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We have ever thought that the treatment which the Jews have received has 

been a disgrace to all countries and to all nations. The fate of never having a 

home – of being a people without a people´s country – of being dispersed over 

every part of the world, is hard enough – But to have superadded the fate of 

being treated as criminals and outcasts – of having the punishment of guilt 

without the commission of guilt – of having their very names pass into a 

synonym for all that is tricking, and false and foul – to be the mock and scorn 

of the rabble – to have the ‘very dogs bark at them’ as they pass, is a degree of 

suffering to which no race were ever exposed from the creation of the world – 

And this has been their lot for ages. If they have been hard and griping in their 

dealings, may it not have been occasioned by the treatment they have received? 

To treat men as if they were incapable of virtue is to make them so. If it be said 

that the Almighty has decreed them to be wanderers and outcasts, we reply that 

the Divine  Being has no where told us to persecute them. 

 

Samuel Taylor Coleridge 

 

(The Courier, 18 de junho de 1816, apud Felsenstein, 1999, p. 220) 



RESUMO 

 

A presente dissertação analisa as versões impressas em português do romance Oliver Twist 

(1837-38) do escritor inglês Charles Dickens (1812-1870), com referência especial à 

representação do fenômeno do anti-semitismo, manifestado no personagem de Fagin. O 

trabalho insere-se na área descritiva dos estudos da tradução, direcionado, por um lado, à 

história das traduções, uma vez que as versões abrangem quase 140 anos; e por outro, à 

tradução intersemiótica, considerando que a maioria das versões tem fortes aspectos 

pictóricos, umas sendo dominadas por tais. As versões receberam uma classificação em 

quatro grupos distintos: as traduções integrais, as condensações, as adaptações infantis 

ilustradas e as histórias em quadrinhos.   Cada grupo foi investigado no que concerne sua 

história e seu lugar nos sistemas literários de origem e brasileiro, bem como as políticas 

tradutórias envolvidos na criação dos trabalhos individuais. Os textos dos mesmos foram 

analisados, usando cotejo e análise estatística, tanto dos aspectos verbais, quanto das 

ilustrações. Concentrou-se, nessas análises, nas imagens verbais e visuais de Fagin.  Sempre 

se procurou identificar traços nessas imagens, que indicassem uma contextualização 

especificamente brasileira, em consideração à natureza distinta do anti-semitismo social no 

Brasil, mas poucos foram encontrados. Dentre as ferramentas teóricas utilizadas na análise, 

aproveitou-se, especialmente, do conceito dos memes, paralelo cultural aos genes da biologia, 

desenvolvido nos anos 1970 pelo biólogo Richard Dawkins. 
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ABSTRACT  

 

This dissertation analyses the printed versions in Portuguese of the novel Oliver Twist (1837-

38) by the English writer Charles Dickens (1812-1870), with special reference to the 

phenomenon of anti-semitism as shown in the character of Fagin. It belongs to the descriptive 

area of translation studies, especially the sphere of translation history, in view of the 140 year 

range of the versions studied, and that of intersemiotic translation, considering that most of 

the versions contain major pictorial aspects, sometimes in a preponderant position. The 

versions were classified into four distinct groups: integral translations, condensations, 

illustrated adaptations for children and comic book adaptations. Each group is investigated 

with regard to its history, its place in the Brazilian and origin literary systems, the translation 

policies adopted in the individual works, and the textual and visual analysis of these works, 

using comparative and statistical methods. Priority was given to the verbal and visual 

representations of Fagin. Evidence was always sought of a specifically Brazilian 

contextualization in view of the distinct status of social anti-semitism in Brazil, but little was 

found.  Of the theoretical tools used in the analysis, the concept of memes, the cultural 

equivalent of genes, as developed by the biologist Richard Dawkins in the 1970s, was found 

especially useful.    

 

Key words: translation, adaptation, Dickens, Fagin, anti-semitism, memes. 
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1 INTRODUÇÂO 

 

“What is the use of a book,” Alice thought, “without pictures or conversation?”  

(Lewis Carroll, Alice in Wonderland, Capítulo 1) 

 

      Em fevereiro de 1837, o jovem escritor Charles Dickens (1812-1870), já famoso, começou 

a publicar em folhetos mensais seu segundo romance, Oliver Twist. O romance rapidamente 

conseguiu fama mundial, chegando a ser considerado, nos séculos XX e XXI, um clássico e 

parte do cânon ocidental. Em junho do mesmo ano, morreu o rei Guilherme IV e a jovem 

princesa Vitória ascendeu ao trono do Reino Unido. O presente trabalho examinará como esse 

livro de Dickens, o primeiro romance de peso da nova Era Vitoriana, foi traduzido e adaptado 

em português, inclusive para outros sistemas semióticos, bem como se espalhou pelo mundo 

lusófono, especialmente no Brasil. Focar-se-á um fenômeno sócio-histórico e cultural contido 

no livro – o anti-semitismo, personificado pelo estereótipo tradicional de Fagin, um dos 

personagens principais do romance. Dickens criou, nessa figura, um retrato abertamente anti-

semítico, que logo passou a fazer parte da galeria folclórica e literária do anti-semitismo 

anglo-saxônico, nela permanecendo até hoje, superado apenas pelo Shylock de Shakespeare. 

 

      O objetivo original deste estudo era comparar o romance de Dickens com a re-criação da 

obra em quadrinhos por Eisner (Estados Unidos, 2003; Brasil, 2005), que procurou recuperar 

a personagem de Fagin. Muito cedo, porém, se reconheceu que era essencial alargar a base do 

trabalho para incluir outras manifestações impressas do livro em língua portuguesa, pois 

Fagin e Oliver não mais significam simplesmente “Dickens” – eles, como Hamlet e Don 

Quixote, Moby Dick e Tarzan, assumiram vida própria como elementos da cultura geral do 

ocidente e deveriam, portanto, fazer parte de uma análise mais ampla. Não se imaginava, na 

tomada da decisão de estudar um corpus maior, a vasta extensão do mesmo. Por um lado, o 

próprio tamanho da proposta justificou essa decisão, mas por outro, dificultava o manuseio do 

material. Teve-se, no fim, que excluir do estudo as versões não impressas, tais como filmes, 

seriados na televisão, desenhos animados e representações teatrais, embora admita-se que 

esses, especialmente os dois primeiros, tiveram, sem dúvida, um papel importante na criação 

da representação da história criada por Dickens e, especificamente, de Fagin, no imaginário 

brasileiro.  
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      O estudo, então, se concentra em livros e revistas, inclusive os ilustrados, os infantis e as 

histórias em quadrinhos. A teoria fundamentando a inclusão de versões tradicionalmente 

consideradas não literárias será abordada na próxima seção deste estudo. Vale repetir aqui 

somente a defesa geral das adaptações feita por Carlos Heitor Cony (2006): 

Os irmãos Lamb fizeram uma versão em prosa das peças de Shakespeare. Para o 

jovem de fala inglesa, o primeiro contato com os textos mais sagrados da literatura 

teatral foi feita nessas adaptações, hoje consideradas igualmente clássicas. Em nada 

prejudicaram o valor, conteúdo e forma da obra shakespeariana, pelo contrário, a 

valorizaram, pois habituam o estudante, desde cedo, a conhecer os dramas e comédias 

que integram a prateleira mais nobre da literatura universal.  

 

O autor termina seu ensaio, perguntando retoricamente: “até que ponto as modificações 

aviltaram o sentido espiritual e literário do Livro dos Livros?” 

 

      Em termos gerais, este trabalho se situa na área de Estudos Descritivos da Tradução. 

Dentro dessa área, dá-se ênfase à História da Tradução e à Tradução Intersemiótica, 

especialmente na esfera da Adaptação.  É essencialmente um estudo descritivo, mas tenta 

mostrar como as versões de Oliver Twist, que chegaram ao público brasileiro, têm sido 

influenciadas pelos fatores contextuais, sistêmicos e artísticos, que sempre governam as 

traduções e adaptações em qualquer lugar e qualquer época. Traça, também, o caminho entre 

o texto-fonte e os multiformes produtos finais, caminho esse, às vezes, complicado por uma 

seqüência de re-criações sucessivas. Ao mesmo tempo, investiga como foram tratados os 

elementos anti-semíticos do texto-fonte, textuais e pictóricos, e se foram relegados ao 

segundo plano, em consequência da realidade histórica, social, cultural e editorial do Brasil. 

 

      As razões que levaram à concretização desta pesquisa são complexas. A justificativa se 

faz em seis planos, dos quais os três últimos estão interligados. Em primeiro lugar, os estudos 

descritivos da tradução, os estudos semióticos, intersemióticos e a crítica literária em geral 

têm dado historicamente pouca atenção às adaptações impressas de obras consideradas 

clássicas, em especial as que aparecem na forma de quadrinhos e as versões ilustradas para 

crianças. Uma pesquisa preliminar na revista The Dickensian (1905- ) revelou que até 

aproximadamente o ano 1921, houve muitas referências às versões infantis das obras de 

Dickens, freqüentemente com grandes elogios. Depois dessa data, as referências vêm 

gradativamente diminuindo. Nos dias de hoje, quase não existem mais, apesar da quantidade 

sempre crescente de versões publicadas nos últimos 40 anos.  Esse desprezo para com um 

aspecto tão formativo e importante na cultura popular é generalizado e parece ser mais 

abrangente do que a distinção entre a cultura high-brow e a cultura low-brow, que dominou a 
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vida artística ocidental no século XX. Ao contrário das adaptações fílmicas e teatrais, as 

infantis quase não existem para a academia. Tal situação despertou o interesse do pesquisador, 

que considerou que seria útil e significativo mostrar a viabilidade de sujeitar todo o corpus 

das versões de uma obra desse tipo, às análises desenvolvidas pelos teóricos das áreas de 

tradução e de literatura.  

 

      Em segundo lugar, a riqueza semiótica dos textos ilustrados de Oliver Twist, desde a sua 

primeira edição em 1837-38, merecia um estudo específico dos signos pictóricos, aí 

introduzidos, especialmente considerando a influência das adaptações ilustradas na formação 

intelectual e ideológica da juventude ocidental dos últimos 60 anos. A quantidade de material 

disponível possibilitaria uma análise comparativa em grande escala, mesmo concentrando-se 

em apenas um aspecto do romance, a figura de Fagin.  

 

      Em terceiro lugar, o lançamento da obra de Eisner em 2003, apresentou uma oportunidade 

inédita de examinar os mecanismos de re-criação, pois, em grande contraste com a quase 

totalidade das adaptações de obras “clássicas”, trata-se de uma manipulação proposital para 

fins político-sociais, com agenda declarada, e não escondida ou subliminar. Assim, imaginou-

se que as ferramentas usadas pelo re-criador se mostrassem com grande visibilidade. 

 

      Em quarto lugar, o estudo focalizaria o fenômeno sempre presente do anti-semitismo. Este 

tem se manifestado de forma diversa, nas várias culturas mundiais, como será explicado com 

mais detalhes na Seção 2.6 do estudo.  As diferenças dos olhares de Dickens, dos tradutores e 

dos públicos leitores no exterior e no Brasil, formam uma conjuntura que vale estudar, por ser 

culturalmente significativa, na investigação da identidade e do conceito da alteridade.  

 

      Em quinto lugar, não se tinha conhecimento de qualquer estudo de uma obra literária e 

seus procedentes impressos, abrangendo inclusive a literatura infantil e os quadrinhos, que 

concentrasse sua visão sobre um tema sociológico e cultural de tanto peso como o anti-

semitismo. 

 

      Por último, o estudo ganha interesse especial no contexto brasileiro, pois o Brasil, apesar 

do seu passado inquisitorial e da presença contínua na sociedade, desde os primórdios da 

colonização portuguesa, de um significante número de israelitas ou seus descendentes, tem 
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conseguido desde a independência, evitar quase totalmente os excessos dessa forma de 

racismo, que tanto castigou certos países chamados civilizados da Europa no século passado e 

que continua a pleno vapor em grande parte do mundo árabe, ainda hoje. Imaginou-se poder 

confirmar esta tolerância no tratamento dado pelos re-criadores brasileiros ao triste 

personagem de Fagin.   

 

      A primeira etapa da nossa investigação será a identificação, categorização e classificação 

das versões de Oliver Twist que formarão o corpus do estudo. Isso será efetuado na Seção 2.7, 

depois de um levantamento e uma explicação dos fatores teóricos que nos nortearam e de 

comentários a respeito do antissemitismo, tanto como fenômeno geral e literário, quanto como 

ingrediente do romance em questão. 

 

      Nas Seções 3, 4, 5 e 6 será analisada cada uma das categorias estabelecidas. Procurar-se-á 

abranger, dentro do possível, os aspectos descritivos sugeridos por Lambert e van Gorp 

(1985), no artigo em que esses autores tentam esquematizar os vários relacionamentos que 

deveriam ser levados em consideração, na transferência de uma obra de uma cultura para 

outra. Esses aspectos incluem:  

1. os dados preliminares (título, aspectos metatextuais, estratégia geral);  

2. fatores “macro” (divisão do texto, títulos dos capítulos, tipo de narrativa, estrutura da 

narrativa, exclusões etc.); 

3. fatores “micro” (aspectos lexicais e gramaticais, formas de diálogo, ponto de vista, 

registro, estilo etc.); e 

4. o contexto sistêmico (normas, modelos, relações intertextuais, gênero, códigos 

estilísticos, relações inter-sistêmicos etc.). 

 

      Uma atenção especial será dada à procedência histórica dos textos e às políticas editoriais, 

que não foram enfatizados por Lambert & Gorp.  Entre as ferramentas específicas a serem 

usadas incluem-se o cotejo dos textos, a comparação das imagens pictóricas, a análise 

estatística de certos aspectos dos textos e a representação gráfica de alguns desses aspectos.  

Sempre será dada ênfase à presença e retratação de Fagin. 

  

      A linguagem especial dos quadrinhos será descrita na primeira parta da Seção 6, enquanto 

a Seção 7 se dedicará inteiramente à reformulação de Eisner (2003), levando em consideração 

sua abordagem totalmente distinta. A última parte de cada seção de 3 a 7 contém breves 
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conclusões e o estudo termina com as considerações finais. Os cinco apêndices contêm, pela 

ordem: informações bibliográficas do corpus; extratos cotejados dos textos; e dados sobre os 

impressos gerados pelo desenho animado da Disney, Oliver e sua turma. 
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2 AS BASES DO ESTUDO E O CORPUS 

 

Qualquer tradução, por mais simples e despretensiosa que seja, traz consigo as marcas 

de sua realização: o tempo, a história, as circunstâncias, os objetivos e a perspectiva 

de seu realizador. Qualquer tradução denuncia sua origem numa interpretação, ainda 

que seu realizador não o assuma como tal. Nenhuma tradução será, portanto, “neutra” 

ou “literal”; será, sempre e inescapavelmente, uma leitura. O fato de ser sempre e 

inevitavelmente uma leitura ou uma interpretação não constitui, entretanto, uma 

característica peculiar da atividade do tradutor; revela, sim, um traço essencial de toda 

e qualquer atividade linguística e até mesmo de qualquer atividade humana. Todo 

texto de que parte, o chamado “original”, somente vive através de uma leitura que será 

– sempre e necessariamente – também produto da perspectiva e das circunstâncias em 
que ocorre. (ARROJO, 2003, p. 78) 

 

      Com o propósito de discutir o que aconteceu e o que ainda está ocorrendo com as 

sucessivas recriações impressas de uma obra canônica como Oliver Twist, de Charles 

Dickens, a partir de sua fonte na Inglaterra dos anos 1830 até chegar ao público brasileiro, 

este estudo pretende colaborar com as reflexões voltadas para a disciplina relativamente nova 

de Estudos da Tradução. Ao dar ênfase especial ao fenômeno social e literário do anti-

semitismo em Oliver Twist, pelos vários tratamentos conferidos ao mesmo no contexto 

brasileiro, devem ser mencionados, em primeiro lugar, os estudos descritivos da tradução de 

Toury (1995), que propõem descrever, explicar e prever fenômenos ligados à tradução. 

 

      Como Toury argumenta, a abordagem desse tipo de estudo descritivo, que tem, em 

princípio, apenas um ponto de origem (o texto-fonte) e diversos pontos de chegada (as várias 

traduções), e que trata, por sua própria natureza, de uma transferência cultural, tem que ser 

orientada para a recepção da cultura alvo, em que os efeitos da tradução se manifestarão. Este 

viés reconhece também a necessidade absoluta de analisar, simultaneamente, os outros dois 

pilares fundamentais do fenômeno tradutório: o próprio texto-fonte e os processos do tradutor, 

pois, nas palavras de Toury (1995, p.11) “nenhuma hipótese explanatória que pretenda ser 

minimamente satisfatória pode ser formulada, se os três aspectos não fossem levados em 

consideração na investigação de cada um individualmente”.
1
  

 

                                                
1 “No explanatory hypothesis which is even remotely satisfactory can be formulated unless all three aspects are 

brought to bear on each other.” (Todas as traduções de citações para o português neste estudo são do 

pesquisador, exceto quando especificamente identificadas)  
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      Embora reconhecendo que “não há como uma tradução dividir o mesmo espaço sistêmico 

com seu original” 
2
 (TOURY, 1995, p. 26), os argumentos de Toury, Lefevere, Hermans, 

Nida, Steiner, Bennett e de quase todos os teóricos da tradução literária, se baseiam, 

principalmente, em textos da cultura fonte e da cultura meta que têm, ou deveriam ter, um 

papel semelhante nas duas culturas. Em outras palavras, esses estudos se concentram em 

textos que não são recriados em outros gêneros, utilizando outros sistemas semióticos: uma 

peça dramática, por exemplo, gera outra peça dramática, e um romance se transforma em 

outro romance. O nosso estudo, entretanto, apesar de se voltar para obras literárias, abrangerá 

também modalidades culturais na cultura-meta que, normalmente, são consideradas literárias 

apenas no sentido mais amplo do termo, por ter suas origens em obras indiscutivelmente 

literárias.  Incluirá, assim, adaptações infantis e histórias em quadrinhos inspiradas pela obra 

literária Oliver Twist.  Além disso, pretendemos valorizar a leitura de signos pictóricos 

encontrados nas ilustrações gráficas das obras que farão parte do presente corpus.  

 

      A nossa abordagem, portanto, tem uma perspectiva mais abrangente do que a comumente 

encontrada em estudos da tradução literária.
3
 Trata-se, de fato, de uma extensão lógica e 

sistêmica da mesma concentração em aspectos descritivos e não prescritivos abordada por 

Toury e Lefevere (1992). 

 

      Uma parte deste trabalho se volta, assim, para a tradução intersemiótica, conforme 

descrita pelo teórico Roman Jakobson. Em uma análise muito esclarecedora, publicada 

originalmente em 1959, o autor distinguiu três maneiras de interpretar (no sentido de traduzir 

ou transformar) os signos verbais: a tradução intralingual, ou rewording, usando signos da 

mesma língua; a inter-lingual, ou translation proper, usando signos verbais de outra língua; e 

a intersemiótica, ou transmutation, usando sistemas de signos não verbais (JAKOBSON, 

2004, p.139). Na prática, esses três aspectos da tradução dificilmente poderão ser vistos 

separados um do outro, embora, para efeito de análise, esse recorte venha a ocorrer. Até 

mesmo as traduções “propriamente ditas” (“proper”) de uma obra tida como sacra e, por isso, 

intocável como a Bíblia, incluem não apenas signos verbais, mas também não verbais como a 

sua composição tipográfica, as ilustrações e até o tipo de encadernação que foi utilizado.  

 

                                                
2 “There is no way a translation could share the same systemic space with its original.” 
3 No Brasil, por exemplo, só se tem conhecimento de um viés parecido com o presente trabalho. Trata-se dos 

estudos de Irene Hirsch sobre Moby Dick, em todas suas versões brasileiras (HIRSCH, 1998; 2001; 2006a). 
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       O presente estudo abrange todos os três tipos de tradução previstos por Jakobson, já que 

as adaptações ilustradas de Oliver Twist, por combinarem texto escrito com imagens 

pictóricas, apresentam, especialmente, aspectos de todos os três tipos em paralelo. Essas 

adaptações constituirão a maior parte do nosso corpus, e, juntamente com as versões 

predominantemente verbais, formam um complexo que será abordado sob o ponto de vista 

sistêmico.  

 

2.1 SISTEMAS   

 

      Como pano de fundo deste estudo, sempre deve ser levado em conta que qualquer 

tradução (ou grupo de traduções) é uma manifestação cultural, que não ocorre isolada de 

outras, mas faz parte de vários sistemas interligados. Neste contexto, a teoria dos poli-

sistemas de Even-Zohar (1990) será tomada como uma referência importante. O autor postula 

um universo de sistemas dentro de sistemas de manifestações culturais, especialmente 

literárias, sendo cada sistema considerado como dinâmico em si próprio e mantendo uma 

relação dinâmica com os outros.  

 

      Para Even-Zohar, um determinado sistema literário consiste não somente dos produtos 

que surgem dentro de um determinado contexto, quer dizer, as obras tomadas como finais e 

que serão entregues ao público, mas também abrange vários outros elementos, que estão 

relacionados com o surgimento dessas obras, tais como: 

- a instituição em que elas se inserem, termo definido como “o agregado dos fatores 

envolvidos com a manutenção da literatura como atividade sócio-cultural” (EVEN-

ZOHAR, 1990, p.37)
4
; estariam aí incluídos o governo, as escolas, a mídia, a crítica, 

etc.; 

-o repertório, sendo “o agregado das regras e itens pelos quais um texto específico é 

produzido e entendido” (EVEN-ZOHAR, 1990, p.40)
5
, incluídos aqui a linguagem, os 

modelos estilísticos, os gêneros, e as normas e convenções que regem os textos 

literários, inclusive os traduzidos;  

-o produtor, quer dizer, o escritor ou re-escritor, aquele que reescreve, que recria ou 

adapta a obra; 

-o consumidor, quer dizer, o leitor ou o receptor da obra; 

                                                
4 “the aggregate of factors involved with the maintenance of literature as a socio-cultural activity.” 
5 “the aggregate of rules and items with which a specific text is produced and understood.” 
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-o mercado, que tem a ver com a comercialização do produto.  

Evidentemente, todos estes aspectos teriam que ser também levados em consideração no 

estudo individual de textos específicos de um sistema. 

