases traduzidas. Na próxima e última seção desse projeto 

abordaremos essas questões. 

 

3. Decisões tradutórias 

 

Com o firme propósito de apresentar no texto de chegada (TC) 

características modernas semelhantes às do texto de partida (TP), procuramos manter no 

TC a mesma familiaridade e a mesma verossimilhança do TP original, porém, 

realizamos algumas adaptações que não comprometeram, segundo nosso entendimento, 

a cultura de chegada (CC), ou seja, o texto em nossa língua.  Analisamos, a seguir, 

algumas decisões tradutórias realizadas. 
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1. 

No excerto “Segunda, 02”: 

1.1 

 

Monday 02 

Dear Dumb Diary, 

I was out playing with my Beagle, Stinker, this afternoon and I was doing that 

thing where you pretend to throw the ball and then don’t throw it and Stinker starts 

running for it until he realizes you didn’t really throw it at all. Usually I only do it two 

or three times but today I guess I was thinking about something else, because when I 

finally realized I hadn’t thrown the ball yet, I had probably done it about a hundred and 

forty times. Stinker was a little bit cross-eyed and foamy and he wouldn’t come back in 

the house for a long time. I wonder if dogs can hold a grudge.   

 

  

1.2 

 

Segunda, 02 

Querido Diário Otário, 

Eu estava lá fora brincando com o meu Beagle, “Fedido”, esta tarde e eu estava 

fazendo aquela coisa na qual a gente finge jogar a bola, mas não joga e o “Fedido” 

começa a correr para pegá-la até ele perceber que você realmente não a jogou. 

Geralmente eu só faço isso duas ou três vezes, mas hoje acho que eu estava pensando 

em outra coisa, porque quando eu realmente percebi que eu ainda não tinha jogado a 

bola eu provavelmente já tinha feito isso mais ou menos cento e quarenta vezes. 

“Fedido” já estava um pouco estrábico e espumoso e não iria voltar para casa por um 

bom tempo. Eu me pergunto se cães guardam rancor. 

 

Na primeira sequência frasal traduzida, mantivemos, quase totalmente, 

no TC, a mesma formação das estruturas das sentenças do TP. No entanto, para 

melhor atingirmos os feitos de sentido de compreensão em nossa cultura de chegada 

(CC), fizemos uso da Estratégia 3 - Translation by cultural substitution, quando 



213 

 

optamos em substituir o pronome você por a gente, termo que possui “cor” local, marca 

cultural própria do português brasileiro. 

       

Utilizamos a Estratégia 1 - Translation by a more general word 

(superordinate) – quando preferimos, na tradução, em adaptar os termos and then pela 

conjunção mas, palavra que, para nós, completa de modo mais significativo, o ato da 

garota fingir jogar X não jogar. 

  

O pronome it específico em inglês para se referir a terceira pessoa do 

singular não tem funcionamento sintático análogo em português e foi, assim, ignorado. 

Com isso, fizemos o uso da Estratégia 7- Translation by omission. Esta estratégia 

também foi utilizada no final da sentença it at all. Aqui optamos por suprimir a 

expressão que em português seria equivalente à tradução “de modo algum” porque a 

pressuposição de que a bola realmente não foi jogada está no enunciado “ele (Fedido) 

percebe que você realmente não a jogou”. 

 

No último segmento deste excerto também nos servimos dessa 

estratégia quando optamos por retirar o modal can da expressão “can hold a grudge” e, 

simplesmente, traduzir por “guardar rancor”.  

 

Finalmente, consideramos importante observar que acrescentamos ao 

texto o advérbio já porque ele amplia, em nosso entendimento, o efeito de sentido 

causado pela explicação de Jamie: o cachorro estava cansado de ser enganado por, mais 

ou menos, cento e quarenta vezes. 

 2. 

No excerto “Terça, 03”: 

2.1 

 

Tuesday 03 

Dear Dumb Diary, 

I think I was very nearly nicknamed today, which is almost the worst thing that 

can happen to you in middle school. I was eating a peach at lunch and another peach 
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fell out of my bag onto the floor, and Mike Pinsetti, who only breathes through his 

mouth, was standing there and he said, “Hey, Peach Girl.” 

He’s pretty much the official nicknamer of the school, and Pinsetti’s labels, 

although stupid, often stick. (Don’t believe me, Diary? Just ask old “Butt Buttlington,” 

who was one Pinsetti’s very first nicknames. I don’t even know his real name. Nobody 

does. He’s been called Butt Buttlington for so long that his mom actually called him 

Butt by accident one time when she dropped him off at school. “Bye, Butt Buttlington,” 

she said. Then when she realized what she had done, she tried to make  it better by 

following up with: “We’re proud of you.”) 

Back to my peach story. I picked the backstabbing fruit up real quick. I thought 

nobody had heard Pinsetti, which pretty much cancels out a nickname. But then this 

adorable musical laughter that sounds like somebody is tickling a baby by rubbing its 

tummy with a puppy comes from behind me. When I turned around, I see it’s none 

other than Angeline, who was probably evilly committing this nickname to memory. 

It’s only a matter of time before I have to start signing my homework as 

PEACH GIRL.  

 

 

2.2 

 

Terça 03 

Querido Diário Otário, 

Eu acho que quase ganhei um apelido hoje, o que é quase a pior coisa que pode 

acontecer a alguém no ensino médio. Eu estava comendo um pêssego no almoço e 

outro pêssego caiu da minha mochila no chão e Mike Pinsetti que só respira pela boca 

estava lá, de pé e disse: “Ei Menina Pêssego”.  