 

      O esquema literário de Even-Zohar não fala especificamente de adaptações, mas deixa 

espaço para elas, pois define um sistema literário como: “o complexo de atividades, ou 

qualquer parte deste complexo, para o qual se pode formular hipóteses de relacionamentos 

sistêmicos em apoio à opção de considerar essas atividades como „literárias‟”. Ao mesmo 

tempo, “não pode existir qualquer acordo a priori a respeito das atividades que deveriam ou 

não deveriam ser consideradas como „parte da literatura‟” (EVEN-ZOHAR, 1990, p.28)
6
. 

Existe assim toda uma argumentação que considera uma obra impressa que deriva de outra 

como um elemento do sistema dos itens que conservam um valor literário, ou “parte da 

literatura”. 

 

       No caso específico deste estudo, vários sistemas devem ser considerados: o sistema 

literário brasileiro; o sistema que engloba as obras literárias traduzidas no Brasil; o sistema da 

literatura infantil em questão; o sistema das histórias em quadrinhos; o sistema do anti-

semitismo como manifestação cultural – todos interagindo, em constante fluxo interno e 

externo.   

 

      Even-Zohar (1990) perguntaria, então, se a literatura traduzida pode ser olhada 

sistemicamente dentro da literatura da cultura meta e não ser considerada somente como um 

conjunto aleatório de livros traduzidos. Ele argumenta que, em três circunstâncias diferentes, 

a literatura traduzida acostuma sair de uma posição habitualmente tida como secundária, na 

periferia do sistema literário, para assumir um papel de destaque e inovador no centro do 

sistema. Vale destacar aqui que o conceito da periferia como desenvolvido por Even-Zohar 

continua a ter grande validade – não se pode negar que certas manifestações culturais em um 

determinado campo são mais periféricas ao sistema do que outras. Os argumentos continuarão 

sempre a respeito do que pode ser considerado periférico ou não, mas são exatamente estas 

mudanças de posicionamento que formam a dinâmica dos sistemas em questão.   

 

                                                
6 “the complex of activities, or any section thereof, for which systemic relations can be hypothesized to support 

the option of considering them „literary‟”; “there cannot be any a priori agreement about the activities which 

should or should not be considered „part of literature.‟” 
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      As três situações são: quando a literatura-meta tem pouco tempo de existência, como, por 

exemplo, a literatura israelense, que começou apenas no século XX; quando ela é tida por 

muitos como periférica, ou seja, quando tem pouco destaque dentro do seu próprio sistema 

interno e sem projeção internacional, em comparação com outras literaturas (como no caso da 

literatura portuguesa até o século XIX no contexto europeu); e quando nela existem crises, 

pontos críticos ou vácuos (por exemplo, o fato da falta de obras de ficção científica e fantasia 

na literatura nativa brasileira ser compensada por traduções destes gêneros). 

 

      Para dar maior relevo ao pano de fundo dos estudos tradutórios desta pesquisa, é 

importante levar em consideração o que Even-Zohar (1990, p. 58-59) formulou como uma 

serie de “leis” de interferência da literatura de um determinado país ou região na literatura de 

outro, no papel de literatura traduzida. Essas leis podem ser assim resumidas: 

1. A interferência entre literaturas está sempre presente; normalmente é unilateral e 

não se encontra necessariamente ligada a outros tipos de interferência internacional.  

2. A interferência sempre surgirá na ausência de resistência por parte do país receptor 

e quando a literatura meta não dispuser de certos itens no seu repertório. 

3. O poder dominante e o prestígio da literatura fonte são as características que 

determinam a sua escolha pelo país receptor da literatura fonte (como a França, no 

caso do Brasil oitocentista). 

4. A interferência pode começar em um setor da literatura meta, e depois, se estender 

para outros. 

5. O repertório apropriado da literatura fonte pela literatura meta não retém, 

necessariamente, as funções que tem na literatura fonte (por exemplo, livros adultos na 

literatura fonte podem assumir uma posição de literatura juvenil na literatura meta, 

como aconteceu muito no caso de Oliver Twist no Brasil) 

6. A apropriação tende a ser simplificada, regular e esquematizada. 

 

      Com a possível exceção do último item, esta posição e a descrita no parágrafo anterior 

parecem retratar a posição da literatura traduzida no Brasil, com as interferências sequenciais 

da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos, podendo-se aplicar inclusive a um setor 

específico do sistema, por exemplo, o das recriações de Oliver Twist. A ressalva ao item (6) se 

deve à nossa observação de que este processo, no caso da tradução no Brasil e, especialmente, 

das re-criações brasileiras de Oliver Twist, não parece seguir linhas tão “simplificadas, 
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regulares e esquematizadas” como as postuladas por Even-Zohar, o que deve ser confirmado 

pelo estudo atual. 

 

2.2 RE-ESCRITURA 

 

      A contribuição de Lefevere (1992) a este trabalho está relacionada aos estudos 

comparativos desenvolvidos pelo autor sobre a tradução, ao demonstrar como as instituições, 

o patrocínio, a ideologia e a poética da cultura meta manipulam o texto fonte, consciente ou 

inconscientemente. Ao fazerem isso, determinam o produto considerado final da tradução, 

seja na área textual (e.g. no diário de Anne Frank, em que a escolha e supressão de certas 

palavras refletem as posições ideológicas das culturas-metas, especialmente a da Alemanha); 

seja no mundo editorial (e.g. as antologias de poesia africana, em que a seleção dos poemas 

feita pelos antologistas reflete os vários fios do diálogo pós-colonialista).   

 

      Apesar de Lefevere se limitar a traduções do tipo tradicional de obras literárias, o conceito 

que desenvolve é de que qualquer tradução é um rewriting, ou uma re-escritura, ou ainda, 

para usar a terminologia dos anos 80, uma refração (refraction), definida pelo autor em 

Shuttleworth & Cowie (1997, p. 142) como: “a adaptação de uma obra de literatura para uma 

audiência diferente, com o propósito de influenciar a maneira com que tal audiência lê a 

obra”.
7
 Entendemos que este conceito de Lefevere pode ser aplicado aos tipos de adaptação 

tratados pelo presente estudo. 

 

       Outra ideia fundamental de Lefevere é que, como o leitor não acadêmico fica exposto a 

re-escrituras, ou partes de re-escrituras, muito mais do que aos textos fonte, é através daquelas 

que o texto fonte consegue garantir sua própria sobrevivência. (SHUTTLEWORTH & 

COWIE, 1997, p.147), conceito que corresponde à teoria memética que será descrita embaixo. 

            

      Citando um exemplo extremo, no caso de Dickens, de como o contexto histórico-político 

pode influenciar a posição sistêmica das suas traduções, Hung (1996) refletiu sobre a 

recepção crítica do referido autor na China, onde as obras chegaram ao começo do século XX 

e a primeira tradução de Oliver Twist foi publicada em 1906. Essa recepção obedeceu a 

critérios totalmente diferentes dos que regiam a crítica de traduções de romances canônicos no 

                                                
7 “the adaptation of a work of literature to a different audience, with the intention of influencing the way in 

which that audience reads the work” 
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Ocidente. O que aconteceu foi que os romances de Dickens foram lidos, inicialmente, não 

como obras de literatura, mas como ferramentas de uma reforma social. O autor recebeu 

elogios pessoais pelas reformas provocadas por ele na vida dos pobres na Inglaterra, país 

considerado apenas semi-civilizado pela inteligência chinesa.  

 

      Posteriormente, com o advento das ideias socialistas e comunistas nos anos 20 e 30, o 

papel de Dickens como reformista começou a ser criticado pelos comentaristas chineses, e 

suas obras em geral, a partir dos anos 40, chegaram a assumir um papel apenas literário, como 

exemplos do “cânon ocidental”. Atingiram grande popularidade, principalmente em versões 

condensadas. Significantemente, porém, o livro de Dickens mais popular de todos na China é 

A Tale of Two Cities (1859), romance histórico que contém pouca crítica social e, por isso 

mesmo, considerado no Ocidente o menos característico do autor (HUNG, 1996). 

 

      Este exemplo extremo da China enfatiza a necessidade de se estudar e descrever as 

traduções dentro do seu contexto e de sistematizar os fluxos literários que levam uma obra de 

um ponto de partida na cultura fonte para uma diversidade de destinos na(s) cultura(s) meta. 

Para este exercício – para, em outras palavras, mostrar o que acontece a um texto na sua 

transformação tradutória - as ferramentas críticas para a análise do relacionamento entre os 

textos são de importância fundamental e destas, o conceito mais útil nos parece ser aquele da 

hipertextualidade como desenvolvido por Gérard Genette.  

 

2.3 HIPERTEXTUALIDADE  

 

      A respeito da relação entre os múltiplos textos do nosso corpus, as linhas teóricas traçadas 

por Genette (1997) terão grande relevância. O autor traça algumas definições de conceitos 

chave para este trabalho, tais como do hipotexto (o texto fonte) e seus respectivos hipertextos 

(os textos gerados pelo hipotexto).
8
 Ele postula seis relações hipertextuais básicas, que não 

são necessariamente excludentes: as lúdicas seriam a paródia e o pastiche; as satíricas, o 

travestimento (travesty) e a caricatura; e as sérias, que seriam a falsificação e a transposição.  

As mesmas categorias são divididas, por outro ângulo de visão, nas imitações: pastiche, 

caricatura e falsificação; e nas transformações: paródia, travestimento e transposição. A 

última pode ser descrita como uma transformação séria e é apenas nesta categoria, 

                                                
8 Genette não escreve muito sobre a tradução, mas o famoso tradutólogo Popovic (1976) desenvolveu conceitos 

parecidos que ele chamou de prototext e metatext, sem, porém, desenvolver as ideias como Genette.   
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considerada por Genette a maior e histórica e artisticamente mais importante de todas, que 

recaem todas as versões de Oliver Twist que serão estudadas. 

 

      É pertinente observar, nesta altura, que o único elemento possivelmente lúdico que 

identificamos em qualquer recriação impressa de Oliver Twist relaciona-se ao estilo 

humorístico dos desenhos encontrados em uma das adaptações infantis (a ilustrada por Dave 

Santana, 2006 - ver Seção 5.1.8). Saindo do mundo dos textos impressos, podemos apontar a 

figura de Fagin na peça musical Oliver! de 1960, criada por Lionel Bart (e posteriormente em 

1968 no filme do mesmo nome), na qual tal personagem diabólico se transforma em uma 

figure of fun, ou seja, um personagem humorístico que faz piadas e também é alvo delas. 

Genette (1997, p.324) não aponta qualquer explicação para esse tipo de exclusão, mas chega, 

com certo humor, a propor uma “lei de equilibro”, segundo a qual: “um texto sério requer um 

hipertexto irônico; um texto irônico requer um hipertexto sério”
9
. De fato, é muito difícil 

escrever sobre ironia, com ironia, e sobre humor, humoristicamente. Assim, mesmo sendo as 

obras de Dickens imbuídas de ironia, sátira, exagero e humor, os hipertextos gerados por elas 

costumam, ou tentar reproduzir esses traços da mesma maneira que constam nos textos-fonte, 

como é no caso das traduções integrais estudadas na Seção 3, ou as desconsiderar por 

completo, como na maioria das adaptações infantis. 

 

      Dos dez procedimentos transformacionais descritos por Genette na área de transposição, 

apenas seis interessam ao presente estudo: a tradução; a trans-estilização (a alteração do estilo 

do texto-fonte); a redução (incluindo a excisão, ou remoção de trechos, a expurgação, ou a 

retirada de trechos inaceitáveis socialmente, e a condensação, ou uma redução substancial no 

tamanho do texto fonte); o acréscimo (aplicável aqui apenas ao caso de Eisner (2005, ref. 

B44), com a inclusão da vida anterior de Fagin); a trans-modalização (a mudança de um 

gênero a outro, por exemplo, a transformação de um clássico para uma história em 

quadrinhos); e a transposição temática (em termos da literatura em geral, o mais importante de 

todos, mas aqui aplicável principalmente no caso de Eisner (2005) com sua trans-valorização 

de Fagin, por alterar o caráter, a moralidade e a personalidade do mesmo). 

 

      As classificações e descrições propostas por Genette são de valor inestimável para o 

estudo textual das condensações e das adaptações estudadas nas Seções 4, 5, 6 e 7, mas não 

                                                
9 “A serious text calls for an ironic hypertext; an ironic text, for a serious hypertext.” 
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são suficientemente explicativas e sequencialmente causativas para dar sustentação teórica ao 

nosso estudo sistêmico, pois, embora o autor apresente um panorama vasto e abrangente do 

papel das transferências no mundo literário, focaliza apenas sucintamente  a relação entre os 

vários hipertextos que surgem a partir de um determinado hipotexto. Ele simplesmente 

afirma: “Cada estado sucessivo de um texto escrito funciona como um hipertexto em relação 

ao estado que o precede e como um hipotexto em relação ao estado que o segue” (GENETTE, 

1997, p.395).
10

 Ocorre que esta colocação pouco tem a acrescentar ao nosso entendimento das 

recriações de Oliver Twist, no caso de um corpus como o proposto no presente trabalho, com 

suas origens em um único texto fonte, e os seus frutos gerados em várias seqüências de 

hipertextos. As ideias de Genette não formam, neste contexto, um complexo sistêmico por si 

mesmas, com as necessárias interligações e interações dinâmicas. Decidimos, então, 

complementar esta base teórica com uma abordagem menos estática, mais sistêmica, e por 

conseqüência, mais esclarecedora.  

 

2.4 MEMES 

 

      Na busca de um modelo mais dinâmico e, de certa forma, orgânico, percebemos que a 

conjuntura dos textos a ser estudada e seus respectivos desdobramentos, apontam para certos 

aspectos que irão encontrar uma série de paralelos com a biologia, com uma abordagem 

baseada no Darwinismo Universal (Universal Darwinism), termo possivelmente cunhado pelo 

biólogo darwinista Richard Dawkins, em 1983, para descrever um conjunto de teorias 

científicas desenvolvidas para explicar as manifestações do que parece ser desenho 

direcionado no universo em termos de processos darwinistas. Tal proposta poderia ser mais 

adequada para descrever o sistema de Oliver Twist no Brasil, pois permitiria a reprodução 

mais exata do fenômeno da intertextualidade e dos temas específicos a serem estudados, 

principalmente o do personagem Fagin, na sua passagem de texto em texto. 

 

      Nesta nova abordagem, os temas referidos podem ser denominados memes, usando os 

termos criados por Dawkins no seu livro The Selfish Gene (1989). A teoria inicial de Dawkins 

foi desenvolvida linguisticamente por Dennett em Darwin´s Dangerous Idea (1996) e 

complementada em seus aspectos culturais por Susan Blackmore em The Meme Machine 

                                                
10 “Every successive state of a written text functions like a hypertext in relation to the state that precedes it and 

like a hypotext in relation to the one that follows.” 
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(2000). Chesterman a adotou, com recepção crítica favorável, na sua obra sobre tradução 

Memes of Translation (1997). 

 

      O termo meme for escolhido dada a sua ligação com ideias relacionadas com a memória e 

com a imitação (mime, mimesis etc.), com a palavra francesa même (mesmo), e por suas 

similaridades com a palavra gene, ou unidade de replicação genética.  Dawkins (1989, p.192) 

define o termo meme como “uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de 

imitação”
11

 e apresenta, como exemplos de memes, as melodias, as frases de propaganda, as 

roupas da moda, as maneiras de se produzir objetos artesanais, os modelos arquitetônicos – 

enfim, qualquer expressão ou artefato cultural transmitido de uma pessoa para outra.  

 

      O mesmo autor, referindo-se aos processos biológicos, afirma que a evolução da vida se 

processa pela sobrevivência diferenciada de entidades replicadoras, pensando, principalmente, 

no papel do DNA. Blackmore (1999) mostra como o meme, tal como o gene, apresenta os três 

atributos essenciais das entidades replicadoras: 

 

- a variação: na transmissão de fatores culturais, o objeto, ao chegar ao seu destino, 

nunca fica totalmente idêntico ao objeto de origem; 

-a seleção: nem todos os fatores culturais são, de fato, transmitidos; 

-a retenção (ou hereditariedade): uma ou outra qualidade ou aspecto do fator original 

se mantém na transmissão.   

 

      Neste estudo, serão examinados certos memes considerados característicos do fenômeno 

cultural Oliver Twist e manifestados por sua veiculação em livros e revistas impressos, 

principalmente, as forças do mal representadas pelo personagem anti-semítico Fagin e a 

imagem pictórica que esse personagem carrega. E, em contrapartida, o nome, o papel e a 

imagem inocente e sofredora do pobre órfão Oliver Twist.  Evidentemente, existe uma 

infinidade de memes no romance, todos com vida própria, alguns deles bem específicos, como 

o assassinato de Nancy e a personalidade de Bumble e alguns mais gerais, como o mundo 

triste dos pobres que viviam em Londres, na década de 1830. Esses não receberão destaque no 

presente estudo, especialmente, por serem menos significativos para o contexto brasileiro. 

 

                                                
11 “a unit of cultural transmission, or a unit of imitation.” 
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      Devemos enfatizar aqui que estamos propondo aplicar a teoria dos memes apenas como 

um possível modelo para os estudos da tradução e da transmissão cultural, aproveitando 

assim, os paralelos analógicos com a biologia, e não os olhando como objetos fisicamente 

reais. Ao mesmo tempo, deve ser lembrado que o gene também começou a sua vida apenas 

como um modelo e a correspondência com a realidade física foi descoberta muito mais tarde. 

O mesmo poderá acontecer com os memes, se um dia forem ligados pela ciência a impulsos 

físicos do cérebro humano.   

 

2.4.1 A progressão memética 

 

      A transmissão dos memes segue um caminho orgânico que pode ser comparado a uma 

árvore genealógica – a fórmula binária hipotexto/hipertexto não parece oferecer aqui um 

modelo adequado. Em primeiro plano, está o texto-fonte, que seria o pai ou o patriarca do 

sistema. No segundo plano, os filhos gerados numa procedência direta, vamos dizer, do 

primeiro casamento, que seriam as edições impressas na íntegra, com introduções ou 

ilustrações novas; ou ainda, as traduções diretas para língua estrangeira (os filhos que 

emigraram!) e as condensações na língua fonte. Nesse caso, também entraria um ramo de 

filhos adotivos, que incluiriam as seqüelas, as continuações, os pastiches e as paródias, todos 

sendo tipos de hipertexto que não entrarão no presente trabalho, por não existirem no sistema 

brasileiro de Oliver Twist. No terceiro plano, já por casamento com sistemas de signos não 

verbais, aparecem as adaptações ilustradas, as adaptações teatrais e fílmicas, além das 

condensações e traduções para língua estrangeira dos componentes do segundo plano. No 

quarto plano, apenas, se encontra a tradução dos elementos do terceiro plano para uma língua 

estrangeira, de importância fundamental para o presente estudo, pois é esta geração que 

abrange pelo menos a metade dos textos que serão analisados. Seguem, então, dois exemplos 

em forma diagramática, a título de ilustração: 

 

Oliver Twist, 1837-8 (Apêndice A, ref. T01) 

>? Oliver Twist, 1867 revisado (Apêndice A, ref. T03)  

>tradução italiana do texto integral, não identificada 

>adaptação infantil italiana por Colombesi, 1993 (Apêndice A, ref. T34) 

>tradução brasileira dessa adaptação por Carlos Morães, 1995 (Apêndice A, ref. B33) 
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Oliver Twist, 1837-8 (Apêndice A, ref. T01) 

>? Oliver Twist, 1867 revisado (Apêndice A, ref. T03) 

>condensação em antologia por Aswell, 1943 (Apêndice A, ref. T22) 

>tradução portuguesa dessa antologia por Guaspari, 1943 (Apêndice A, ref. B21a) 

>nova edição individual da condensação traduzida, 2002 (Apêndice A, ref. B21c) 

 

      Em cada etapa de transmissão, qualquer meme, mesmo considerado em um ou outro 

momento como fundamental, pode alterar, ou ainda sumir, como aconteceu em vários casos 

nos textos examinados, e como será demonstrado oportunamente. Um exemplo radical se 

encontra em uma versão argentina para crianças (adaptado por Mariño, 2001; Apêndice A, 

ref. T39A), em que Fagin nem sequer está incluído na lista das personagens principais, no 

começo do livro. 

 

      A grande diferença entre esta árvore e uma árvore genética ou genealógica é que aqui os 

vários planos, ou seja, os vários veículos dos memes coexistem simultaneamente. Nas 

palavras de Linda Hutcheon (2006, p. xiii), “versões múltiplas existem lateralmente, e não 

verticalmente”.
12

 Sem o sistema perder seu dinamismo, as camadas distintas conseguem viver 

lado ao lado, no mesmo momento histórico, pois são objetos físicos – livros e revistas - todos 

de procedência relativamente recente.  Uma conseqüência disso é que não dá para determinar 

com exatidão onde um veículo morre e seu sucessor assume o seu lugar, como pode ser feito 

no mundo biológico.  

 

      Aliás, esta contemporaneidade não é essencial a semelhantes sistemas, pois com a morte 

de muitos veículos, seus memes sobrevivem apenas nas re-escrituras, cujo papel pode ser 

assim considerado fundamental no sentido de manter o texto-fonte vivo.  A propósito, esta 

idéia se encaixa perfeitamente à concepção pós-moderna do simulacro, a cópia da cópia, 

antigamente desprezado por ser efêmero e transitório, mas que agora, em uma época em que a 

cultura de massa passa a fazer parte do nosso dia a dia, chega a ser olhado como um meio de 

sobrevivência da obra de arte original, tomando-se aqui “original”, no sentido de primeiro.  

 

      Existem, por exemplo, filmes famosos que foram adaptados de romances ou contos que 

quase desapareceram do mapa cultural; esses hipotextos continuam a sobreviver nas suas 

                                                
12 “Multiple versions exist laterally not vertically.” 
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adaptações, sem serem reconhecidos como tal pelo público – os memes, assim, continuam a 

existir e ainda com possibilidades de uma vida futura dinâmica
13

.  

 

      Chesterman, em Memes of Translation (1997 p.8), olha este aspecto por um ângulo 

semelhante: a tradução, em geral, pode ser considerada direcional, mas seu conteúdo não 

muda de lugar - a tradução para o país B não elimina a presença do texto-fonte no país A. 