Ele é basicamente a pessoa oficial que rotula a todos na escola e os apelidos que 

ele atribui, embora sejam bobos, pegam (não acredita em mim diário? Pergunte ao velho 

“Butt Buttlington” que foi um dos primeiros apelidos atribuídos por Pinsetti. Eu nem 

mesmo sei o nome verdadeiro dele. Ninguém sabe. As pessoas o chamam de “Butt 

Buttlington” há tanto tempo que até a mãe dele uma vez o chamou assim quando ela o 

deixou na escola. “Tchau Butt Buttlington” ela disse. E quando ela percebeu o que tinha 
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feito ela tentou deixar a situação melhor completando a frase com: “Estamos orgulhosos 

de você”. 

Voltando à história do pêssego. Eu peguei a fruta traiçoeira rapidamente. Pensei 

que ninguém havia ouvido Pinsetti, o que automaticamente cancelaria o apelido. Então 

uma adorável e musical gargalhada, soando como se alguém estivesse fazendo cócegas 

em um bebê esfregando sua barriga, surgiu atrás de mim. E quando eu me viro, eu vejo 

que não é outra pessoa senão Angeline, que está maldosamente acrescentando este 

apelido à sua memória.  

É só uma questão de tempo até eu começar a assinar minhas tarefas como 

“MENINA PÊSSEGO”. 

 

Na análise desse excerto, iniciamos nossos comentários sobre a 

decisão tradutória que tomamos em relação à sentença “I was very nearly nicknamed 

today”. Preferimos adaptá-la para “Eu acho que quase ganhei um apelido hoje”, 

procedendo com a Estratégia 1 - Translation by a more general word (superordinate) – 

visto que em português não dizemos “quase fui apelidada” e sim,  “quase ganhei um 

apelido”. 

 

A mesma operação tradutológica realizamos com o pronome you 

quando traduzimos utilizando o pronome indefinido alguém. Pareceu-nos que a 

indefinição abrange mais leitores, oferece um sentido mais universal e, portanto, atinge 

todos os leitores em qualquer idade, porque qualquer pessoa pode ganhar um apelido na 

escola. O uso do pronome você estaria mais ligado, contextualmente, aos leitores na 

mesma idade escolar que Jamie. 

 

A expressão the official nicknamer também foi adaptada de acordo 

com a Estratégia 1, pois em Língua Portuguesa soaria estranho escrever o apelidador 

oficial. Por isso optamos empregar, como escolha lexical e sintagmática, a sentença 

“pessoa oficial que rotula a todos”.  

 

Nas unidades tradutórias often stick, just ask, I thought e with a 

puppy, nós, mais uma vez, nos servimos da Estratégia 7- Translation by omission. 
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Essas unidades tradutórias (UTs) citadas foram para o texto de chegada TC como 

pegam, pergunte e pensei.  

 

Para often stick – “geralmente grudam”, usamos o vocábulo pegam, 

pois em nossa língua dizemos, comumente, “apelidos pegam” e não “apelidos grudam”. 

Os verbos pergunte e pensei aparecem sem o advérbio just e o pronome I. Esses 

elementos, do ponto de vista da língua traduzida, em nosso caso, a LP, não são de 

permanência obrigatória. Dessa maneira, suprimi-los traz mais “leveza” ao texto 

traduzido (TC). 

 

Finalmente, temos a UT with a puppy. Essa unidade, que nos tomou 

considerável tempo de análise, foi apagada do TC. Consideramos muito difícil para o 

leitor criança, jovem ou adulto, compreender a tradução de “somebody is tickling a 

baby by rubbing its tummy with a puppy”, como “alguém fazendo cócegas em um 

bebê esfregando sua barriga com um filhotinho de cachorro”.  

 

Parece-nos que Benton quis dizer “esfregando a barriga do bebê com 

um brinquedo de pelúcia/borracha”. No entanto, para não ficarmos no que pensamos 

que o autor estava pensando, omitimos o item lexical citado, visto que sua ausência não 

prejudicaria a compreensão do enunciado que no TC aparece, então, assim: “como se 

alguém estivesse fazendo cócegas em um bebê esfregando sua barriga”. 

 

 

 

4. Conclusão 

 

Este estudo projeto constituiu-se em um recurso fundamental e 

prazeroso para que pudéssemos levantar alguns problemas de tradução, estabelecer 

estratégias para resolvê-las, tomarmos decisões em relação à composição e à linguagem 

mais adequada do uso das estratégias de tradução, observando-as em função do texto, ao 

gênero literário ficcional e à cultura de chegada, sem desrespeitar o texto original. 
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Dentro do proposto, esperamos ter alcançado nossos objetivos. 

Acreditamos ter, ainda, colaborado para reforçar a eficácia do uso da abordagem 

Funcionalista da Tradução no contexto da obra infanto-juvenil, no sentido de que 

procuramos dar conta de certas peculiaridades do texto analisado, pensando nossa 

prática tradutológica de acordo com Nord (2001, apud SILVA, 2009) que afirma que o 

tradutor enquanto primeiro receptor do texto de partida (TC) deve efetuar sua leitura do 

texto, devendo inferir por meio desses fatores, assim como por intermédio de fatores 

extratextuais, a intenção do autor. 

 

Para finalizar, afirmamos, a tarefa realizada ajudou-nos, igualmente, a 

pensar como Pagano, Magalhães e Alves (2011, p. 27) que, categoricamente asseguram: 

“Preferimos pensar a tradução como uma atividade que requer diversos conhecimentos 

e habilidades do tradutor, que precisa estar sempre se qualificando e aprimorando.”  
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