Assim “a tradução de um romance [...] tem simplesmente aumentado o público leitor (dos 

memes levados por) esses textos, tem espalhado os memes deles. Mas os próprios memes não 

se movimentam: […] eles se espalham, se replicam.”
14

  No lugar da metáfora de movimento, 

o autor sugere outra que remete à propagação, difusão, extensão, até, como já postulamos, à 

evolução tipo genética. Para Chesterman, esta abordagem é muito positiva, pois tal evolução 

remete à noção de progresso, no sentido da propagação sempre maior de cultura: “A tradução 

agrega valor a um texto-fonte, por aumentar o número dos leitores das ideias que ele contém, 

por adicionar outras interpretações, etc.”
15

  

 

      Uma conseqüência desta contemporaneidade e continuidade na veiculação dos memes é 

que podemos ser apresentados simultaneamente a vários textos procedentes do mesmo texto-

fonte, que transmitem, em grande parte, os mesmos memes. Mas, neste caso, a situação 

tenderá a se tornar mais complexa. Em primeiro lugar, todos os memes ficam sujeitos à nossa 

interpretação como receptores; e, em segundo lugar, o significado original ou primeiro dos 

memes pode ter sofrido alterações na transmissão de um texto para outro. Esta é uma questão 

que levantamos ao analisar o anti-semitismo em muitas das adaptações de Oliver Twist, 

especialmente no contexto brasileiro – os memes verbais ou visuais existem no texto meta, 

mas não têm os mesmos significados que assumem nos textos de origem; e, às vezes, 

aparentemente, não têm significado nenhum – são puramente icônicos com relação ao anti-

semitismo, pois parecem nada representar. 

 

                                                
13 Exemplos de filmes famosos que ofuscaram seus textos de partida incluem Ben-Hur (USA, 1959, diretor 

William Wyler), baseado no romance do mesmo nome (1880) pelo norte-americano Lew Wallace (1827-1905); 

Mary Poppins (USA, 1964, diretor Robert Stevenson), inspirado na história Mary Poppins (1934) da australiana 

P. L. Travers (1899-1996); High Noon (USA, 1952, diretor Fred Zinneman, versão brasileira Matar ou Morrer), 

adaptado do conto “The Tin Star” (1947) por John M. Cunningham; e Psycho (USA, 1960, diretor Alfred 
Hitchcock), do romance Psycho (1959) pelo norte-americano Robert Bloch (1917-1994). 
14 “a translation of a novel [...] has merely extended the readership of (the memes carried by) these texts, it has 

spread their memes. But the memes themselves do not move:[…] they spread, they replicate.” 
15 “Translation adds value to a source text, by adding readers of its ideas, adding further interpretations, and so 

on.”    
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      Nunca se sabe, porém, o uso futuro que esses textos possam vir a ter – se os memes do 

anti-semitismo constarem, de algum modo, da página impressa, mesmo que não sejam 

entendidos como tais pelo leitor, na hora de ler, os significados primeiros poderão ressurgir 

futuramente, com plena força, em outras circunstâncias. E então, poderão ser usados como 

mais uma arma ou peça de evidência racial, como os Nazistas de Hitler fizeram quando 

utilizaram qualquer ferramenta existente para justificar sua campanha violenta contra os 

judeus. Esta qualidade de inerência será avaliada detalhadamente na Seção 5, na discussão das 

adaptações infantis. 

 

      Vale a pena ressaltar que a abordagem memética se acomoda plenamente às abordagens 

pós-modernistas da tradução, compreensivamente resumidas por Rodrigues (2000, p.221): 

 
A reflexão pós-moderna permite, assim, ver a relação entre o texto de partida e a 
tradução como uma relação complexa, não como uma oposição hierárquica, e desafia 

tanto a noção de que interpretar pode ser um ato protetor de significados quanto à 

idéia de que a tradução seja uma operação de transporte ou transferência de 

significados e valores. Na medida em que tanto o texto de partida quanto a tradução se 

constituem de signos convencionais e arbitrários, ambos são produtos de leituras 

construídas contextual e socialmente e não podem ser opostos, nem equivalentes, 

estando em relação a suplementaridade. O pensamento pós-moderno aproxima a 

tradução dos processos de produção de significados que ocorrem em uma mesma 

língua e evidencia que a tradução é um caso particular de leitura. O tradutor, como o 

leitor, é um sujeito social responsável pela produção de significados. Suas decisões 

relacionam-se diretamente às circunstâncias em que ocorre a leitura e às convenções 
das estruturas institucionais em que inserem os textos. Assim, a reflexão pós-moderna 

desvincula o tradutor da imagem de responsável pelo transporte de carga semântica ou 

pela descoberta de correspondentes de igual valor em duas línguas e situa o tradutor 

no papel de um agente transformador responsável pela re-escritura de um texto.          

 

      Ou, em termos meméticos, “a predominância no passado do supermeme [conjunto de 

memes] relacionado ao conceito da equivalência pode se relacionar à idéia positivista de uma 

verdade „lá fora‟, algo objetivo e absoluto. Com o declínio de tais ideias sobre a verdade, 

outros memes no mesmo complexo também começam a se diminuir” (CHESTERMAN, 1997, 

p.10)
16

.  

 

2.5 A SEMIÓTICA VISUAL 

 

      Chega-se, finalmente, aos aspectos visuais das versões de Oliver Twist. Desde as 

primeiras publicações em 1837, esses tiveram um papel fundamental na sobrevivência da obra 

                                                
16 “the past dominance of the equivalence supermeme may be related to the positivist idea of a truth-out-there, 

something objective and absolute. With the decline of such ideas about truth, other memes in the complex also 

fade.” 
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na cultura mundial e são especialmente importantes com relação às imagens de Fagin. Aqui, 

sobretudo, os memes sofrem uma sofisticação – não são representados por meras seqüências 

de palavras formando frases sobre a página. Eles se manifestam na forma de dezenas de 

retratos diferentes, que vão desde os muito abstratos aos quase fotográficos.  

 

      Para ajudar a interpretação dessa multiplicidade imagética, serão convocadas, conforme a 

necessidade, as ferramentas da semiótica peirceana como apresentada por Lúcia Santaella 

(2005). O sistema filosófico-lógico do cientista norte-americano Charles Sanders Peirce 

(1839-1914) se fundamenta numa categorização tríplice, para interpretar qualquer tipo de 

fenômeno, cobrindo todos os aspectos do pensamento humano. Um entendimento desse 

sistema pode começar por apontar uma das divisões triádicas mais genéricas: a ideia de 

primeiridade, secundidade e terceiridade. A primeiridade se refere a tudo que se faz 

imediatamente presente, à possibilidade de alguma coisa, à qualidade aparente do fenômeno, 

sem referência a outras coisas. A secundidade baseia-se na relação de um primeiro com um 

segundo: refere à relação, ao efeito, a dependência, à realidade, ao fato de existir. A 

terceiridade põe um segundo em relação a um terceiro, criando assim uma ligação entre o 

primeiro e o segundo; refere à mediação, à generalização, à representação, à comunicação, à 

síntese, aos signos, ou, melhor dizer, aos signos quando eles funcionam na significação, pois 

os signos em si, são fenômenos da primeiridade. 

 

      Há duas áreas em que consideramos esses conceitos especialmente relevantes para a nossa 

análise. A primeira se refere ao sistema triádico ligado ao próprio signo, em que a divisão 

lógica entre ícone (signo de primeiridade), índice (signo de secundidade) e símbolo (signo de 

terceiridade) foi usada por McCloud (1994) na construção de um triângulo em que ele situa os 

vários estilos gráficos utilizados nos quadrinhos, criando assim uma ferramenta útil de análise 

(ver Seção 6.1).  

 

      A segunda área é mais teórica e fica sempre presente no fundo das nossas investigações: 

qualquer signo (na primeiridade) fica associado a um objeto (na secundidade) e a um 

interpretante (na terceiridade). Este interpretante é o processo de relacionamento que associa o 

signo com o objeto. Santaella (2005, p. 47), seguindo Peirce, distingue o interpretante 

imediato do interpretante dinâmico. O imediato é “uma propriedade objetiva do signo para 

significar, que advém do seu fundamento, de um caráter que lhe é próprio”. Seria, no caso de 
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uma determinada ilustração de Fagin, o desenho no papel de um ser humano – o signo neste 

caso nunca deixaria de ter esse “significado latente”. Mas, quanto mais se começa a 

interpretar o desenho, mais se adentra “no território do interpretante dinâmico”. Pois este 

dinâmico é “o efeito que o signo efetivamente produz na mente de seus intérpretes”. Assim, 

para alguns, o desenho de Fagin seria apenas o de um velho pobre, para outros, um velho 

pobre do passado e para outros, ainda, um judeu diabólico e fedorento. Dependerá não 

somente do próprio desenho, mas das pessoas que o olham e dos contextos em que se 

encontram, inclusive a localização geográfica e histórica. 

 

      O corpus a ser investigado neste trabalho tem um espectro extraordinariamente amplo no 

que concerne às ilustrações, passando por textos totalmente verbais, até versões com poucas 

palavras. Obviamente, o papel das ilustrações varia em importância de uma versão para outra. 

Mas para as versões que são ilustradas, as palavras de Hillis Miller (1991, p. 153) a respeito 

da importância relativa dos dois sistemas semióticos em romances ilustrados, e da relação 

destes com a “realidade”, são muito relevantes:   

O relacionamento entre o texto e a ilustração é claramente recíproco. Um se refere ao 

outro. Cada um ilustra o outro, em um movimento contínuo de ida e volta que toma 

forma corporal na experiência do leitor quando os seus olhos passam de palavras a 

imagens e de imagens a palavras, justapondo as duas em uma estrutura mútua de 

significações. As ilustrações de uma obra de ficção deslocam o relacionamento signo-

referente pressuposto em uma leitura mimética e o substituem com uma referência 
complexa e problemática entre dois tipos de signos radicalmente diferentes, o 

linguístico e o gráfico. As ilustrações estabelecem um relacionamento entre vários 

elementos dentro da obra que provoca um curto-circuito na referência aparente do 

texto literário a algum mundo de realidade externa.17 

 

      Podemos concluir esta parte teórica enfatizando que os conceitos semióticos descritos 

acima não afastam o estudo atual do seu fundamento nos paralelos biológicos desenvolvidos 

nesta seção, pois essa semiótica se enraíza nos fenômenos observados na natureza de um 

universo, onde tudo está interligado. Nas palavras de Santaella (2005, p. 27), no começo da 

sua análise da fenomenologia:  

O metabolismo das linguagens, dos processos e sistemas sígnicos, tais como escrita, 

desenho, música, cinema, televisão, rádio, jornal, pintura, teatro, computação gráfica 

etc., assemelha-se ao dos seres vivos. Tanto quanto quaisquer organismos viventes, as 

                                                
17 “The relation between the text and illustration is clearly reciprocal. Each refers to the other. Each illustrates 

the other, in a continual back and forth movement which is incarnated in the experience of the reader as his eyes 

move from words to picture and back again, juxtaposing the two in a mutual establishment of meaning. 
Illustrations in a work of fiction displace the sign-referent relationship assumed in a mimetic reading and 

replace it by a complex and problematic reference between two radically different kinds of sign, the linguistic 

and the graphic. Illustrations establish a relation between elements within the work which short-circuits the 

apparent reference of the literary text to some real world outside.”  
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linguagens estão em permanente crescimento e mutação. Os parentescos, trocas 

migrações e intercursos entre as linguagens não são menos densos e complexos do que 

os processos que regem a demografia humana. Enfim, o mundo das linguagens é tão 

movente e volátil quanto o mundo dos vivos.  

 

 

2.6 O ANTI-SEMITISMO 

 

      Em complemento à base teórica resumida acima, julga-se necessário tecer uns 

comentários sobre o anti-semitismo na medida em que ele atinge o presente estudo. O 

fenômeno tem sido uma constante na história do ocidente nos últimos dois milênios e assume 

a forma de um preconceito irracional contra o povo judeu, freqüentemente provocando 

perseguição física e genocídio. Não é um tipo de preconceito puramente racial, nem 

exclusivamente religioso. Sociedades diversas, em tempos diferentes, sempre enfatizaram 

mais um lado do que outro – para Hitler, ter apenas um avô (ou avó) judeu era suficiente para 

merecer perseguição, culminando na matança de um terço da população judia mundial. Mas 

para os Santos Inquisidores, a renúncia sincera e total da fé e das tradições judaicas, era 

suficiente para de-judificar o indivíduo e o restaurar a sua posição na sociedade.  

 

      Não importa a ênfase, os judeus, que sempre constituíam uma pequena minoria nos países 

que permitiam a sua permanência, eram tolerados como uma comunidade que poderia ser útil 

ora para sofrer tributada, ora para emprestar dinheiro às autoridades, ou ainda para formar 

uma classe intermediária de pequenos comerciantes viajantes, fornecendo ao povo as poucas 

mercadorias que eles não conseguiram cultivar ou fabricar em casa, como, por exemplo, jóias, 

artigos de armarinho e panfletos. Ficavam, normalmente, restritos a certas áreas específicas de 

moradia, proibidos de adquirir terras e excluídos da vida política, bem como da maioria das 

profissões. Sua utilidade principal, porém, era como um objeto de desprezo, um sifão para o 

ódio popular, um bode expiatório que a sociedade e seus líderes poderiam fazer sofrer, 

expulsar ou matar no evento de calamidades públicas ou necessidades políticas.  

 

      Pouco a pouco, com muitas reviravoltas, os judeus da Europa começaram a conquistar seu 

espaço na sociedade, sua emancipação civil. Este processo se acelerou no século XIX, 

especialmente em países protestantes, com tradição de tolerância (exceto a respeito dos 

católicos!) sobretudo, no Reino Unido, que tinha começado a receber os judeus em pequenos 

números durante o interregno do puritano Oliver Cromwell, depois da guerra civil de 1642-
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48. Os números cresceram paulatinamente, e pelos meados do século XIX tinham chegado 

aos 35 mil, dois terços residindo em Londres e o resto espalhado em 36 outras cidades, em 

especial as portuárias e industriais, numa população inglesa que já totalizava 28 milhões 

(KATZ, 1994; McEVEDY; JONES, 1978; ENDELMAN, 2002). Entre os anos 1820 e 1850, 

exatamente quando Dickens estava escrevendo seus livros mais famosos, os avanços 

econômicos, políticos, sociais e educacionais da comunidade na Inglaterra foram enormes.  

 

      Segundo Endelman (2002), nesse período, as famílias se esforçavam para sair da pobreza 

aguda, da dependência das instituições de caridade da própria comunidade e das ocupações de 

baixa renda como o comércio da rua. Uma classe média judia começou a surgir, ao lado das 

famílias ricas dos banqueiros que tinham se estabelecido em Londres nas décadas anteriores. 

Essa nova classe tinha uma tendência maior para se integrar aos ingleses e logo suas 

residências começaram a se espalhar pelos subúrbios londrinos. Sua atividade econômica 

mais forte era o comércio varejista e atacadista, mas não conseguiram se desligar do 

tradicional comércio de roupa usada, fato que não contribuiu para melhorar sua imagem. Foi, 

de fato, esta uma das atribuições que Dickens deu a Fagin.  

 

      Em termos de emancipação, quer dizer, a obtenção dos mesmos direitos civis gozados 

pelos ingleses nativos, o progresso foi gradativo. A partir de 1830 houve uma série de 

projetos nesse sentido, aprovados pela Câmara dos Deputados, mas sempre rejeitados pela 

Câmara alta, a dos Lordes hereditários. Em 1835, os judeus obtiveram o direito de voto, sem 

ter a obrigação de fazer um juramento cristão, como era a exigência antes. Em 1837, o 

primeiro judeu, Moses Montefiore, recebeu o título de Sir. Em 1841, Isaac Lyon Goldsmid se 

tornou o primeiro judeu a ser admitido na aristocracia. Em 1845, os judeus conseguiram o 

direito de se candidatar em eleições municipais, mas foi apenas em 1858 que o primeiro 

deputado judeu professado, Baron Lionel Rothschild, tomou seu lugar no parlamento e o 

processo de emancipação se completou. Isso apenas dez anos antes de Benjamin Disraeli, 

anglicano, mas filho de judeus sefarditas
18

, se tornar Primeiro Ministro do país pela primeira 

vez. 

 

 

 

                                                
18 Os sefarditas são de origem, principalmente, nos países do Mediterrâneo.  
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2.6.1 O estereótipo do judeu 

 

      A imagem popular e literária do judeu, no entanto, não conseguiu acompanhar essa 

mudança na posição real da comunidade dentro da sociedade. Como Endelman (2002, p. 104) 

comenta:  

Confiante na capacidade da Inglaterra para assimilar, a maioria dos vitorianos 

respeitados não olhava a integração dos judeus como uma ameaça à saúde do estado e 
da sociedade, mesmo se continuassem a descrever os judeus usando termos que, 

julgados por padrões mais recentes, seriam considerados ostensivamente anti-

semíticos. Grande parte do que os britânicos escreviam e falavam a respeito dos 

judeus no século XIX era convencional e expressada sem critério, o resultado de 

hábito, sem pensamento nem reflexão.19  

 

      Desde os tempos medievais, um estereótipo negativo do judeu se desenvolveu na Europa 

ocidental, persistindo até os dias de hoje. Este se perpetuava não somente pela imagem 

presente na memória coletiva do povo, mas pelas mãos dos escritores e artistas, que, 

conscientemente ou não, a reproduziram nas suas obras, como Eisner expressa com tanta 

força na sua re-escritura de Oliver Twist (ver Seção 7.2.4 deste trabalho).  

 

      Felsenstein (1999) fez um estudo detalhado dessa estereotipação e como ela se manifestou 

na cultura popular da Inglaterra entre 1660 e 1830. Felsenstein (1999, p. 11) dá a definição de 

stereotype do Oxford English Dictionary: “uma ideia preconcebida e simplificada demais das 

características que tipificam uma pessoa, uma situação, etc.; uma atitude baseada em tal idéia 

preconcebida.”
20

 O autor explica que os estereótipos podem ser positivos ou negativos, ou 

uma mistura dos dois. Os negativos tipicamente enfatizam a distinção entre o grupo 

dominante e o Other. É com esses negativos que se lida quase sempre no caso dos judeus e, 

invariavelmente, no caso de Fagin.  

 

            A análise de Felsenstein começa por traçar as características do estereótipo, originárias 

dos tempos medievais. Trata-se, principalmente de uma associação popular, estimulada pela 

igreja, do judeu com o diabo. O fator inicial era que os judeus da atualidade, junto com os 

seus ancestrais, carregavam coletivamente a responsabilidade pela traição e crucificação de 

Jesus e, por isso, são eternamente malditos - e ligados estreitamente à imagem de engano e de 

                                                
19 “Confident of England‟s assimilative capacity, most respectable Victorians did not view Jewish integration as 
a threat to the health of state and society, even if they continued to describe Jews in ways that were, by later 

standards, blatantly anti-Semitic. Much of what Britons wrote and said about the Jews in the nineteenth century 

was careless and conventional, the result of unthinking, unreflective habit.” 
20 “a preconceived and oversimplified idea of the characteristics which typify a person, situation, etc.; an 

attitude based on such a preconception.” 
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traição, especialmente por dinheiro. Foi nessa época, no século XIII, que a característica física 

dos cabelos ruivos surgiu. Tanto a barba de Judas, o traidor por excelência, quanto o cabelo 

do rei Herodes, responsável pelo Massacre dos Inocentes, sempre recebiam a cor vermelha 

nas efígies e peças medievais de moralidade - vermelho por ser a cor do sangue.   

 

      Os mitos se desenvolveram rapidamente. Outro, conhecido como o Libelo do Sangue, foi 

construído sob a base dessas histórias do Novo Testamento. Durante a Páscoa judia, os judeus 

teriam o desejo de reencenar a crucificação, o que os levava ao sequestro e assassino ritual de 

crianças cristãs. O sangue era usado em rituais satânicos, assim ligando os judeus ao próprio 

diabo e ao anticristo e atribuindo a eles as formas bestiais comumente associados com tais. O 

próprio empréstimo de dinheiro, uma das poucas atividades permitidas aos judeus, por ser 

proibida aos cristãos, chegou a ser considerado uma atividade diabólica, ligada à traição e 

ganância. Outro mito associava os judeus ao uso de venenos, tanto contra o estado em intrigas 

políticas, quanto contra o povo, pelo envenenamento de poços, sendo culpados pela difusão 

catastrófica da peste bubônica no século XIV.  

 

      Na Inglaterra, com a passagem do tempo, e sem a presença física dos judeus no país, de 

onde tinham sido expulsos em 1290, mais um mito surgiu no século XVII. Parece que os 

povos cristãos corriam o perigo de serem dominados pelos judeus e convertidos à sua fé – os 

judeus até tinham combinado de comprar a Catedral de São Paulo em Londres! Às vezes, por 

essas ideias serem inaceitáveis a qualquer pessoa de bom senso, Felsenstein (1999) alega que 

elas terminaram ajudando os judeus e facilitando-lhes o retorno a Inglaterra, em 1656. Mas, 

mesmo absurdas, as ideias não deixavam de alimentar a imagem geral dos judeus como 

pessoas indesejáveis, verdadeiros outsiders, em perpetuidade.  

 

      Acompanhando esses aspectos do estereótipo referentes às atividades dos judeus, destaca-

se um conjunto de fatores, que se referem à sua aparência e ao seu comportamento.  O 

alegado fedor, associado ao cheiro do diabo, por exemplo, e uma tendência a usar linguagem 

de baixo calão ou, ainda, entregar-se a práticas lascivas. Incluía coisas mais ridículas ainda, 

como a suposta menstruação dos judeus homens. Foi também nos tempos medievais que os 

judeus começaram a ser representados com o nariz excessivamente grande e de formato 

considerado feio. 
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      Uma manifestação muito divulgada do estereótipo surgiu no final da Idade Média – a 

imagem do Judeu Errante, pária social condenado a andar pela terra para sempre, a fim de 

expiar seu suposto crime contra Cristo.   Felsenstein (1999) enfatiza que esse e muitos dos 

outros mitos, se apoiavam na interpretação literal de várias partes da Bíblia. Outras leituras, 

igualmente literais, motivavam certo apoio para os judeus, identificando-os com o Povo Eleito 

de Deus, o que ajudou na sua readmissão ao país.  O autor explica também que vários 

aspectos do estereótipo se desenvolveram em conseqüência de uma total falta de 

entendimento do ritual judaico, pelos não judeus. A Páscoa judia, por exemplo, festeja a saída 

do povo judeu da escravidão no Egito, relatada no livro do Êxodo no Antigo Testamento. Esse 

era o festival em que Jesus participava com seus discípulos, por ocasião da Última Ceia. A 

coincidência das datas no ano, portanto, não é por acaso, mas parecia a muitos cristãos que os 

judeus estavam festejando a morte de Jesus. O rito da circuncisão, também, foi interpretado 

como parte de um ritual diabólico.  

 

      Toda essa carga de preconceito recaía sobre os judeus na sua volta ao país no século XVII, 

depois de uma proibição que durou 365 anos. O estereótipo, que conseguiu manter-se vivo na 

sua ausência, se fortaleceu mais ainda, em parte da população, com sua volta. Apesar do 

tamanho minúsculo da comunidade judia, aumentou o medo da dominação israelita no país, 

ou pelo menos, de uma entrada descontrolada. Muitos achavam que deveriam tratar os judeus 

com desprezo, numa confirmação e continuação do castigo que vinham recebendo de Deus.   

 

     A imagem estereotipada no século XVIII manteve muitos aspectos dos séculos anteriores. 

Mas, com a presença real, agora, dos judeus circulando no país, ela adquiriu novos elementos, 

ligados às profissões típicas dos judeus: a de agiota ou de mascate, exercida por muitos judeus 

pobres sem alternativas, ou ainda de comerciante de roupa usada. Além do mais, como muitos 

dos primeiros judeus a entrarem no país no século anterior eram sefarditas, houve uma 

tendência a se dar um toque oriental a esse quadro estereotipado, emprestando aos seus 

cabelos e ao tom da pele uma cor mais escura - e assim, menos desejável - à maioria das 

representações.  

 

      Mas ao contrário do que aconteceu na Idade Média na Inglaterra, e até o século XX  na 

Europa continental, essas atitudes nunca resultaram, na época sob consideração, em agressões 

físicas contra os judeus. Mesmo assim, apesar da emancipação do século XIX, vestígios da 

discriminação, baseados no estereótipo tradicional, perduraram pelo menos até a década de 
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1960; estes se refletiam, por exemplo, na imposição de cotas limitando o número de judeus 

nas melhores escolas particulares e nos clubes de golfe. Muitos aspectos não religiosos do 

estereótipo, lamentavelmente, duraram mais tempo e ainda hoje têm seus defensores, nos 

partidos políticos de ultradireita. Não se manifestam abertamente, devido às leis que 

condenam a discriminação racial.    

 

2.6.2 Os judeus no Brasil 

 

      O Brasil nunca presenciou os massacres de judeus, comuns na Europa, desde a Idade 

Média até o Holocausto de Hitler. Nunca houve atos de violência física ou expulsão 

praticados contra os judeus, depois dos tempos da Inquisição. Os problemas raciais brasileiros 

sempre foram direcionados para áreas mais em evidência, envolvendo grandes segmentos da 

população, como o povo indígena nos primeiros séculos da colonização, e, posteriormente, os 

africanos, bem como seus descendentes. Além do mais, o anti-semitismo nunca fez parte do 

folclore desses povos minoritários. Tais fatos se aliaram à percepção do judeu como um 

componente da população branca e a uma maior tolerância dos brasileiros a certas 

desigualdades, sempre passando a impressão, a muitos observadores, inclusive brasileiros, de 

que não existe no Brasil qualquer preconceito anti-semítico. A poetisa norte-americana 

Elizabeth Bishop (1911-1979), que morou muitos anos no Brasil, escreveu:  

No país não existe o anti-semitismo. Um jovem homem de negócios brasileiro, 

inteligente, mas não muito lido ou bem viajado, ficou atônito, ao planejar sua primeira 

viagem aos Estados Unidos, a ser avisado sobre hotéis com „restrições‟. A idéia de 

alguém ser discriminado por ter nome judeu nunca lhe tinha passado pela cabeça. 

(BISHOP, 1962, p. 115)21  

 

 

      Se por “anti-semitismo” Bishop queria dizer discriminação aberta contra os judeus, ela 

não deixa de ter certa razão. Se, porém, o termo for entendido como preconceito, a situação 

verdadeira fica muito distante dessa posição. Maria Tucci Carneiro (2003, p. 11-13) traça em 

detalhes o percurso do anti-semitismo brasileiro, começando em tempos coloniais com o que 

ela chama de “anti-semitismo tradicional”, baseado em considerações religiosas e mitos de 

pureza de sangue. Posteriormente, até 1860, houve um período de “hibernação”, seguido pela 

ascensão do “anti-semitismo moderno”, que pregava as mesmas teorias raciais européias 

adotadas pelos Nazistas na Alemanha. Essa nova tendência, apoiada por intelectuais católicos 

                                                
21 “The country has no anti-Semitism. A young Jewish business man of Brazil, intelligent but not well-read or 

well-traveled, was astounded, when planning his first trip to the United States, to be warned about „restricted‟ 

hotels. The idea of being discriminated against because he had a Jewish name had never occurred to him.” 
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de direita, chegou a ter influência no governo de Vargas, largamente escamoteada na época. 

As consequências incluíram a restrição da imigração judia antes e durante a Segunda Guerra 

Mundial, bem como ações trágicas como a entrega da judia e comunista militante Olga 

Benário Prestes às autoridades alemãs, em 1936.      

 

      Esse anti-semitismo moderno atingiu até o mundo artístico e intelectual do Brasil. 

Hallewell (2005, p. 353) cita uma carta de 1937 do próprio Monteiro Lobato em que ele 

escreve em termos preconceituosos sobre os judeus fabricantes de papel. Nas obras de 

Gilberto Freyre, inclusive, encontram-se observações do seguinte tipo: 

Técnicos da usura, tais se tornaram os judeus em quase toda parte por um processo de 
especialização quase biológica que lhes parece ter aguçado o perfil no de ave de 

rapina, a mímica em constantes gestos de aquisição e de posse, as mãos em garras 

incapazes de semear e de criar. Capazes só de amealhar. (FREYRE, 2002, p. 307) 

 

      O mais pernicioso de todos foi o historiador e romancista Gustavo Barroso. Esse atacava 

os judeus, constantemente, nos seus livros dos anos 1930, quando também editou e publicou 

uma tradução dos notórios Protocolos dos Sábios de Sião.
22

 Era o líder intelectual da Ação 

Integralista Brasileira, partido fascista e antissemita fundado por Plínio Salgado, que tentava 

aliar o Brasil com a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Esse fato não o impediu de se 

eleger presidente da Academia Brasileira de Letras, nos anos 1932/33 e 1949/50.  

 

      Esses exemplos, certamente, constituem exceções e não a regra, quando se fala da classe 

intelectual do país. A área mais preocupante do anti-semitismo, no entanto, continuou a 

residir no imaginário popular, como verificou o sociólogo Ianni, em 1958. Nas suas pesquisas 

sobre o racismo contra imigrantes em Curitiba, cidade sem grande tradição da presença 

judaica, ele percebeu um preconceito generalizado contra os judeus, em comparação com 

outros grupos de imigrantes. Cita um comerciário luso-brasileiro que declarou: “Com exceção 

aos judeus, acho um erro o preconceito de cor, nacionalidade, ou qualquer outro preconceito” 

(IANNI, 2004, p. 185).  

 

      Nunca surgiu na imaginação popular brasileira, porém, um estereótipo definido, que 

ficasse associado aos atributos imaginados do judeu. A idéia do judeu no Brasil sempre foi e 

                                                
22 Panfleto, publicado pela primeira vez na Rússia entre 1903 e 1907. Alega conter os planos dos judeus para 

dominar o mundo. Trata-se, porém, de uma fabricação total, criada para ser uma ferramenta contra os judeus. 

Apesar de ser comprovado em 1921 que não se tratava de um documento autêntico, continua até hoje a ser usado 

e divulgado pelos inimigos dos judeus, especialmente no mundo árabe (CARNEIRO, 2003). 
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continua sendo muito mais vaga. O atributo principal é o apego ao dinheiro, mas existem 

outros, em escala menor: o exclusivismo da comunidade judaica; a conexão (não definida) 

com potências alheias, especialmente financeiras; a participação no comércio pequeno, junto 

com o chamado turco (o sírio-libanês); uma tendência a picaretagem e traição, ligada na 

mente popular a Judas, queimado em efígie no sábado da Aleluia; o mito e, talvez mais 

importante, o nome, do Judeu Errante, presente na literatura de cordel; a responsabilidade, 

pelo menos parcial, pela crucificação de Jesus; e uma influência geralmente maléfica, 

simbolizada pela palavra, ainda corrente, “judiar”. Na vida prática, e especialmente no nível 

individual e institucional, é muito difícil encontrar no Brasil as atitudes discriminatórias 

contra os judeus, tão presentes na Europa e nos Estados Unidos, mesmo 60 anos depois do 

Holocausto.  

 

      Hoje em dia, como nos últimos dois séculos, a comunidade judaica brasileira continua 

vivendo em grande harmonia, como parte integral da sociedade, em pleno gozo dos seus 

direitos civis e da sua liberdade religiosa. Concentra-se no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

embora existam comunidades menores em outras capitais, como Porto Alegre, Recife, 

Salvador, Belém e Manaus. No período imperial conviviam no Brasil alguns milhares de 

judeus, mas agora, a comunidade totaliza por volta de 100.000 pessoas. O anti-semitismo, não 

obstante, nunca desapareceu totalmente. Evidencia-se, atualmente, pelas constantes 

republicações de documentos como os já mencionados Protocolos dos Sábios de Sião; por 

ocasionais profanações de sinagogas ou cemitérios israelitas por gangues neo-nazistas; e, mais 

recentemente, pela associação na cabeça do povo, dos judeus a atitudes políticas consideradas 

agressivas do governo do Estado de Israel. Verifica-se, entretanto, outro fenômeno 

interessante, ligado ao crescimento das igrejas evangélicas (em especial, a dos Adventistas do 

Sétimo Dia), nas quais muitos membros se identificam com o povo judeu e com o conceito da 

Terra Prometida. 

 

2.6.3 Dickens e Fagin 

 

      Quanto ao autor Charles Dickens, continua em vigor o debate sobre os seus sentimentos 

anti-semíticos, ou a falta dos mesmos, tanto como fatores na composição mental do autor, 

quanto como manifestados nas suas obras. O assunto recebe uma seção à parte, de 24 páginas 
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com 67 itens, na bibliografia de Oliver Twist preparada por Paroissien (1986; 2005). Apenas 

para este estudo, foram consultados mais de 35 trabalhos.  

 

      Por um lado, há os defensores de Dickens contra as alegações de anti-semitismo e da 

conseqüente isenção do autor na criação da figura de Fagin.  Os editores da The Dickensian 

(1905-  ) mostraram esse ponto de vista várias vezes, nas primeiras décadas da publicação da 

revista. Esses, como também, Modder (1960) e Johnson (1950) argumentam, alinhados com 

as defesas feitas pelo próprio Dickens, que o autor não queria ofender os judeus; dizem ainda 

que Fagin foi baseado em figuras verdadeiras da classe criminosa dos receptadores, que 

consistia principalmente de judeus. Atribuem as várias referências depreciativas aos judeus, 

nos outros escritos de Dickens, às convenções da época e alegam, freqüentemente, que Fagin 

tenha poucas características judias ou do estereótipo judeu, exceto o fato de Dickens chamá-

lo, quase sempre, “the Jew”. Acham um “absurdo” (MODDER, 1960, p. 218) ou uma 

incongruência (JOHNSON, 1950) acusar Dickens de ter preconceito anti-semítico, 

considerando, especialmente, o humanitarismo do autor em todas as áreas sociais. Modder, ao 

mesmo tempo, lamenta que o retrato de Fagin tenha chegado ao público, exatamente nos anos 

em que o movimento para obter plenos direitos para os judeus estava numa fase muito difícil.   

 

      Esses críticos opinam, ainda, que Dickens fez de Fagin um judeu renegado, em termos da 

religião israelita. Esse lado do personagem, dizem, se mostra na sua primeira aparição, 

quando Oliver o encontra fritando salsichas que são, provavelmente, fabricadas de carne de 

porco. E aparece novamente, no fim da vida de Fagin, quando ele rejeita o apoio da reza de 

correligionários veneráveis, antes de ser enforcado (Oliver Twist, Capítulos VIII e LII, 

Apêndice A, ref. T02,). Butterworth (2009) concorda com esse argumento, bem como o faz 

Lane (1956; 1958). Este último, embora reconhecendo que Dickens incorporou 

conscientemente muitos aspectos estereotipados do judeu, especialmente ligando Fagin ao 

diabo, argumenta, ainda, que o principal responsável pelo antissemitismo percebido no 

romance, não foi o autor Dickens, que simplesmente usou uma figura padrão tradicional, mas, 

sim, os leitores preconceituosos do romance! Escreve: “Esse personagem, por sua natureza 

arquetípica, apela às emoções e aos preconceitos já firmemente estabelecidos por costume e 

tradição” (LANE, 1958, p 94).
23

 Marcus (1965) despreza os aspectos antissemíticos de Fagin, 

                                                
23 “This character, by its archetypal nature, appeals to emotions and prejudices already firmly set by custom and 

tradition”. 
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argumentando que, considerando todos os elementos psicológicos que entraram na criação do 

personagem, o fato dele ser judeu é de menor importância e quase fortuito. 

 

      Por outro lado, para a maior parte da crítica mais recente, a retratação de Fagin foi 

propositalmente anti-semítico. Heller (1990, p. 43) escreve: 

A alegação de que os aspectos judaicos de Fagin sejam de alguma forma acidental à 

sua concepção, um tipo de acidente histórico, seria quase absurda demais para levar a 

sério, se não tivesse sido argumentado pelo próprio Dickens e tratada seriamente por 

muitos críticos depois da sua época.”24   

 

      Steyn (1995), de sua parte, demonstra como, mesmo no tempo da criação de Oliver Twist, 

representações de judeus, inclusive das classes mais pobres, poderiam ser favoráveis, sendo, 

assim, totalmente opostas ao retrato que Dickens nos dá de Fagin. Meyer (2005, p. 248) vai 

mais longe, alegando que o fato de Fagin ser judeu é essencial na abordagem de Dickens. 

Nesta, ele queria justapor a encarnação do mal representado pelo judeu, por ser o outsider 

mais em evidência na sociedade, com os valores realmente cristãos da Inglaterra. Por isso, 

Fagin não recebe o mesmo tratamento cômico de muitos dos outros criminosos criados por 

Dickens. O fim de Fagin é “o expurgo simbólico do judeu anticristão do mundo inglês 

representado no romance.”
25

 Daí o fato, comentado por Steyn (1995) e outros, de que Fagin 

em Oliver Twist é uma figura sem possibilidades de redenção – ele não se arrepende dos 

crimes que cometeu, nem durante o seu processo, nem na cela onde passa suas últimas noites. 

Não se trata de uma pessoa, mas de uma idéia – Fagin é, como o Judeu Errante, condenado 

para sempre.  

 

      Dos trabalhos de Fisch (1971), Heller (1990), Steyn (1995) e Felsenstein (1999), 

compilou-se uma lista extensa dos atributos do estereótipo do judeu, presentes no Fagin de 

Dickens. Deve-se lembrar, porém, que esse estereótipo negativo é uma montagem de muitos 

elementos. Alguns são imaginados ou míticos; outros são baseados na observação e 

exagerados pela imaginação popular ou artística; ainda, há outros que poderiam ser 

considerados não depreciativos em si, como o uso da barba e do chapéu de aba larga.  

 

                                                
24 “The claim that Fagin‟s Jewishness is somehow incidental to his conception, that it is a kind of historical 

accident, would be almost too preposterous to take seriously had it not been advocated by Dickens himself and 

treated seriously by many critics since his time.” 
25 “the symbolic purging of the anti-Christian Jew from the English world of the novel.” 
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      Segundo esses autores, Fagin se mostra: desonesto; ladrão; traidor (dos seus associados 

Bill Sikes e Nancy); sedutor; dado a humor grotesco; manipulador e calculador; envenenador 

em potencial; covarde; servil; avarento; um ser ligado intimamente ao diabo; abdutor de 

crianças e violador da inocência delas; ligado ao Libelo de Sangue, (pelas ameaças que faz a 

Oliver com uma faca e quando ele anda pelas ruas sujas, como um réptil procurando 

vísceras); possuidor de desejos insaciáveis; representante da corrupção da cidade (em 

contraste com a pureza do campo); e parasita, sobrevivendo pelo trabalho dos outros. 

Fisicamente, ele é impuro (representado pela sujeira pessoal e do ambiente), repulsivo, 

assustador (tipo bicho-papão), bestial e subumano.
26

 Usa roupa típica de judeu (chapéu de aba 

larga, roupão), além de ter a barba e os cabelos ruivos e o nariz grande, associados, 

especialmente, com o judeu tradicional do palco. Suas atividades econômicas incluem, além 

do comércio de roupa usada, a receptação de mercadoria roubada, que, segundo Paroissien 

(1986; 1992), era considerada um ramo dominado pelos judeus em Londres. 

 

      É difícil imaginar que essa riqueza de detalhes não fosse proposital.  O grau da 

intencionalidade antissemítica do autor, porém, fica em aberto. Segundo Morse (1976, p. 

161), “Dickens era um anti-semita da mesma maneira que uma criança é, acreditando, no 

curso normal de eventos, no que foi ensinado em casa e nas aulas religiosas dos domingos”.
27

 

Felsenstein (1999, p. 238) concorda: “Inconscientemente, na melhor das hipóteses, a 

imaginação de Dickens se aprofunda nos anais de um anti-semitismo enraizado.”
28

 Oliver 

Twist era, então, “a obra de um autor que aceitava e refletia o antissemitismo do seu meio” 

(STONE, 1959, p. 233)
29

.  

 

      A recepção do romance na época do autor parece apoiar essas opiniões. Johnson (1950) 

observa que nenhum crítico literário do século XIX levantou acusações de anti-semitismo 

contra Dickens e que o primeiro protesto da comunidade israelita só veio em 1854, 16 anos 

depois da publicação do livro. Tais protestos foram sempre recebidos com surpresa por 

Dickens, que consistentemente alegava que não queria mal aos judeus.  Stone (1959) e Landa 

(1926) acham que foi por descuido, indiferença e ignorância que Dickens criou uma figura tão 

                                                
26 Interessantemente, Steyn (1995) também se refere ao “fedor” de Fagin, parte do estereótipo tradicional do 

judeu, mas não, de fato, mencionado por Dickens, a não ser com referência ao bairro pobre em que o judeu 
morava. 
27 “Dickens was anti-Semitic in the same way that a child is anti-Semitic, believing as a matter of course what 

He was taught at home and in Sunday school.” 
28 “At best unconsciously, Dickens´ imagination delves into the annals of an inveterate anti-Semitism.” 
29 “Oliver Twist, then was the work of an author who accepted and reflected the anti-Semitism of his milieu.” 
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anti-semítica. Sobretudo, segundo Landa (1926, p. 163), Dickens não levou em conta o fato 

de que “qualquer menção de „Jew‟ e, mais especialmente, de „The Jew‟ [o termo normalmente 

usado para Fagin, no texto] na literatura, se tornou uma condenação não da pessoa citada, mas 

do povo todo.”
30

 

 

      Não resta dúvida, no entanto, que na década de 1860, a última da sua vida, as atitudes de 

Dickens perante os judeus sofreram uma mudança profunda. O processo parece ter começado 

em 1863, quando ele recebeu uma carta de Mrs. Eliza Davis, a esposa de James Davis, que 

tinha acabado de comprar a casa londrina de Dickens em Tavistock Square. A negociação e 

finalização da venda, tinham sido muito do agrado de Dickens, apesar das suas reservas 

iniciais em fazer negócios com judeus (STONE, 1959). Na sua carta (FAGIN..., 1921, p. 145-

146), Mrs. Davis pede a contribuição de Dickens para uma instituição judia de caridade e 

aproveita a oportunidade para criticar o autor por ter encorajado um preconceito “vil” contra 

os judeus, pela retratação de Fagin, que teria apenas “uma única interpretação”.
31

  

 

      A resposta de Dickens (FAGIN..., 1921, p. 146-147) foi de surpresa e negação. Ele alegou 

que nunca tivera nada contra o povo judeu e que, em Fagin, estava retratando simplesmente a 

verdade de uma classe criminosa de receptadores de Londres, constituída, na época da 

história, pelos judeus. Continuou a escrever que todos os outros criminosos do livro Oliver 

Twist eram cristãos
32

 e que ele chamava Fagin de “the Jew” não em consequência da sua 

religião, mas da sua raça. Igualmente, ele escreveria “Chinaman”, referindo-se a um chinês, 

mas não “the Roman Catholic” para aludir a um italiano ou espanhol. Termina por dizer que 

sempre falava bem dos judeus, em público e particularmente. Do que sabemos da sua 

correspondência e escritas menores, isso não é o caso, segundo Stone (1959).   

       

      Na sua segunda carta, logo em seguida (FAGIN..., 1921, p. 147-148), Mrs. Davis explicou 

que a raça e a religião judias são inseparáveis. Enfatizou que mesmo sendo os outros 

criminosos cristãos, eles foram contrastados com cristãos bons, enquanto Fagin ficou isolado 

                                                
30 “Any mention of the „Jew‟, and more especially of „The Jew‟, in literature, has become an indictment, not of 

the person cited, but of the whole people.” 
31 “Fagin, I fear, admits only of one interpretation”. 
32 Nessa declaração, Dickens se omitiu. Existe, sim, outro criminoso judeu no romance, o jovem Barney, “mais 
novo do que Fagin, mas de aparência quase tão vil e repelente quanto a dele” (Oliver Twist, Capítulo XV, ref. 

B13c, p. 127). Barney aparece quatro vezes no romance, servindo numa taberna frequentada pelos criminosos e 

participando da preparação de um assalto. Fica caracterizado por um sotaque fortemente nasal, considerado parte 

do estereótipo do judeu asquenase da época, especialmente no palco, mas não dado pelo autor a Fagin. O nome 

Barney era comum entre os judeus da época.  
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como “the Jew”. Alegou que os costumes dos judeus eram desconhecidos pelos ingleses, 

mencionando o repetido surgimento do Libelo do Sangue, até em um dicionário da época. 

Recomendou a Dickens que examinasse os costumes e a natureza dos judeus britânicos para 

poder representá-los como eles realmente eram.    

 

      Nunca se encontrou uma resposta de Dickens a essa última carta. Mas tudo indica que ele 

levou muito a sério a acusação de Mrs. Davis.  Logo introduziu, no romance que estava 

escrevendo, Our Mutual Friend (1864-65), o judeu Riah, um homem tão bom, sério e 

simpático que, na opinião generalizada dos críticos, parecia irreal e não convenceu como 

personagem de romance. Dickens, de fato, não tinha examinado com detalhes a vida dos 

judeus de Londres, mas criou seu próprio anti-estereótipo. Landa (1926, p. 165) chama Riah 

“um personagem desnecessário e não convincente”.
33

 Stone (1959, p. 247-48) explica que 

Dickens usou Riah para “enfatizar as qualidades judias de lealdade, benevolência, humildade, 

paciência e caridade”, mas também admite que o personagem é um tipo de “profeta santo”, 

representando meramente “um gesto emocional”
34

 por parte de Dickens. Mrs. Davis criticou 

certos detalhes da nova figura do judeu, mas em geral, se deu por satisfeita, apresentando a 

Dickens, três anos depois, uma Bíblia em hebraico e inglês, que ele recebeu com sincera 

gratidão. Ela colocou, no livro, a seguinte inscrição:  

Presenteado a Charles Dickens, Esq., em reconhecimento grato e laudatório, por haver 
exercido a qualidade mais nobre possuída pelos homens: a de expiar uma injúria logo 

que teve a consciência de tê-la infligido, por uma judia. (FAGIN..., 1921, p. 150)35   

 

      Vale ressaltar que Dickens colocou, na boca de Riah, um discurso que refuta o argumento 

que o autor tinha usado antes para negar as acusações de anti-semitismo que recebera:  

 
Pois, nos países cristãos, não é com os judeus, como é com os outros povos. Os 

homens dizem: „Esse é um grego ruim, mas existem gregos bons. Esse é um turco 

ruim, mas existem turcos bons. Não é assim com os judeus. Os homens identificam os 
ruins entre nós com bastante facilidade – entre quais povos não é possível identificar 

os ruins facilmente? – mas eles tomam os piores de nós como amostras dos melhores; 

tomam os mais baixos como representações dos mais altos; e eles dizem „Todos os 

judeus são iguais.‟ (DICKENS, 1971, p. 795)36 

 

                                                
33 “an unnecessary and unconvincing character”. 
34 “to underline Jewish loyalty. Kindness, humility, patience and charity.”  - “a saintly prophet” - “an emotional 

gesture”. 
35 “Presented to Charles Dickens, Esq., in grateful and admiring recognition of his having exercised the noblest 
quality man can possess; that of atoning for an injury as soon as conscious of having inflicted it, by a Jewess.” 
36 “For it is not, in Christian countries, with the Jews as with other people. Men say, „This is a bad Greek, but 

there are good Greeks. This is a bad Turk, but there are good Turks.‟ Not so with the Jews. Men find the bad 

among us easily enough – among what peoples are the bad not easily found? – but they take the worst of us as 

samples of the best; they take the lowest of us as presentations of the highest; and they say „All Jews are alike‟.”  
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      A criação de Riah não foi a única medida tomada por Dickens. Das várias revistas 

literárias que ele editava, começou a excluir contos e artigos com conteúdo anti-semítico. 

Mais importante para os efeitos deste estudo, na edição de Oliver Twist que ele revisou para o 

novo lançamento de 1867, excluiu, a partir de Capítulo 39 do romance, mais de 80%, pelo 

cálculo de Kerker (2002), das referências a “the Jew”, substituindo o termo ofensivo por “he” 

ou “Fagin”. Não se tem certeza porque essas alterações não aparecem na primeira parte do 

livro, mas Stone (1959) conjetura que foi porque os capítulos anteriores já tinham sido 

corrigidos e enviados à gráfica. A mudança não sendo total, no entanto, a identificação 

continua. Heller (1990, p. 50) comenta que Dickens não podia de-judificar Fagin, mesmo 

querendo fazê-lo, pois “um Fagin que não fosse „the Jew‟, simplesmente não seria o vilão dos 

pesadelos que Dicken criou em Oliver Twist.”
37

  Mas, mesmo assim, comenta Rahn (2003, p. 

305): 

Essas mudanças pequenas poderiam não ter feito muito diferença para leitores adultos, 

mas Oliver Twist era e ainda é um dos primeiros romances de Dickens que muitas 

crianças lêem; a menor visibilidade do fato de Fagin ser judeu poderia ter diminuído a 

probabilidade que elas absorvessem associações anti-semíticas do personagem.38  
 

      Tem que ser dito, neste ponto, que as mudanças nas atitudes de Dickens podem ser 

consideradas como sintomáticas das mudanças na sociedade inglesa e na posição dos judeus 

nela inseridos. Era muito menos aceitável nos anos 1860 manter, publicamente pelo menos, as 

mesmas atitudes dos anos 1830 com relação aos judeus. Como Stone (1959, p. 224) comenta: 

“O desvio gradativo de Dickens de um preconceito indiferente para, pelo menos, um 

entendimento intelectual, é, ao mesmo tempo, uma realização pessoal significativa e um 

sintoma revelador da evolução dos sistemas da cultura vitoriana.”
39

  

 

      Antes de finalizar esta seção, vale mencionar um aspecto de Fagin que surgiu em 

conseqüência da insistência de Dickens, nos seus prefácios e correspondências, que ele estava 

retratando “a verdade”. Esta “verdade” parece-nos, hoje em dia, muito mais uma abordagem 

poética e filosófica do que uma descrição fotográfica e contextualizada dos fenômenos 

observados pelo autor na vida real. Muitos, porém, entendiam que Dickens queria dizer, entre 

                                                
37 “A Fagin who was not „the Jew‟ would, quite simply, not be the nightmare villain whom Dickens created in 

Oliver Twist.” 
38 “These small changes may not have made much difference for adult readers, but Oliver Twist was and still is 

one of the first Dickens novels many children read; the increased invisibility of Fagin‟s Jewishness may have 

appreciably decreased the probability that they would absorb anti-Semitic associations from him.” 
39 “Dickens‟ drift from careless prejudice to at least an intellectual understanding is both a significant personal 

achievement and a revealing symptom of the evolving patterns of Victorian culture.” 
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outras coisas, que ele inspirava seus personagens em pessoas reais específicas. Houve, 

portanto, muitas tentativas de identificar o modelo usado por Dickens na criação de Fagin. A 

identificação tradicional com o receptador e vigarista judeu, Ikey Solomons (c.1785-1850), 

réu em um processo famoso em 1831, foi definitivamente descartada por Landa (1926) e 

Tobias (1969), mas ainda hoje  ressuscitada ocasionalmente (ver Seção 5.1.7).  

 

      Certa pesquisadora (DICKENS STUDIES ANNUAL, 2003, p. 418), lembrando-se das 

alegadas características femininas do personagem, já anotadas por vários críticos, afirma que 

Dickens modelou Fagin não em qualquer judeu, imaginário ou real, mas na própria mãe. Mas 

muitos concordam com Landa (1926), que Fagin é um judeu típico do palco tradicional na 

Inglaterra e que não houve um modelo da vida real.  

 

      Quanto ao nome “Fagin”, Dickens comentou, muito mais tarde, que ele pegou o nome de 

um colega da fábrica de cera de sapatos, onde foi forçado a trabalhar uns meses, com apenas 

12 anos de idade, em consequência da falência do pai. Bob Fagin, uns anos mais velho do que 

Dickens, deu-lhe muito apoio e amizade, fato que tem intrigado vários pesquisadores 

(BAYLEY, 1962; MARCUS, 1965), do ponto de vista psicológico: porque Dickens deu o 

nome de um bom amigo, possivelmente nem judeu, a um homem que encarnava o mal? 

Fagin, um nome muito raro, pode, também ter sido uma variação de Fagan, sobrenome judeu 

que tem suas origens no nome alemão Feige (PAROISSIEN, 1992, p. 99). Fagan é um nome 

muito mais comum do que Fagin, o que levou Rowland (2005), na base de pesquisas feitas 

nos registros civis da Inglaterra, a postular que Bob Fagin era, de fato, Bob Fagan.  

 

      Parece-nos, não obstante, que todo esse trabalho em busca de modelos reais para Fagin se 

torna desnecessário, uma vez que o autor parecia ter na sua mente já um modelo completo 

para aquele personagem – o estereótipo tradicional. Heller (1990, p. 49) escreve: 

A vilania de Fagin [...] ganha ressonância e aumenta seu horror pela insistência de 

Dickens na natureza judia de Fagin e pela prontidão do autor a explorar o compêndio 

todo de associações assustadoras que se acumularam em volta do estereótipo do judeu 
na imaginária popular, a partir da Idade Média.40  

. 

      Dickens queria um personagem que encarnasse o mal e escolheu, com ou sem reflexão, o 

outsider mais em evidência da época – o judeu – que, pelo preconceito já presente no autor, 

                                                
40 “Fagin´s villainy [...] gains resonance and added horror from Dickens‟s  insistence on Fagin´s Jewishness 

and Dickens´s readiness to exploit the whole compendium of terrifying associations that  have clustered around 

the stereotype of the Jew in the popular imagination from the Middle Ages onwards.” 
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era um elemento indesejável da sociedade. Sua arte transformou o modelo em um personagem 

carismático, que chegou a simbolizar o anti-semitismo, assumindo este papel durante a 

própria vida do autor. Como observa Steyn (1995), o personagem se tornou um alimento 

perfeito para as novas teorias raciais que ganhavam terreno na Europa na segunda parte do 

século XIX, com conseqüências desastrosas no século XX. 

 

      Os que negam o anti-semitismo de Dickens, na época de Oliver Twist, recusam ver como 

o autor não somente se utilizou do estereótipo existente, mas o desenvolveu e o confirmou. 

Esquecem que a parte negativa do estereótipo consiste não de características reais, mas de 

atributos imaginados. Dachslager (1977), ao contrário, enfatiza a importância, na formação da 

idéia popular do judeu, dos judeus criados na literatura, sendo quase todos estereótipos 

negativos, com pouca relação com a realidade. Baumgarten (1996, p. 50) acusa Dickens de 

contribuir para essa imagem falsa, por: 

estereotipar [Fagin] como a encarnação do mal e articular uma economia literária de 
anti-semitismo, assim preparando o caminho para as representações raciais que 

definiam as imagens culturais gerais dos judeus por mais de cem anos da cultura 

inglesa e europeia depois a publicação de Oliver Twist em 1838.41 

 

 

2.7 O CORPUS  

 

      O ponto de partida deste estudo é o segundo romance de Dickens, Oliver Twist (1837-38), 

de 400 a 500 páginas na maioria das edições, divididas em 53 capítulos. O primeiro romance 

do autor, The Pickwick Papers (1836-37) era mais uma coleção de episódios do que um 

romance no sentido normal da palavra no século XIX, mas já tinha rendido ao autor uma fama 

considerável. Os primeiros fascículos de Oliver Twist começaram a ser lançados antes de 

terminar os fascículos de Pickwick e fizeram um sucesso tremendo. Os personagens e a 

história dramática do jovem órfão Oliver captaram a imaginação de todo o público leitor, 

pertencente a todas as classes sociais. 

 

      A história de Oliver Twist expõe, por um lado, os horrores sofridos pelas classes menos 

privilegiadas da sociedade inglesa, não apenas no submundo criminoso de Londres, mas 

também nas instituições públicas, que deveriam minimizar a miséria dos pobres, tais como os 

                                                
41 "to stereotype him as the incarnation of evil, and articulate a literary economy of anti-Semitism, thus 

preparing the way for the racialist representations that defined general cultural images of the Jews for better 

than a hundred years of English and European culture since the publication of Oliver Twist in 1838.” 
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orfanatos, os asilos e a magistratura.  Por outro lado, trata-se de um conto de cunho moral, em 

que o puro, o inocente, personificado em Oliver, consegue sobreviver em circunstâncias 

totalmente adversas e termina vencendo as forças do mal. Estas últimas são representadas, 

entre outros, pelo fiscal Bumble, pelo ladrão e assassino Sikes e, sobretudo, pelo judeu Fagin. 

A história tem um enredo complexo, que trata principalmente das origens misteriosas de 

Oliver, e é marcado por muitos momentos de suspense. O estilo de Dickens é bem conhecido 

pela sua retórica, pela atenção à descrição detalhada, pela ironia, pelo sentimentalismo e pelo 

uso do patos – todos bastante em evidência nesse romance.  

 

       Foram publicadas várias edições do romance durante a vida do autor, muitas contendo 

revisões pequenas, feitas por ele mesmo. A edição mais utilizada neste estudo é a de 1846, 

considerada hoje em dia na Inglaterra a padrão – por enquanto, pelo menos, pois há muita 

discussão sobre essa preferência, por Grossman (1996) e outros. Muita referência se faz 

também à edição de 1867, que recebeu revisões pertinentes à representação de Fagin. Utiliza-

se pouco, porém, a primeira edição de 1837/38, editada por Horne, em 2003 (Apêndice A, ref. 

T01), principalmente porque esta organiza o romance em Books, cada um com sua própria 

divisão em capítulos, sistema não repetido em qualquer das edições posteriores.
42

    

 

     A quantidade de traduções, adaptações, versões para o teatro e para o cinema do romance 

Oliver Twist é vasta e guarda dimensões mundiais. Essas representações começaram a ser 

feitas, antes da publicação completa do livro, e continuam até os dias de hoje. A obra gerou, 

na língua portuguesa, mais de 70 impressos distintos, ao longo de 140 anos, demonstrando 

tratar-se de um verdadeiro fenômeno cultural. Mostra, acima de tudo, a força de sobrevivência 

dos memes da história, nos termos descritos acima (Seção 2.4).  

 

      Logo no começo da pesquisa preparatória para este estudo, foram identificadas, para 

grande surpresa do pesquisador, aproximadamente 50 edições de Oliver Twist em língua 

portuguesa. Nos meses seguintes, este número subiu para 71, abrangendo seriados, reedições 

e reimpressões. As fontes procuradas incluíam as Bibliotecas Nacionais do Brasil e de 

Portugal; o monumental trabalho bibliográfico de Gonçalves Rodrigues, A Tradução em 

Portugal (1992-1999); os sebos brasileiros, principalmente por intermédio do site 

www.estantevirtual.com.br, e por meio de visita pessoal do pesquisador a lojas, especialmente 

                                                
42 Ver Apêndice A, parte (c), para uma relação das edições em inglês relevantes ao estudo. 

http://www.estantevirtual.com.br/
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em São Paulo; os sebos portugueses, por contato direto e através do site www.abebooks.com; 

e as livrarias brasileiras on-line, com destaque para a Livraria Cultura.  

 

      Sem dúvida, existem versões ainda não identificadas, incluindo provavelmente adaptações 

infantis publicadas antes dos anos 1960, quando foi dada pouca atenção à literatura infantil a 

nível acadêmico e bibliotecário. Possivelmente, existam também outras edições seriadas, 

parciais e piratas do século XIX. Uma pesquisa nas listas das adaptações em inglês, que 

constam das bibliografias mais completas de Oliver Twist (PAROISSIEN, 1986; 2005) e do 

catálogo da British Library, revelou uma escassez de material produzido em inglês 

relacionado a adaptações infantis do romance, em comparação com a extraordinária riqueza 

quantitativa de material em português, verificada na pesquisa atual. Essa evidência é mais 

uma indicação de que o corpus levantado no presente trabalho, representa quase a totalidade 

das edições disponíveis no Brasil desde 1870. Das 71 edições listadas, conseguiu-se acesso 

direto a 54. Do saldo restante, nove são reimpressões e reedições e três foram publicadas 

exclusivamente na imprensa de Portugal entre 1876 e 1902.  

 

      O processo de inclusão e exclusão do corpus merece comentário especial. O fator 

direcionador desse processo tem sido a inclusão de todos os hipertextos impressos em língua 

portuguesa, que têm sua procedência original direta ou indiretamente, no romance inglês 

Oliver Twist de Dickens. Assim, foram excluídos meta-textos, como comentários e obras 

críticas, e outras mídias como televisão, teatro (dramático e musical), desenhos animados, e 

filmes, vários dos quais têm sido de grande importância na formação da figura de Fagin na 

imaginação culta e popular brasileira.   

 

      Como o estudo trata das versões em língua portuguesa disponíveis no Brasil, foi 

considerado indispensável incluir também as versões publicadas em Portugal. A tradução de 

Machado de Assis foi lançada apenas em folhetins do Jornal da Tarde, em 1870 (ver 

Apêndice A, ref. B11a), e a primeira versão em forma de livro a ser publicada e impressa no 

Brasil foi a tradução de Eduardo de Lima Castro para Pongetti em 1944 (ver Apêndice A, ref. 

B12a). A lacuna de 74 anos foi preenchida por importações de Portugal, uma constante no 

caso de grande parte do comércio livreiro brasileiro a partir dos tempos coloniais, em 

consequência não simplesmente da censura e da missão imperialista, mas também da política 

econômica mercantilista do império português. Essa política teve grande influência negativa 
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na produção de livros no Brasil, quer pela falta de tipografias, quer pela ausência de produção 

doméstica de papel e pelos preços altos, sobrecarregados de direitos alfandegários, do papel 

importado. Ao mesmo tempo, os impostos sobre importações de livros de Portugal foram 

sendo reduzidos e totalmente eliminados em 1912. Até os grandes escritores brasileiros, como 

Machado de Assis e José de Alencar, tiveram seus livros publicados e impressos ou na 

França, nas matrizes dos livreiros franceses que dominaram o comércio do livro no Brasil, 

como a Garnier; ou em Portugal pelas filiais e firmas associadas dessas mesmas empresas. 

Um exemplo dessa associação é o grande livreiro e editor carioca, Francisco Alves, no 

começo do século XX, que se associou à editora Aillaud-Bertrand de Lisboa (HALLEWELL, 

2005), a mesma que publicou a primeira tradução de Oliver Twist em Portugal, por volta de 

1910 (ver Apêndice A, ref. P11a).  

 

      Cabe enfatizar que os livros foram importados em grande quantidade de Portugal, 

especialmente, considerando o tamanho minúsculo do comércio livreiro brasileiro no século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX, e muitas importações continuam a ser feitas de 

Portugal até hoje (HALLEWELL, 2005). Certos exemplares das versões de Portugal usados 

neste estudo foram adquiridos entre 2007 e 2008, no Brasil - não somente de sebos, no caso 

das edições de 1910 a 1960, mas também de livrarias paulistas, que tinham em estoque vários 

lançamentos novos de Oliver Twist importados de Portugal, juntamente com uma 

disponibilidade enorme de versões brasileiras.    

 

      A inclusão de reedições e reimpressões neste estudo se justifica por três motivos. Em 

primeiro lugar, as reedições podem conter mudanças substanciais do texto – isso aconteceu 

com a grande revisão dos aspectos anti-semíticos que Dickens fez aos seus textos de 1837 e 

1846 para a edição de 1867, e, no Brasil, na tradução de Ruas (primeira versão cerca 1953, 

ver Apêndice A, ref. B13), que depois de passar por muito tempo e por várias edições sem 

alteração, recebeu, a partir das edições de 1983, o que parece ser uma modernização ou 

simplificação da linguagem, sem qualquer aviso editorial neste sentido. Em segundo lugar, as 

reedições e as reimpressões freqüentemente contêm acréscimos, eliminações ou alterações de 

materiais para-textuais, como prefácios, ilustrações, textos na capa, informações sobre o autor 

e o tradutor, etc. Em terceiro lugar, como apontado por Pym (1998, p. 79), “a frequência das 

reedições consegue […] substituir as informações que faltam [sobre dados quantitativos de 

tiragens e vendas], tanto por dar uma aproximação grosseira de quando houve demanda por 
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parte do público, quanto por indicar que tipo de tradução estava sendo pedido.”
43

 Este tipo de 

informação não deixa de ser de grande valor no acompanhamento do crescimento do meme-

plex do fenômeno Oliver Twist no Brasil. Apenas para dar uma idéia da importância das 

reedições e reimpressões feitas, das 71 edições em consideração, 41 podem ser tidas como 

traduções ou adaptações novas; as outras 30 são reedições de uma forma ou outra.  

 

2.7.1 A Classificação do Corpus 

 

      Depois de identificadas, as versões têm que ser categorizadas para facilitar sua 

interpretação analítica. Fez-se uma divisão do corpus em quatro grupos distintos: 

 

1. As traduções integrais, as translations proper, ou traduções “propriamente ditas”, de 

Jakobson (2004), cujo propósito é apresentar, na cultura-meta, uma versão transferida, frase a 

frase, ou parágrafo a parágrafo, do texto-fonte. Há duas versões neste grupo que Milton 

(2002, p.94) classificaria diferentemente, como “condensações disfarçadas”, pois certos 

trechos do texto-fonte simplesmente não foram traduzidos, sem qualquer aviso editorial que 

tal procedimento estava sendo adotado. Nesses dois casos (Machado de Assis, 1870, 

Apêndice A, ref. B11, e José Maria Machado, 1954, Apêndice A, ref. B14), porém, segundo a 

análise detalhada feita por Massa (1965) sobre o trabalho de Machado, os cortes não reduzem 

significativamente a extensão do texto-fonte e podem ser considerados dentro dos parâmetros 

atuais para traduções literárias em publicações não acadêmicas, pois o tradutor é, de qualquer 

forma, um re-escritor. Esses cortes serão analisados na Seção 3. O estudo atual examinará sete 

traduções tradicionais nas suas várias edições, quatro brasileiras e três portuguesas. 

 

2. As condensações e outras reduções, cujo princípio é levar ao público, especialmente o 

público jovem e o pouco letrado, versões mais acessíveis de textos literários, com o foco 

sobretudo no signo verbal. Mais uma vez, a nossa categorização não corresponde àquela de 

Milton (2002), pois este autor consideraria a versão de Marina e Sylvia Guaspari (Apêndice 

A, ref. B20b e B20c, 1986 e 2002) também como uma “condensação disfarçada”, uma vez 

que não indica que se trata de uma re-escritura simplificada e não de um texto integral. Este 

grupo abrange uma variedade grande de publicações, variando de 30 a 228 páginas, algumas 

                                                
43 “the frequency of re-editions can [...] replace the missing information [on data for the size of print-runs and 

sales] by giving a rough approximation of when there was a public demand, as well as what kind of translation 

there was a demand for.” 
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com propósitos didáticos. Será examinado, no presente estudo, um total de sete versões e suas 

reedições, quatro do Brasil e três de Portugal. 

 

3. As adaptações infantis ilustradas, que trazem o texto impresso abreviado e acompanhado 

sempre de imagens pictóricas. São freqüentemente produzidas para leitura em voz alta. O 

estudo abrange doze publicações nesta categoria, oito do Brasil e quatro de Portugal. 

 

4. As histórias em quadrinhos, que juntam diálogo (normalmente) e imagem, e são dirigidas a 

um público de todas as idades. As sete versões examinadas foram traduzidas de quadrinhos 

em inglês ou espanhol. Cinco são edições brasileiras.  

 

      Nas versões examinadas, existe uma que se enquadra em duas categorias distintas. A 

condensação espanhola por Carbonell foi ilustrada por Darnis em quadrinhos, que contam a 

história toda em paralelo ao texto. Assim, o mesmo livro contém duas versões lado a lado, e 

foi traduzido exatamente neste formato, para o português, por Pereira da Silva (Apêndice A, 

ref. P22, [196-?]). Esta versão será considerada no estudo como pertencente a essas duas 

categorias, a segunda e a quarta. 

 

      Todas as versões incluídas nas categorias acima aparecem listadas no Apêndice A. As 

publicações brasileiras aparecem separadas das portuguesas, indicadas no sistema de 

referências por B ou P, sendo que o primeiro dígito numérico da referência representa a 

categoria em que a obra se enquadra. A título de ilustração, “ref. P31” se refere à primeira 

adaptação infantil lançada em Portugal. Na última parte do mesmo Apêndice A são incluídos, 

indicados pela letra T, os textos fonte e outras edições de Oliver Twist utilizados no curso 

deste estudo. As versões não examinadas pelo pesquisador aparecem assinaladas com um (*). 

Daqui em diante, qualquer referência neste estudo às edições relacionadas no Apêndice A será 

feita da forma (ref. B13c, p. 56). 

 

      Seguindo a sugestão de Pym (1998), foi considerado útil compilar dados cronológicos 

mostrando o desenvolvimento, em termos numéricos, dos textos de Oliver Twist em 

português, desde o século XIX. Estes dados são mostrados na Tabela 1, que vem 

acompanhada por uma representação gráfica da mesma informação. Além do crescimento 

extraordinário do meme-plex Oliver Twist na língua portuguesa, fica bem evidente a crescente 

importância do Brasil na área da condensação e adaptação dessa obra.  
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                 Tabela 1 - Edições e reedições em português, por ano de publicação 

 

           

 
Até 1900- 1940- 1950- 1960- 1970- 1980- 1990- 2000- TOTAL 

 
1899 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2008   

Traduções Brasil 1 0 1 3 2 2 2 1 1 13 

Traduções Portugal 2 4 1 2 1 2 4 1 1 18 

 

  

        

  

Condensações Brasil 0 0 1 0 0 1 1 1 5 9 

Condensações Portugal 0 0 0 0 2 2 4 1 2 11 

 

  

        

  

Adaptações Brasil 0 0 0 0 1 0 0 4 4 9 

Adaptações Portugal 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 

 

  

        

  

Quadrinhos Brasil 0 0 0 1 0 2 0 0 2 5 

Quadrinhos Portugal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

  

        

  

Total Brasil 1 0 2 4 3 5 3 6 12 36 

Total Portugal 2 4 1 2 3 5 9 6 3 35 

                      

TOTAL 3 4 3 6 6 10 12 12 15 71 

 

 
 

          

           

           

           Brasil 1 0 2 4 3 5 3 6 12 36 

Portugal 2 4 1 2 3 5 9 6 3 35 
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3  OLIVER TWIST CLÁSSICO – AS TRADUÇÕES INTEGRAIS 

 

El Quijote, debido a mi ejercicio congénito del español, es um monumento uniforme 

sin outras variaciones que las deparadas por el editor, el encuadernador y el cajista; 

la Odisea, gracias a mi oportuno desconocimiento del griego, es uma librería 

internacional de obras em prosa e verso, desde los pareados de Chapman hasta la 

Authorized Version de Andrew Lang o el drama clásico francés de Bérard o la saga 

vigorosa de Morris o la iróníca novela burguesa de Samuel Butler. (BORGES, 2004, 

p. 239-40) 

 

       Nesta seção serão investigadas as traduções de Oliver Twist do tipo que Jakobson define 

como traduções propriamente ditas ou interlinguais (2004) ou o que entendemos pela palavra 

tradução quando a usamos da maneira tradicional. Essas são tentativas por parte do tradutor 

de recriar, na língua meta, o texto da língua fonte. A ênfase do trabalho tradutório pode ser de 

tentar reproduzir o texto fonte como concebido pelo autor ou entendido pelos leitores, atuais 

ou contemporâneos, na cultura fonte, o que Toury (1995) denomina tradução adequada; ou 

pode ser direcionada para produzir um texto mais natural e de mais fácil entendimento na 

cultura-meta, a tradução aceitável de Toury.  Qualquer que seja a cultura sendo enfatizada, 

origem ou meta, espera-se que o tradutor vise reproduzir o enredo, os personagens e o 

tamanho aproximado do texto fonte. Este tipo de tradução, quando feita de uma obra 

considerada literária, normalmente pretende ocupar, no sistema cultural do país meta, uma 

posição semelhante àquela ocupada na época da tradução pelo texto-fonte no país de origem. 

Como exceção a esta situação, estariam as traduções do mundo clássico (grego, latim, 

sânscrito) cujas culturas de origem não existem mais.  

 

      No caso do Oliver Twist de Dickens, trata-se de uma obra da literatura inglesa considerada 

pela maior parte do estabelecimento literário como canônica. Hoje em dia, mesmo com o 

próprio conceito de canonicidade sendo questionado, o percebido status canônico de qualquer 

texto geralmente influencia a liberdade com que o tradutor lida com sua tradução. Influencia, 

de fato, os limites dentro dos quais ele trabalha, consciente ou inconscientemente, na tarefa de 

ajustar o texto ao contexto não somente do ambiente social e cultural em que vive, mas 

também à sua própria capacidade estilística e poética, e ainda, freqüentemente, à sua 

plataforma sócio-política ou religiosa.  

 

      Evidentemente, existem graus de canonicidade e o tratamento que um tradutor daria à 

Bíblia, por exemplo, como o livro ocidental mais canônico de todos, pelo menos da 

atualidade, seria bem diferente daquele dado a um romance popular dos 1830s como Oliver 
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Twist. Não, porém, no sentido que o senso comum indica, de uma maior rigidez na 

representação das obras mais canônicas; ao contrário, quanto maior o grau de canonicidade e 

reconhecimento universal de uma obra, maior a liberdade e a flexibilidade dos tradutores, 

provavelmente, em função da percepção de que seria impossível destruir ou abalar o status da 

obra em questão, devido a qualquer recriação nova. Este fenômeno pode ser visto na 

multiplicidade e variedade de versões da Bíblia em cada língua européia. Fica evidenciado, 

também, nas traduções de Shakespeare - todas as peças mais importantes têm dezenas de 

versões em português
1
, a maioria escrita no século XX e alegando apresentar a visão correta 

do dramaturgo inglês.  Mostra-se ainda, no tratamento dado por poetas da língua inglesa como 

Dryden e Pound aos poetas dos mundos clássico, medieval e oriental (Homero, Catullo, Li Po 

etc.), como apontado por Lefevere (1992) e Milton (1998), entre outros.  

 

      Todas essas traduções se enquadram dentro da definição da “tradução propriamente dita”, 

mas no caso de Oliver Twist, por ser uma obra considerada menos canônica e mais recente, a 

liberdade de tradução permitida aos tradutores de Don Quijote citados por Borges acima, fica 

pouco em evidência. Essa liberdade somente começa a mostrar-se, com plena força, nas 

adaptações descritas nas Seções 4, 5, 6 e7 deste estudo, que não são geralmente consideradas 

literárias.  

 

      Essa falta de flexibilidade não significa que o tradutor não tenha que fazer escolhas e 

tomar muitas decisões, ao longo do processo tradutório. Como exemplo do tipo de problema 

encontrado pelo tradutor, poder-se-ia perguntar se é ou não aceitável excluir, em uma 

tradução, grandes trechos da obra, sem avisar ao leitor.
2
 A reação natural a esta possibilidade 

por parte do leitor ocidental do século XXI, pelo menos o de formação superior, é 

normalmente negativa – ele quase sempre dá preferência à edição marcada “texto integral”. 

Mas o fato é que existem muitas versões de obras consideradas canônicas que têm recebido 

cortes sem qualquer aviso na edição da língua fonte ou na tradução. Muitas vezes, isso tem 

ocorrido em conseqüência não somente do puritanismo sexual que dominou o período 

vitoriano e da necessidade percebida de proteger as crianças de qualquer influência 

considerada nefasta, mas também em consideração à distância moral e material entre o mundo 

                                                
1 Ver o site da PUC, Rio de Janeiro, “Escolha seu Shakespeare” www.letras.puc-rio.br.8081/default.php 
2 Isso aconteceu no caso da tradução polêmica de Dom Casmurro por Scott-Buccleuch, publicada em Londres 

por Owen em 1992 e relançada na série prestigiosa Penguin Classics em 1994, ainda sem comentário sobre os 

cortes, apesar da crítica forte emanando da comunidade acadêmica brasileira. Buccleuch tinha excluído vários 

capítulos inteiros do texto fonte. 
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do texto-fonte e a atualidade. Ocorre ainda, às vezes, simplesmente por considerações 

comerciais – a necessidade de limitar o tamanho do livro por motivos de custo de produção ou 

para atingir um mercado especial.  

 

      Será que os cortes deste tipo seriam mais nocivos, do que outros feitos para facilitar o 

entendimento e manter o interesse do leitor? Ou será que qualquer política editorial pode ser 

considerada aceitável se a tradução conseguir conservar uma grande parte dos memes 

culturais e poéticos mais marcantes do texto-fonte ou de elementos considerados não 

descartáveis, como os temas centrais do texto ou o seu protagonista principal? Genette (1997, 

p. 230) observa, quando descreve e justifica a prática hipertextual de efetuar cortes no 

hipotexto que, no final das contas, sempre existem cortes em qualquer texto do ponto de vista 

da recepção, pois “ler significa escolher, para o que der e vier, e escolher significa omitir. 

Qualquer obra fica mais ou menos amputada a partir do seu nascimento verdadeiro, quer 

dizer, a partir da primeira leitura.”
3
. Isso é inegável, mas deixa a questão em aberto, pois o 

leitor tem que ser apresentado com um texto de partida, de qualquer forma, antes de começar 

a fazer suas próprias omissões mentais. 

 

      Na área de omissões, no entanto, as escolhas disponíveis aos tradutores das edições 

integrais de obras como Oliver Twist, são relativamente limitadas. A linha de investigação 

ganhará maior importância na discussão das adaptações e do tratamento dado a Fagin nas 

seções seguintes, mas não deixa de ser um fator na discussão da primeira versão portuguesa 

de Oliver Twist de que se tem conhecimento, a de Machado de Assis de 1870. 

 

3.1 O TRADUTOR MACHADO DE ASSIS  

 

      Em 1910, a revista meio acadêmica inglesa The Dickensian (no. 7, p. 178) anunciou, com 

certo orgulho, a primeira tradução de um romance de Dickens para a língua portuguesa – 

David Copperfield, traduzido “com esmero” por Jayme Filinto e lançado no Porto por Lemos 

e Cia. A revista não publicou qualquer contestação a este aviso e é bem provável que os 

envolvidos não tivessem conhecimento da tradução que Machado havia feito 40 anos antes – 

no “fim do mundo” do outro lado do Atlântico. Mesmo sabendo do trabalho de Machado, os 

editores da revista poderiam tê-la desconsiderado, pois há duas particularidades dessa 

                                                
3  “to read means to choose, for better or for worse, and to choose means to leave out. Every work is more or 

less amputated from its true birth: that is to say, from its first reading.” 
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tradução que a diferenciam das outras descritas neste capítulo: em primeiro lugar, não foi feita 

a partir do texto de Dickens em inglês, mas de uma tradução francesa; em segundo, no século 

XIX, não foi lançada em formato de livro, apenas nos jornais, circunstância que compartilha 

com três outras versões de Oliver Twist publicadas em Portugal (em 1876, 1879 e 1902, 

nossas referências P11, P12 e P13), uma de Nicholas Nickleby (1880/81) e uma de Grandes 

Esperanças (1889) (cf. RODRIGUES, 1992-1999). 

 

      Antes de avaliar esses dois fatores e para ajudar a determinar o lugar desta obra no 

contexto cultural brasileiro, é importante contextualizar a chegada tardia de Dickens à língua 

portuguesa. A demora foi muito grande – as primeiras traduções de Oliver Twist apareceram 

em alemão em 1838/39 (duas versões, uma publicada antes do fim da publicação seriada em 

Londres); em italiano e holandês em 1840; em francês e russo em 1841; e em húngaro, sueco 

e polonês entre 1843 e 1845 (TILLOTSON, 1966). Chegou inclusive ao islandês (1906) e ao 

chinês (1908) antes de aparecer em forma de livro em português em 1910 (THE 

DICKENSIAN, Janeiro 1978; HUNG 1996). 

 

3.1.1 O Brasil e a França 

 

      Em primeiro lugar, tem que ser levada em consideração a pequena população alfabetizada 

em língua portuguesa, em meados do século XIX. A população de Portugal e do Brasil juntos 

não ultrapassava 11 milhões, em 1850, em comparação com 28 milhões na Grã-Bretanha (sem 

incluir o império ultramarino), 36 milhões na França, 27 milhões na Alemanha, 24 milhões 

nos Estados Unidos e 13 milhões até na sofrida Polônia (MCEVEDY; JONES, 1978). Da 

população brasileira de 7 a 7,5 milhões, estima-se que apenas 350 a 400 mil eram 

alfabetizados
4
. Esta minúscula população de letrados estava espalhada em uma área quase do 

tamanho da Europa, grande parte morando no interior, sem qualquer acesso aos benefícios da 

civilização moderna ou ao hábito da leitura.  

 

      Nem a concentração intelectual do país no Rio de Janeiro alterava este quadro, pois a 

população do município do Rio, em 1849, era de apenas 267 mil. São Paulo, futura sede da 

indústria editorial e responsável por 70 % das versões brasileiras de Oliver Twist, tinha, na 

época, somente 15 mil habitantes, bem abaixo dos outros maiores centros urbanos, Recife, 

                                                
4 Extrapolamos pelos números dados por Wyler (2003, p. 56) de apenas 20 mil letrados em 1822 de uma 

população de 4 milhões, e um pouco acima de 1 milhão letrados em 1879 de uma população de 10 milhões 
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com 85 mil, e Salvador, com 81 mil (HALLEWELL, 2005, p. 128). A presença de livros e o 

mercado livreiro eram assim muito reduzidos. Hallewell estima uma tiragem normal de 

somente mil exemplares, mesmo de autores conhecidos e o estoque levava, às vezes, muitos 

anos para esgotar.
5
 

 

      Em segundo lugar, vem a predominância, na cultura brasileira e na portuguesa, de outra 

cultura européia – a da França, cuja importância em Portugal remonta às alianças dinásticas 

da última parte da Idade Média. Ressalte-se ainda a influência da universidade de Paris em 

Coimbra, a única universidade permitida no império português, em tempos coloniais.  No 

Brasil, esta influência foi reforçada por um sistema de ensino dominado pelos jesuítas, que 

mantinham as maiores bibliotecas, principalmente em línguas clássicas e em francês. Além 

disso, até a chegada da corte real, em 1808, havia a proibição de se imprimir livros e folhetos.  

 

      A influência francesa, segundo Wyler (2003, p. 58), “ampliou-se de tal forma que, na 

Constituinte de 1823, o francês competiu com o português e o tupi pelo privilegio de ser 

escolhido língua nacional.” Isto ocorreu apenas 14 anos antes de Dickens escrever Oliver 

Twist e 16 anos antes do nascimento de Machado!  O status especial do francês não ficava 

restrito apenas ao começo do século XIX, mas passou o século todo em plena ascendência. A 

mesma autora cita o embaixador francês Anthouard que, no começo do século XX, escreveu: 

“A língua francesa é mais ou menos sabida por qualquer pessoa de instrução e freqüentemente 

usada como veículo de ensino superior.” (WYLER, 2003, p. 60). 

 

      Nessas circunstâncias, não é surpreendente que os escritores do Brasil oitocentista 

preferissem traduzir obras originalmente escritas em francês, quer como livros acadêmicos ou 

manuais práticos, quer como obras de literatura, incluindo drama, poesia e leitura para 

divertimento. As obras de outras procedências, especialmente as poucas inglesas e alemãs que 

entraram no rol da leitura no Brasil, tivessem chegado através de traduções francesas. Um 

                                                
5 Estas observações foram reforçadas ao pesquisador por conversas mantidas em agosto de 2009 com Dra. Sônia 

Leão, criada nos anos 1930 e 1940 na cidade pequena, mas relativamente rica de Mundo Novo, a 300 

quilômetros de Salvador. A família era constituída pelos pais e nove filhos, que moravam na sede do município. 
Todos eram alfabetizados e bem alfabetizados: duas das filhas chegaram a formar-se como professoras e uma 

outra se tornou professora da UFBA, com doutorado no exterior. Em casa, nos anos 1940, tinha apenas um livro 

– um dicionário. Os poucos livros considerados (por outras famílias) essenciais para os estudos ou para a religião 

tinham sido comprados nas visitas raras à capital, que ficava a um dia e meio de viagem, mesmo pela ferrovia. 

Existiam pouquíssimos livros na cidade, apesar dos muitos alfabetizados.  
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estudo das listas de traduções nos primeiros quatro volumes (até 1900) de A Tradução em 

Portugal, por Gonçalves Rodrigues (1992-99), confirma uma situação idêntica neste país.    

 

      Machado de Assis, neste aspecto, obedeceu à norma da cultura local.  Uma parte enorme, 

uns 57%, de sua biblioteca, como ele a deixou ao morrer, em 1908, consistia de obras em 

francês. Dentre as obras escritas originalmente em outras línguas, 87% tinham sido traduzidas 

para o francês (VIANNA, 2001). É verdade que ele tinha uma edição completa em inglês de 

Dickens, em 30 volumes, incluindo Oliver Twist no Volume IV, mas se trata de uma edição 

de 1880, que lhe havia sido presenteada por seu grande amigo Salvador de Mendonça, em 

1881, ou seja, 11 anos depois da tradução que Machado fez em 1870.  Do total de 46 

traduções realizadas por Machado, conforme a relação compilada por Massa (2008), apenas 

quatro são de obras ingleses: Oliver Twist (1870), dois extratos de Hamlet (1869, 1871) e a 

famosa versão do The Raven de Edgar Allen Poe, traduzido como O Corvo e publicada em 

1883.  

 

      Depois de 1870, Machado citava mais escritores ingleses nas suas obras, mas mesmo 

assim, como demonstrado por Massa (2008), O Corvo foi mais influenciado pela famosa 

tradução francesa de Baudelaire do que pelo texto norte-americano.  A mera existência dessas 

traduções de obras escritas originalmente em inglês levou muitos comentaristas, até os anos 

1960, a atribuir a Machado um conhecimento muito grande desse idioma, especialmente 

considerando a sofisticação lingüística de Oliver Twist. Dentre eles, encontra-se a eminente 

crítica machadiana Lúcia Miguel Pereira, citada por Galante de Souza (1955, p.453). Não 

obstante, tudo indica que, pelo menos na época da tradução do romance inglês, os 

conhecimentos de Machado sobre a língua inglesa, eram limitados.  Aparentemente, segundo 

Massa (2008), que fez uma análise minuciosa dos seus escritos, não existe sinal de Machado 

ter feito qualquer referência ao texto em inglês durante o trabalho tradutório.   

 

3.1.2 Machado e Dickens 
 

      A tradução de Oliver Twist por Machado foi feita, então, a partir de uma tradução francesa 

do romance. Houve traduções francesas publicadas em 1841 e 1850. Massa (1965) provou, 

porém, que sem sombra de dúvida, a versão utilizada por Machado foi a terceira nessa língua, 
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a de Alfred Gérardin, publicada em Paris pela Hachette, em 1864.
6
. Esta versão se intitula 

Olivier Twist e avisa, na página de rosto, que se trata de um “romance inglês, traduzido com a 

autorização do autor, sob a direção de P. Lorain, por Alfred Gérardin”.
7
 Não contém 

ilustrações e por ter sido publicado em 1864, não incorpora as revisões feitas por Dickens na 

edição de 1867. A referência à autorização do autor reflete o problema constante que Dickens 

tinha com edições piratas dos seus livros, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. 

Uma comparação com a edição inglesa de 1846 não revela cortes de capítulos, páginas ou 

parágrafos, constatação essa confirmada por Massa (2008, p. 68), que chama o trabalho de 

Gérardin “honestíssima” e “um modelo de fidelidade.”  

 

      Machado traduziu os primeiros 27 capítulos, bem como parte do vigésimo oitavo capítulo, 

de um total de 53 capítulos do livro todo. Estes foram publicados em forma de folhetim pelo 

diário carioca, Jornal da Tarde, entre 23 de abril e 18 de julho de 1870, todos os dias com 

exceção de domingos e feriados. O tradutor não foi nomeado no jornal, mas sabemos que se 

trata de Machado de Assis, por correspondências, entre ele e a redação do jornal (GALANTE 

DE SOUZA, 1955). A obra foi intitulada Oliveiro Twist, aportuguesando o primeiro nome, o 

único exemplo de tal procedimento em todas as versões brasileiras tratadas neste estudo. 

 

      Por que Oliver Twist? Quase todas as outras traduções efetuadas por Machado são de 

peças para serem encenadas ou de poesia e, com poucas exceções, se originam de obras 

francesas, como também ocorreu no caso da sua única outra tradução de um romance, Les 

travailleurs de la mer de Victor Hugo, em português Os Trabalhadores do Mar. Este foi 

publicado em 1866, em folhetim, no Diário de Rio de Janeiro (FERREIRA, 2004; MASSA, 

2008). O sucesso dessa tradução foi tão grande que a republicação em forma de livro ocorreu 

em quatro volumes, ao longo da seriação da mesma.  

 

      A escolha por parte dos redatores do Jornal da Tarde de editar um livro de Dickens deve 

ser atribuída, por um lado, ao fato de que o autor inglês estava no apogeu da sua fama. Era 

realmente uma figura literária mundial, com renome extraordinário, inclusive na França, mas 

sem nenhuma obra de porte ainda disponível ao leitor do português. Além disso, as 

particularidades da ficção dickensiana e, especialmente, de Oliver Twist, se encaixavam bem 

                                                
6 Esta edição foi muitas vezes reimpressa pela Hachette dentro da mesma coleção. O exemplar conferido por este 

pesquisador data de 1911 – comparações feitas com os trechos reproduzidos por Massa em 1965 revelam que os 

textos de 1864 e 1911 são idênticos. 
7 “ roman anglais, traduit avec l´autorization de l´auteur, sous la direction de P. Lorain, par Alfred Gérardin.” 
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ao tipo de obra melodramática apreciada pelo crescente público brasileiro do romance-

folhetim. 

 

      Antes, porém, de discorrer sobre os mistérios dos folhetins, vale comentar sobre o 

relacionamento entre o tradutor Machado e o trabalho de Dickens. Massa (2008, p. 70) divide 

as traduções de Machado em dois grupos. Um destes, consistindo somente de poesia, procede 

do que Massa chama de “afinidades eletivas”. Neste caso, o papel do tradutor fica 

“preponderante, se não determinante, em todas as etapas: escolha, formatação, destino.” O 

outro, ele denomina de “traduções alimentares”, explicando que, quando a escolha da obra a 

ser traduzida não era de Machado, “a tradução realizada atende a uma encomenda; ou 

simplesmente a uma demanda” para alimentar o consumo do público, em cujo caso “a 

orientação ou a utilização não depende essencialmente do tradutor.” (MASSA, 2008, p. 57).  

 

      Assim, as peças e os romances que Machado traduziu são “alimentares”, como seria 

Higiene para uso dos mestres-escolas, tradução feita por Machado e publicada em 1873. 

Estas obras foram encomendadas, sobretudo, porque a produção nacional era insuficiente para 

suprir a demanda em uma sociedade em pleno crescimento cultural. Caracteriza-se, assim, um 

exemplo perfeito da interferência sistêmica de uma literatura sobre outra, conforme teorizado 

por Even-Zohar (ver Seção 2.1 deste estudo).  

 

      Pode ter se tratado de um trabalho comercial, mas tudo indica que o compromisso artístico 

de Machado com Dickens pesava muito. Massa (2008, p.63) comenta a respeito das traduções 

de Victor Hugo, Dickens e Dumas fils: “Mesmo que as suas versões sejam encomendas, o 

modo como Machado de Assis as aborda é diferente. O escritor [Machado] fica lisonjeado por 

ter sido escolhido”. Segundo Eugênio Gomes, no seu livro que trata das influências inglesas 

em Machado, existe, sim, uma afinidade grande entre os dois autores, apesar do humor de 

Dickens somente se revelar em Machado, bem mais tarde. Mesmo considerando Oliver Twist 

um romance que, “pela dose exagerada de sentimentalismo, e, sobretudo, pela intenção social, 

não consultava à índole do tradutor”, (GOMES, 1976, p. 88), o autor cita, com aprovação, a 

opinião do crítico João Ribeiro em 1927 a respeito de Dickens: “Lendo o Oliver Twist ou 

David Copperfield, tenho a impressão de que estou a ler um livro, um conto ou um romance 

de Machado de Assis.” O próprio Gomes (p. 87) afirma que “não há dúvida, o Dom Casmurro 

torna Dickens lembrado a cada passo.”  
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3.1.3 O romance-folhetim 

 

      Outro ponto em comum entre Dickens e Machado é a preferência para publicar suas obras 

em série. No caso de Dickens, tratava-se de fascículos mensais, muitas vezes vendidos como 

lançamentos separados do jornal ou da revista. Os episódios de Oliver Twist formaram parte 

de uma revista mensal de variedades, Bentley‟s Miscellany, da qual Dickens foi o primeiro 

redator-chefe, de janeiro de 1837 até janeiro de 1839. Esse período quase que coincidiu com a 

publicação de Oliver Twist, de fevereiro de 1837 a abril de 1839. A periodicidade mensal era 

normal na Inglaterra, o que nunca parece ter sido o caso do Brasil. Oliveiro Twist e a maioria 

dos romances da época áurea do romance-folhetim foram publicados diariamente, ou, no 

máximo, semanalmente. Esta diferença cultural se perpetua até o presente, nos sucessores 

televisivos do folhetim, os seriados e telenovelas, pois na Inglaterra, um seriado como a 

adaptação de um livro é transmitido apenas semanalmente. As únicas telenovelas (e rádio-

novelas) com transmissão diária são aquelas literalmente sem fim, que propositalmente fazem 

parte do cotidiano de uma audiência fiel. 

 

      O folhetim no Brasil começou nos anos 1830, seguindo o modelo recentemente instituído 

na França do feuilleton. Neste modelo, o jornal dedicava a parte inferior da primeira página 

(rez-de-chaussée ou rés do chão, rodapé) e, muitas vezes, uma continuação nas páginas 

internas a uma leitura mais leve do que o conteúdo político e comercial do resto da 

publicação. Este espaço, dedicado à diversão e variétés, chegou a ser ocupado pela publicação 

de contos, crônicas e pela seriação de obras maiores de ficção, como romances e novelas. 

Rapidamente, tornou-se um dos veículos mais importantes para a divulgação da literatura em 

geral. Na França, o primeiro romance a ser publicado desta forma, foi uma tradução francesa 

da sátira anônima espanhola do século XVI, Lazarillo de Tormes, que apareceu em 1836. Nos 

anos seguintes, o formato conseguiu atrair grandes nomes como Dumas père, Balzac e 

Eugène Sue (1804-1857), que chegaram a escrever romances, propositalmente para os 

folhetins. Foram então publicadas umas das suas maiores obras em feuilleton, como Le Comte 

de Monte Cristo de Dumas, em 1844, além de outra considerada típica do gênero e de grande 

influência nas décadas seguintes, Les mystères de Paris, de Sue, em 1842-43.
8
  

                                                
8
 Sue também escreveu outro sucesso grande de feuilleton/folhetim – Le juif errant, publicado em Paris em 1845. 

Apesar do título, não se trata de um romance sobre judeus, que aparecem pouco e em papéis positivos. Segundo 

Gaer (1961, p. 128), o judeu do título é um “símbolo da humanidade inquieta e explorada”. A tradução brasileira 

do título, O judeu errante, tem levado a interpretações erradas no Brasil, pois “errante” aqui quer dizer 
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      No Brasil, o percurso foi o mesmo, com a grande diferença de que, devido à já 

mencionada falta de obras adequadas à demanda em língua portuguesa, os romances-folhetim 

(como chegaram a ser chamados) consistiam, na sua maior parte, de obras traduzidas. A 

língua de origem era quase sempre o francês, mesmo no caso do livro fonte ser em outra 

língua. Os dois best-sellers citados acima foram publicados em folhetim no Jornal do 

Comércio do Rio de Janeiro, muito pouco tempo depois das suas edições francesas - O conde 

de Monte Cristo em 1845-1846 e Os mistérios de Paris, de setembro de 1844 e janeiro de 

1845. (MEYER, 1996; TINHORÃO 1994; HALLEWELL 2005). 

 

      A fórmula principal do sucesso do romance–folhetim se devia muito ao teatro 

melodramático de Paris das primeiras décadas do século XIX, como aponta Tinhorão (1994). 

Normalmente, havia o tradicional triângulo de personagens: a vítima – injustiçada e 

merecedora de piedade; o vilão, inspirando horror, medo ou revolta; e o herói, vingador e 

digno de admiração. Esses três faziam parte de um drama sensacionalista, começando, em 

geral, com uma apresentação do tema, traçado com muita emoção, seguido por uma ação 

dramática carregada de tensão. Finalizava com uma perspectiva de resolução para o problema 

– tudo se organizava de tal maneira que o suspense se mantinha de um episódio ao outro.  

 

      Nos romances seriados, os autores, segundo Tinhorão (p. 44), não precisavam estabelecer, 

com antecedência, a estrutura final das suas obras. Assim, “ficavam mais livres no uso da 

imaginação”, podendo alongar certos temas, introduzir novos personagens, fazer desvios da 

história central, sempre procurando manter o interesse do leitor até o fim, como na telenovela 

atual. Um enredo típico incluia crime, usurpação de fortuna, violência, terror, rejeições e 

confusões de identidade, histórias paralelas, locais pouco conhecidos – tudo, de fato, que 

encontramos em Oliver Twist.  A esses elementos, deve-se acrescentar o re-estabelecimento 

da justiça. A justiça, neste contexto, não é a das cortes ou da igreja, muitas vezes criticada 

nestas obras, mas a justiça natural da sociedade - dos direitos do pobre contra o rico, do 

desprivilegiado, da moça caída em desgraça. Significava assim, em se tratando de uma 

literatura em princípio popular, a “democratização da moralidade e de seus signos”, usando as 

palavras de Peter Brooks sobre o melodrama do século XIX (em The Melodramatic 

Imagination, 1976, apud MEYER, 1996, p. 404).  

 

                                                                                                                                                   
simplesmente que vaga de um lugar para outro, não se referindo a alguém que faz coisas erradas! Assim, a 

tradução em inglês é The Wandering Jew. 
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      Pois, apesar do número de leitores no Brasil ser tão reduzido, aqui como na França, a 

divulgação dos romances-folhetim atingia uma porção da população muito além da elite culta 

e assinante dos jornais. Em primeiro lugar, um dos alvos principais das publicações era a 

classe média feminina, normalmente não leitora de jornais – nas palavras de Wyler (2003, p. 

92) “as senhoras e senhoritas de uma sociedade sem malícia e que, salvo pelos retoques 

romanescos, pareciam nelas retratadas fielmente.” Em segundo lugar, embora as obras não 

chegassem à grande classe operária alfabetizada como existia na Europa, a divulgação oral 

delas era de grande importância. Como Meyer (1996, p. 379) descreveu:  

É verdade que neste país formado pelos padrões de oralidade, onde nos primórdios do 

folhetim, dominavam as famílias extensas e casas recheadas de serviçais, e, mais 

tarde, as habitações populares coletivas, cortiços e vilas operárias, há de se levar em 

conta o efeito multiplicador de uma oitiva coletiva durante os serões, por exemplo, 

que ao que tudo indica não era no Brasil mera construção da nostalgia urbana. . .   

 

      Outra diferença entre a França e o Brasil começou a aparecer a partir dos anos 1860. Na 

França, a “literatura” começou a se distanciar da “literatura popular”, evidenciando assim, 

uma tendência bastante comum ao longo dos séculos, nos países francófonos e anglófonos. 

Este distanciamento se repete, com muito menos freqüência, nas culturas originárias da 

península ibérica. Convém lembrarmos da zarzuela, ópera nacional da Espanha, no século 

XIX; e dos poetas espanhóis do canto flamengo e da Bossa Nova brasileira, no século XX - 

todas manifestações culturais elitistas e populares ao mesmo tempo, que não tinham 

equivalentes no norte da Europa. A literatura brasileira, efetivamente, continuou a ser 

publicada nos jornais ao modo ibérico, sem distinguir entre a elite e o povo. 

 

      Existem críticos, como Tânia Rebelo Costa Serra (1997, p. 21), que tentam fazer uma 

distinção entre “romance de folhetim” e “romance-folhetim”, argumentando que o romance 

de folhetim tem “estruturas e temáticas que diferem das do romance-folhetim, mais voltado 

para o grande público em busca de diversão.” A diferença residia nos “objetivos” da obra – 

diversão do grande público ou literatura séria. De fato, trata-se aqui de uma divisão totalmente 

subjetiva – entre os romances bons em forma de folhetim, que sobreviveram, e os ruins, que 

desapareceram. Como Tinhorão (1994, p. 31) escreve, 

o que os historiadores da literatura parecem não ter compreendido até hoje, nessa sua 

obstinação elitista na análise dos fatos literários, é que nem sempre os folhetins foram 

considerados subliteratura, e, em seu tempo, muitos autores de romances de rodapé de 

jornal alcançaram fama e respeito.  
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      Mais proveitoso seria olhar os romances-folhetim, as obras escritas originalmente em 

português e as traduzidas, como uma etapa distinta e de importância fundamental no 

desenvolvimento do sistema cultural, mais especificamente, literário, do Brasil. Foi neste 

formato, com o seu aspecto popular, que foram originalmente publicados nada menos de 

cinco dos nove romances de Machado, incluindo Brás Cubas e Quincas Borba (em 1880 e 

1886); e ainda, O Guarani de José de Alencar (1857); O Ateneu de Raúl Pompéia (1888); e, 

chegando ao o século XX, O triste fim de Policarpo Quaresma (1911) de Lima Barreto.  

Mesmo assim, Machado, dentre outros, inicialmente tinha suas reservas, não quanto ao 

formato, nem quanto à sua temática que, no caso de Oliver Twist, estava muito longe do seu 

cinismo pessimista. O que ele receava era a influência francesa, escrevendo em 1859: 

“Escrever folhetim e ficar brasileiro é na verdade difícil” (ASSIS, 1997, v. III, p. 958). Já em 

1874, parece que ele estava adaptado plenamente ao modelo. Naquele ano, na Advertência à 

primeira edição encadernada de A Mão e a Luva, escreveu: “Esta novela, sujeita às urgências 

da publicação diária, saiu das mãos do autor capítulo a capítulo, sendo natural que a narração 

e o estilo padecessem com esse método de composição, um pouco fora dos hábitos do autor.” 

(ASSIS, 1997, v. I, p. 198).  

 

      Não resta dúvida de que o folhetim representou uma saída boa para Machado e os outros 

escritores brasileiros da sua geração. Revelou-se como a única maneira de se conseguir uma 

audiência muito maior do que eles podiam esperar com o lançamento de livros. Estes eram 

produtos caros, impressos no exterior em pequenas tiragens e de pouca circulação doméstica, 

devido à falta de poder aquisitivo do público, e ao número reduzidíssimo de livrarias, de 

bibliotecas particulares e públicas. E não foi apenas uma vantagem em termos do número de 

leitores, que aumentou – a apresentação seriada permitia que os escritores (inclusive, 

evidentemente, os tradutores) recebessem pagamento no curso do seu trabalho, benefício esse 

já explorado por Dickens e seus contemporâneos na Inglaterra dos anos 1830 e 1840 (ver 

Serial Literature in SCHLICKE, 2000, p. 527).   

 

      O escritor não foi o único beneficiário do sistema. Os jornais, sempre dependentes da 

renda de publicidade, precisavam de uma circulação maior para atrair anunciantes, o que foi 

conseguido com os folhetins.  Os mais beneficiados, porém, foram, sem dúvida, os leitores (e 

os ouvintes da leitura em voz alta) mesmo, em escala muito pequena, no Brasil. Em um país e 

uma época de pouco comércio livreiro, o leitor teve acesso aos livros, sem ter de comprá-los 

ou tomá-los emprestados. Meyer (1996, p. 351) cita um artigo de 1974 escrito por Jean 
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Leclercq, neto de operários franceses, que retrata uma situação na França entre 1850 e 1900 

que, sem dúvida, fica refletida nas circunstâncias bem diferentes do Brasil: 

A impecuniosidade [sic] era geral e constante entre o Povo [...] A literatura portanto 

só podia ser adquirido tostão por tostão, em conta-gotas, em folhetim portanto. O 

folhetim se criou e se desenvolveu porque correspondia a um mercado. O Mercado 

dos Pobres, e seu dinheirinho contado [...] operários, artesões, empregados, alguns 

camponeses, gente sem recursos para comprar um livro inteiro, mas algumas folhas 
deles por semana [...] Lia-se o folhetim na porta da usina, ou de noite à luz do lampião 

[...] E sonhava-se! [...]  Na verdade, todos esses romances de aventuras históricas ou 

exóticas tiveram como fundamento, como finalidade, a sede de justiça que reinava no 

fundo do coração dos operários e outros párias do século XIX. 

 

Mesmo se esse sonho fosse das classes criminosas de Londres, o que importava era garantir o 

triunfo do bem contra o mal, como tão habilmente retratou Dickens e recriou Machado em 

Oliver Twist. 

 

3.1.4 O trabalho do tradutor 

 

      Massa (1965, p. XLI-XLII) descreveu a tradução de Machado como “bastante boa. 

Nenhuma glosa, mas cortes bastante numerosos, páginas resumidas e alguns trechos 

adaptados para serem mais facilmente entendidos pelo grande público a quem ele se dirige no 

Jornal da Tarde.” 
9
 O autor considera essa tradução como um pouco mais comedida (retenu) 

do que o texto-fonte, com Machado decidindo excluir passagens mais lacrimosas e 

sentimentais, como no capítulo V. Em geral, ele suaviza um pouco as descrições do 

submundo de Londres e da crueldade das autoridades, talvez, como ponderado por Massa 

(2008, p. 68) “para dar uma idéia menos sombria da Inglaterra vitoriana”. Massa cita Agripino 

Grieco (“o único crítico brasileiro que abordou o problema das relações entre a obra de 

Dickens e sua tradução”), que acusa Machado de ignorar em Dickens os “calafrios de 

sensibilidade, saltos e sobressaltos de indignação em favor dos pobres humilhados pelos 

ricos”. Grieco alega que Dickens “aumenta em nós a soma de cristianismo”, quando, com 

Machado, “o perdão é sem caridade cristã, é ainda uma forma de desprezo, ou pior, de 

indiferença” (GRIECO, 1960, apud MASSA, 2008, p. 68) 

 

      Essa explicação de Grieco é considerada insuficiente por Massa para avaliar a tradução de 

Machado, ainda mais que o escritor estava passando, nos anos 1870, por uma fase “romanesca 

e moralizante”. De fato, as exclusões efetuadas por Machado não são tão abrangentes assim, a 

                                                
9  “. . .assez bonne. Pas de glose, mais des coupures assez nombreuses, des pages resumées et quelques passages 

adaptés afin d‟ être plus facilement acceptables par le grand public auquel il s‟ adresse dans le Jornal da 

Tarde.” 
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maioria consistindo em apagamento de palavras ou partes de frases. Estima-se, com base nos 

cortes listados em detalhe por Massa (1965, p. 530-554), que o total excluído não ultrapassa 

de uns 10 a 12% do texto original francês. Pode ter sido influenciado não somente pelas 

preferências do tradutor, mas também pelo gosto do público (no corte de referências 

inacessíveis, por exemplo), e ainda, como observa Lísias (2002, p. 19), pelo descuido 

provocado pela pressa do tradutor de apresentar um episódio diário.  

 

       Verifica-se que pelo menos um quarto de todo o material cortado se restringe ao Capítulo 

III. Uma investigação mais profunda deste capítulo ilustra bem certas dificuldades e escolhas 

enfrentadas pelos tradutores.  O capítulo reconstrói o tratamento extremamente cruel que o 

pequeno Oliver recebe das autoridades da paróquia e descreve a “negociação” dele como 

possível aprendiz a limpador de chaminés. Termina com a recusa do magistrado a entregar o 

menino a esse destino horroroso.  

 

       Machado cortou três trechos grandes desse capítulo. O primeiro é o mais fácil para 

explicar e foi objeto de uma análise recente, a respeito do humor de Dickens em Oliver Twist 

por Brian Cheadle (2008, p. 310). Para este autor, “A comédia de Dickens ocupa um lugar 

central na grandeza do autor”.
10

 O trecho trata de uma conversa com Gamfield a respeito do 

trabalho dos aprendizes e inclui a seguinte declaração do limpador de chaminés, seguida pela 

sua tradução francesa por Gérardin e pela portuguesa por Ruas dos anos 1950: 

 
“Boys is wery obstinit, and wery lazy, gen‟lmen, and there´s nothink like a good hot 

blaze to make „em come down vith a run. It´s humane too, gen‟lmen, acause, even if 

they´ve stuck in the chimbley, roastin‟ their feet makes „em struggle to hextricate 

themselves.” (1846, ref. T02c, p. 18)  

 
- Les enfants sont très entêtés, voyez-vous, très paresseux; il n‟y a rien de si bom 

qu‟une belle flamme pétillante pour les faire descendre quatre à quatre; ça vaut 

mieux pour eux, voyez-vous, à cause que , s‟ils sont pris dans la cheminée, ils se 

trémoussent mieux pour se tirer d‟affaire, quand ils se sentent rôtir la plante des 

pieds.(1864 – 1911,  ref. T11, p. 16) 

 

“Os rapazes são muito teimosos e muito preguiçosos, cavalheiros, e não há nada como 

uma boa chama quente para os fazer vir abaixo, muito depressa. É também humano, 

cavalheiros, porque se eles ficam colados à chaminé, queimam os pés, o que os faz 

lutar para desenvencilharem.” (ref. B13b, p. 22) 

 

 

      Este texto de Dickens ilustra muito bem o estilo cômico do autor e enfatiza o que os 

comediantes de todas as épocas sabem muito bem: o que é engraçado tem muito mais a ver 

                                                
10  “Dicken‟s comedy is at the heart of his greatness” 
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com a maneira de se dizer alguma coisa do que com o próprio sentido das palavras. Dickens 

conseguiu criar centenas de personagens cômicos e sérios, que se distinguem pela maneira de 

falar. O mero fato de transcrever estas distinções na página, leva o leitor a interpretá-las de 

uma forma satírica e conseqüentemente humorística. 

.  

     O tema do trecho selecionado é de uma crueldade inimaginável, mas Dickens aqui aplica, 

nas palavras de Cheadle (2008, p. 310), a modalidade de “o cômico prepóstero, que encontra 

prazer em contemplar a monstruosidade absoluta do limpador de chaminés”.
11

 E o que 

Gamfield fala é muito engraçado. Deve ser mencionado aqui, como Cheadle também aponta, 

que Dickens recebeu críticas sérias na época, no que concerne a sua habilidade de tratar 

assuntos tão sérios de uma maneira cômica. Quanto ao tradutor francês, este não quis, ou mais 

provavelmente, não conseguiu representar o elemento satírico, além do voyez-vous repetido, e 

o discurso sai totalmente descaracterizado, mantendo, porém, toda sua crueldade. Da mesma 

forma, o tradutor português parece não ter feito esforço nenhum neste sentido, alinhado com a 

política de tradução brasileira discutida em 3.2.2, mais abaixo. Sugere-se que Machado, com 

acesso apenas às palavras de Gérardin, não quis ultrapassar os limites da propriedade em face 

do que ele percebeu ser, simplesmente, uma expressão de crueldade gratuita. 

 

      O segundo trecho excluído (ref. T02c, p. 18-19, “Mr. Gamfield‟s countenance. . . that 

very afternoon.”), trata de uma negociação em que Gamfield pede um valor em dinheiro 

sempre mais alto para livrar a paróquia da presença de Oliver. O diálogo deveria ter remetido 

para Machado e para os editores do jornal à idéia do comércio de seres humanos na época da  

escravatura, tópico em voga no Brasil. Por isso, o texto não seria considerado aceitável para 

publicação nos jornais liberais do Rio, ainda mais por ter sido escrito pelo escritor mais 

humanista da Inglaterra, país que liderava o movimento abolicionista mundial. Mais uma vez, 

para o leitor inglês, a arte de Dickens consegue transformar uma matéria prima trágica em um 

diálogo satírico, o que as palavras de Gérardin não conseguem fazer.   

 

      É mais difícil explicar a exclusão dos terceiro e quarto trechos (ref. T02c, p. 19-20, “At 

this tremendous sight. . . .the door of which was open”; p. 20-25, “The old gentleman who 

was reading. . . totally opposite description.”) que tratam, respectivamente, de uma conversa 

entre Oliver e Bumble sobre o futuro do jovem como limpador de chaminés e da recusa dos 

                                                
11  “the comic preposterous which finds pleasure in contemplating the sheer monstrosity of the sweep”. 



71 
 

velhos magistrados em sancionar essa  aprendizagem, mas as duas cenas são bastante 

sentimentais. Em se tratando de uma profissão da época de Dickens e se referindo sempre aos 

detalhes de um sistema de sub-emprego pouco conhecido no Rio de Janeiro, podem ter sido 

considerados assuntos de pouco interesse ou até incompreensíveis para o público carioca. 

    

      De qualquer forma, a tradução pode ser lida com muita fluência.  Massa (2008, p. 68-69) 

escreve: “Certamente, a versão brasileira não suscita uma emoção comparável à que provoca 

o romance de Dickens”. Mas se for mais insípido, com que todos concordam, a mesma coisa 

pode ser dita em maior ou menor grau de todas as traduções de Dickens, e neste caso 

específico, grande parte da culpa pode ser atribuída à tradução francesa de Gérardin, que, 

como mostramos, não nos parece muito inspirada. A simpatia de Machado pela obra em geral 

é evidente - por isso, o leitor moderno recebe com surpresa a notícia de que ele não completou 

a tradução. 

 

3.1.5 Desistência e continuação 

 

      No dia 14 de junho de 1870, Machado escreveu uma carta a um deputado ligado ao Jornal 

da Tarde avisando que não ia continuar com o trabalho de tradução após o dia 18 de junho. 

Alegava o seguinte: “uma circunstância que me obriga a modificar aquela resolução [de 

completar o trabalho]” (MAGALHÃES 1981, p. 83). Seus biógrafos não apontam a causa 

desta desistência, mas Magalhães (p. 82) acha que pode ter sido por “dificuldades no 

pagamento do trabalho contratado.” Por coincidência, em 9 de junho, 5 dias antes da carta ter 

sido escrita, Charles Dickens morreu inesperadamente, um dia após sofrer um enfarte, na sua 

casa, nos arredores de Rochester, Inglaterra. É tentador imaginar uma conexão entre esses 

dois eventos, mas seria impossível Machado ter recebido informações naquele momento do 

evento na Inglaterra, pois a primeira ligação telegráfica do Brasil com o exterior foi 

inaugurada somente em 1875.  

 

      Não dava para o jornal contemplar a descontinuidade da publicação de um romance em 

pleno percurso. Para evitar qualquer interrupção, a tradução foi continuada imediatamente por 

outro tradutor, cujo nome não chegou ao nosso conhecimento. Completou, finalmente, no 

exemplar de 23 de agosto de 1870 (GALANTE DE SOUZA, 1955, p. 452; nossa ref. 

B11a(ii)). Massa (1965, p. 554) percebe, nessa continuação (a única versão brasileira a qual o 

pesquisador deste trabalho não conseguiu ter acesso), certas diferenças estilísticas no trabalho 
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do novo tradutor. Traduz, por exemplo, jeune fille como “virgem”, e utiliza a segunda pessoa 

do singular no tratamento de pessoas consideradas socialmente inferiores, e a segunda pessoa 

do plural, no tratamento de pessoas tidas socialmente superiores, quando Machado usa apenas 

a terceira pessoa, “você” e “o Senhor”. Massa não comenta sobre essa continuação, mas 

supõe-se que o texto-fonte utilizado fosse a mesma tradução francesa de Gérardin. 

 

      Em 2002, Ricardo Lísias, jovem acadêmico de apenas 26 anos na época, tradutor e 

escritor de livros infantis, que defendia as causas sociais, como os direitos da criança, 

completou a tradução dos 25 capítulos que Machado não havia traduzido. Juntou então seu 

trabalho aos capítulos do mestre e publicou todo o material como uma tradução de Oliver 

Twist, obra que constava na folha de rosto, estranhamente, como sendo de Carlos Dickens, 

enquanto, na capa, lia-se o nome de Charles Dickens. Esse texto constituiu parte de uma 

coleção incipiente, a Coleção Tradutores, da Editora Hedra, de apenas três obras, que também 

incluiu traduções feitas por Eça de Queiroz e Bocage. A parte de Oliver Twist traduzida por 

Lísias foi, de fato, a primeira tradução nova desde a da portuguesa Fernanda Pinto Rodrigues 

dos anos 1970 (ref. P18a). Na sua introdução, porém, o tradutor deixou de informar que o 

Jornal da Tarde havia continuado com a tradução depois da desistência de Machado, o que 

teria sido um lapso grande se fosse contido em um trabalho acadêmico. Contudo, este não 

seria um livro com pretensões acadêmicas, mas simplesmente uma nova edição de Oliver 

Twist, romance considerado canônico e de certo cunho social. Com a tiragem de apenas 2.000 

exemplares, seria direcionada a um limitado público adulto e letrado, especialmente àquele 

setor fascinado por Machado, que nunca tivera acesso a essa obra traduzida, até então apenas 

disponível na coletânea especializada editada em francês por Massa em 1965. 

 

      Machado cortou de 10 a 12 % do seu hipotexto francês, mas segundo a nossa análise dos 

capítulos traduzidos por Lísias, este teria feito cortes de pelo menos 25%.
12

 De fato, e em 

contraste com o trabalho de Machado, os cortes e as traduções livres de Lísias são tão comuns 

que não somente alteram, freqüentemente, o sentido do texto-fonte, como também dificultam 

uma detalhada investigação comparativa para identificar a edição usada por esse escritor 

como base do seu trabalho. Tal identificação não foi possível levantando as mudanças de the 

Jew para Fagin, feitas por Dickens para a edição de 1867, o que constitui uma pista quase 

                                                
12

 Capítulos I a XXVIII e capítulos XXIX a LIII representam, cada bloco,  aproximadamente a metade dos textos 
completos de Gérardin ou da edição inglesa de 1846. Na edição da Hedra, porém, esses mesmos blocos de 

capítulos ocupam 168 e 138 páginas respectivamente, excluindo as páginas e meia páginas em branco. 
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infalível na investigação das outras traduções deste estudo, pois Lísias parece ter usado os 

dois termos intermitentemente, a seu próprio critério. Tudo indica, porém, que ele não utilizou 

como base a versão de Gérardin (ref. T11), nem se referiu às traduções portuguesas existentes. 

   

      Lísias abordou sua tarefa de tradutor com entusiasmo, “pois, além do convívio íntimo com 

a obra de um estilista notável” como Machado, isso lhe permitiria “largas doses de 

criatividade” (LÍSIAS, 2002, p. 20). Produziu assim um texto movimentado e de leitura fácil. 

Ele alega não ter tido a intenção de escrever no estilo de Machado, mas admite certa 

apropriação do vocabulário e gramática do mestre (por exemplo, nos pronomes e nas 

regências verbais), e adota a mesma prática de reduzir o sentimentalismo de certas passagens. 

O livro não contém ilustrações, nem outros detalhes editoriais, exceto a introdução de 11 

páginas de Lísias e breves informações biográficas sobre Dickens, Machado e o novo 

tradutor. Há também uma contra-capa por Otto Carpeaux, que enfatiza o “realismo” social de 

Dickens. Apesar do preço alto, da impressão superior, da tiragem baixa e da conseqüente 

limitação do número de leitores, vale enfatizar que é a única versão analisada nesta seção do 

estudo, a dar editorialmente um cunho social atualizado e brasileiro às palavras de Dickens. 

Em linha com seu posicionamento literário a favor dos setores desprivilegiados da sociedade, 

Lísias (2002, p. 21) escreve na sua apresentação: 

Se na Londres de 1830, crianças eram exploradas por bandidos, mendigos se 

amontoavam nas ruas e o abismo social era enorme, os mesmos problemas se repetem 

em qualquer grande cidade brasileira, com o triste agravante de que hoje parece que já 
não há mais escritores preocupados com tal realidade. Pois, se o trabalho do tradutor 

necessariamente impõe a prática da reflexão sobre o objeto, cabe então ultrapassar o 

tom de manifesto que essa apresentação vinha tomando para encerrá-lo sob a forma, 

limitada mas veemente, de um protesto. 

 

Trata-se então de uma versão que tem o foco distinto das demais e que não faz parte de uma 

pretendida coleção, de obras consideradas clássicas, ficando assim fora da grande tendência 

tradutória brasileira do século XX. 

 

3.2 AS TRADUÇÕES DO SÉCULO XX 
 

A literatura dos povos constitui o maior tesouro da humanidade, e o povo rico em 

tradutores faz-se realmente opulento, porque acresce a riqueza de origem local com a 

riqueza importada. Porque não possuir tradutores torna o povo fechado, pobre 
indigente, visto como só pode contar com a produção literária local (Monteiro Lobato, 

1933, apud WYLER, 2003, p. 119) 

 

      A partir dos anos 1930 até os anos 1950, o Brasil passou por um desenvolvimento 

excepcional nas áreas editoriais e na produção de livros, um movimento que, apesar das 
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limitações ocorridas durante o tempo da ditadura militar, continua até os dias de hoje. A 

ênfase dada pelo Estado Novo à alfabetização, por um lado, e à substituição de importações 

inclusive de livros e de papel, por outro, foi de grande importância na criação das novas 

condições. Com os fatores adicionais do estímulo dado às práticas da tradução e distribuição 

de livros por Monteiro Lobato nos anos 1920 e o isolamento da Europa criado pela Segunda 

Guerra Mundial, a produção de livros cresceu de oito milhões de exemplares em 1938 a quase 

20 milhões, em 1950, e de 1000 para 4000 títulos anuais, segundo as estimativas de Hallewell 

(2005, p. 459). O aumento do número de alfabetizados de 7 milhões, em 1920, para 13 

milhões, em 1940, e 19 milhões, em 1950, segundo a estatística do IBGE, citada por Wyler 

(2003, p. 110), é suficiente para justificar grande parte deste crescimento, que também estava 

associado, segundo Pagano (2001), à ascensão social da classe média no Brasil, resultando em 

uma demanda crescente para livros mais baratos do que os importados. 

 

      A área de tradução recebeu um impulso adicional pela censura da máquina governamental 

de Vargas, entre 1939 e 1942. Nas palavras de Wyler (2003, p. 111),  

a prisão de escritores, dissidentes, a censura, apreensão e destruição de suas obras 

levou os editores a concentrar suas atenções na publicação de livros de ciência, 

historiografia, didáticos, infantis e traduções de ficção estrangeira.  

 

Muitos escritores famosos, para ajudar na sua subsistência e sobrevivência literária, entraram 

no ramo da tradução e da literatura infantil, como Cecília Meireles, Carlos Drummond de 

Andrade, Graciliano Ramos e José Lins do Rêgo. A partir de 1942, a qualidade das traduções 

começou a melhorar, estimulada por editoras como a Globo de Porto Alegre com a sua 

famosa Sala dos Tradutores, supervisionada por Érico Veríssimo. A tradução nessa época, 

chegou a ter uma importância tão grande, que Pagano (2001, p. 190-191) declara que o boom 

editorial de 1930 a 1950 foi principalmente um boom da tradução, que não só encheu as 

estantes dos leitores com um repertório mundial, como também elevou o mercado literário a 

novos patamares, além de provocar um diálogo teórico sobre a própria tradução. Na maior 

parte desta onda tradutória, não se teve que lidar com o problema do não pagamento dos 

direitos autorais, prática comum no Brasil, segundo Wyler (2003), pois muitos dos autores, 

como Dickens, tinham morrido muito tempo antes. 

       

      Nessas circunstâncias surgiu a primeira tradução brasileira de Oliver Twist, no século XX, 

de Eduardo de Lima Castro, em 1944, publicada pela editora Irmãos Pongetti, uma das casas 

pioneiras na tradução de obras clássicas do exterior (ref. B12). Foi seguida no começo dos 
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anos 1950, na continuação do boom, pelas traduções de Antônio Ruas, originalmente 

publicada por Edições Melhoramentos, mas recebendo nada menos do que seis reedições até 

1993, como também a de José Maria Machado, para o Clube do Livro (ref. B13 e B14). Essas 

competiam com traduções novas, importadas de Portugal, como a de Mário Domingues (Ed. 

Romano Torres, várias edições a partir de 1952, ref. P16), e a de Fernanda Pinto Rodrigues 

(Ed. Europa-América, várias edições a partir dos anos 1970, ref. P18).   

 

      De fato, é desta tradutora portuguesa, a única edição em português do texto integral de 

Oliver Twist ainda não esgotada no mundo lusófono – a reimpressão de 2005. Mas antes de 

investigar as edições mais recentes, é preciso voltar aos primeiros lançamentos do nosso texto, 

em Lisboa e no Porto, que durante trinta anos foram os únicos disponíveis para o leitor 

brasileiro. 

 

3.2.1 Portugal em primeiro lugar 
 

      Três traduções seriadas em jornais portugueses entre 1876 e 1902 são listadas por 

Gonçalves Rodrigues (1992-99) e constam do Apêndice A, com referências P11, P12 e P13. 

A julgar pelos títulos, pelos menos duas, devem ter sido traduzidas da segunda versão 

francesa, Les voleurs de Londres, por La Bedollière e publicada por Gustave Barba em Paris, 

1850 (ver MASSA 1965, p. 530). Devido à sua inacessibilidade e à pouca probabilidade de 

que  essas versões tivessem chegado comercialmente ao Brasil, a sua análise não foi incluída 

no presente estudo. 

 

      Foram identificadas duas traduções encadernadas de Oliver Twist de procedência 

portuguesa, na segunda década do século XX: uma de 1910, da editora Lemos, do Porto (a 

mesma que foi anunciada pela Dickensian como lançadora do primeiro romance de Dickens 

em Portugal, David Copperfield, também no ano 1910), com o tradutor identificado pelas 

iniciais J.C., em um volume de 544 páginas (nossa ref. P14); e a outra na mesma década, da 

editora Aillaud e Lelos de Porto, além da Lello e Irmão de Lisboa. Nesta última, da década de 

1910, não constava a identificação do tradutor. Foi publicada em dois volumes, tamanho de 

bolso, de 284 e 276 páginas (ref. P15a). A pesquisa atual não conseguiu examinar a edição da 

Lemos, e é possível que se trate da mesma tradução, logo em seguida editada pela Aillaud. De 

qualquer forma, as duas foram publicadas sob o título aportuguesado Oliveiros Twist como 

obra de Carlos Dickens. A tradução em dois volumes foi reimpressa várias vezes no mesmo 
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formato, e pode ser encontrada em sebos brasileiros (dificilmente, porém, com os dois 

volumes juntos). Finalmente, em 1985 foi reeditada como Oliver Twist de Charles Dickens, 

em um volume, e, em 1994, republicada como número 4 da coleção História da Literatura, 

pela editora ibérica RBA (ref. P15d e P15e).  

 

      Em comum com quase todas as traduções estudadas nesta seção, tais publicações 

formaram parte de coleções de obras consideradas primas. “Possuir a Colecção Lusitânia é o 

mesmo que possuir uma pequena biblioteca” é o anúncio contido nas edições de dois volumes 

(ref. P15a, b e c). A série incluía autores portugueses e estrangeiros, como Camilo Castelo 

Branco, Almeida Garrett, Flaubert e Victor Hugo. A tradução tem o apoio de 

aproximadamente 40 pequenas notas do tradutor, inseridas no rodapé da página, a maioria 

explicando apelidos, medidas e moedas ingleses – estas notas não sofreram alteração ao longo 

do século XX. Fora um retrato de Dickens e a índice costumeira de capítulos, a edição de dois 

volumes não contém nenhum material editorial ou ilustração, nem os prefácios de Dickens. 

Os nomes dos personagens são mantidos como no texto fonte, com a exceção de Oliveiros, 

que continua assim até mudar para Oliver, na edição de 1984. Pelo cuidado que o tradutor 

teve em explicar e manter os apelidos dos nomes em inglês, percebe-se que buscou manter o 

sabor da obra inglesa.  

 

      A freqüência do nome Fagin nessa tradução indica que a edição inglesa usada era de 1867 

ou depois. Mas neste caso, a escolha da edição não tem muita significância, pois as variações 

entre 1846 e 1867 são mínimas. Ao mesmo tempo, a disputa inglesa entre Dickens e seus 

críticos judeus, quase certamente não teria sido do conhecimento do tradutor português. O 

problema da representação anti-semita como tema controverso, naquela época, deveria estar 

muito distante da realidade portuguesa, no começo do século XX. Embora, uma investigação 

maior deste assunto fique fora do escopo deste estudo, deve-se lembrar, em qualquer caso, 

que foi Portugal que expulsou ou converteu à força, a comunidade israelita em massa, em 

1496/1497, re-estabelecendo a liberdade de crença somente em 1910. A primeira sinagoga da 

era moderna foi constituída apenas em 1938, no Porto.  Durante 440 anos, Portugal não teve 

uma presença abertamente judaica no seu meio (ROTH, 1958).  

 

      Um último ponto, sobre o anonimato do tradutor: a versão de Machado e essa tradução 

portuguesa, não indicaram o nome do profissional responsável. Esta omissão e a alternativa 

do uso de pseudônimos eram comuns por todo o mundo ocidental, durante grande parte dos 
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séculos XIX e XX, especialmente em edições baratas e em folhetins. No último caso, os 

fatores responsáveis pelo anonimato incluíram o conflito de interesses entre jornais (WYLER, 

2003), o desprestígio do meio jornalístico aos olhos do tradutor e a facilidade oferecida ao 

jornal para usar vários tradutores de uma mesma obra, em seqüência, ou em grupos, com 

vários trabalhando ao mesmo tempo, sem chamar a atenção do público (ESTEVES, 2003).  

 

      No Brasil, foi apenas com Monteiro Lobato (1882-1948) que a situação mudou. Nas 

palavras do seu biógrafo Edgard Cavalheira (1955, apud PAES 1990, p. 27), Lobato “foi o 

primeiro escritor brasileiro de nomeada a reabilitar esse gênero de trabalho intelectual [quer 

dizer, a tradução] até então acobertado pelo anonimato ou discretamente velado por pudicas 

iniciais.” Com pouquíssimas exceções, que incluem estranhamente a primeira edição da 

Melhoramentos, nos anos 1950 (ref. B13a), em todas as traduções de Oliver Twist efetuadas a 

partir dos anos 1940, o nome do tradutor fica claramente destacado.    

 

      As traduções portuguesas voltaram a ser importadas pelo Brasil depois da Segunda 

Guerra, e continuam até hoje, embora com menor intensidade, depois do surgimento da 

indústria editorial nacional. As causas dessa substituição foram eminentemente econômicas e 

políticas, como já descrito, mas vale apontar aqui outro fator mencionado por dois 

comentaristas, Paes (1990) e Wyler (2003): a diferença crescente da língua portuguesa falada 

e escrita em Portugal e no Brasil, além da sempre menor aceitação por parte do leitor 

brasileiro de textos no português de Portugal, às vezes ininteligíveis especialmente para as 

crianças. Cotejando os textos selecionados no Apêndice B, duvida-se que esse fator fosse 

determinante na tradução brasileira de obras clássicas, pois as variações encontradas nas 

edições de Portugal não impedem qualquer entendimento do texto. Mas o fator existe e não 

pode ser desconsiderado como parte da tendência maior para um abrasileiramento cultural no 

século XX. 

 

3.2.2 De 1944 a 2005 

 

      De fato, existe muita coisa em comum entre as cinco versões tratadas aqui, brasileiras e 

portuguesas, não somente quanto ao estilo e quanto às políticas tradutórias, mas também no 

que concerne à política editorial e à apresentação dos livros. A versão que se diferencia mais é 

a de Ruas, por vários motivos: contem todas as ilustrações originais de Cruikshank nas duas 

primeiras edições, da Melhoramentos. É a única a receber uma revisão, a partir de 1983, 
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simplificando e atualizando a linguagem, como pode ser verificado no cotejo de Apêndice B, 

itens (6) e (7). Ela inclui o que deve ser a primeira tradução em português do famoso prefácio 

do próprio Dickens, datado de 1841, em que o autor enfatiza a natureza verídica dos 

personagens e das suas condutas, afirmação esta, citada muito na discussão do realismo ou 

não realismo do autor. Finalmente, oferece ao leitor 36 notas explicativas, no rodapé, 

reduzidas a 26 a partir das edições de 1983. Parece um número muito pequeno de notas para 

um livro de quase 500 páginas, cheio de detalhes de uma cultura tão distante da brasileira no 

tempo e no espaço. Mas a versão da Pongetti (ref. B12) tem apenas seis; a versão de Fernanda 

Pinto Rodrigues tem onze, aliás, muito pequenas e restritas à edição de capa dura (ref. P18d). 

As outras versões não têm nenhuma, nem a do Clube do Livro, acusado por Milton (2002) de 

incluir, freqüentemente, notas paternalistas.  

 

      Das notas retiradas das edições da versão de Ruas a partir de 1983 (ref. B13e.f.g), umas 

são polêmicas, expressando opiniões do tradutor que hoje em dia não seriam aceitáveis como 

parte de uma política tradutória, mas que representam o que foi durante muito tempo a norma 

brasileira, usando o termo “norma” no sentido de Toury (1995), não como regra, mas como 

exemplificação da prática normal de tradução de um determinado lugar e tempo histórico.  

Vale citar uma destas notas por extenso, a mesma destacada por Milton (2002, p.57), pois 

evidencia uma atitude à gíria que seria inaceitável hoje: 

(2) No original bob e magpie, que em slang significam um xelim e um meio pêni. É 

difícil, se não impossível, verter o slang inglês e ainda muito mais, o americano. A 

língua portuguêsa pouco slang tem, o que a torna duma clareza e duma concisão 

admiráveis, quando bem escrita. Em nossa opinião, o slang em vez de ser uma 

característica de progresso lingüístico, é um sintoma de decadência. É filho do crime, 

da ignorância e da excentricidade mórbida. Para honra do genial Dickens devemos 
dizer que êle emprega muito discretamente e muito raramente o slang nas suas obras. 

(N. do T.) (ref. B13a, p. 65)  

 

A orelha do livro, escrita talvez pelo próprio tradutor, oferece a seguinte explicação desse 

tratamento da gíria: 

 
A presente tradução foi feita do texto integral de uma das mais autorizadas edições 

inglesas, texto revisto pelo próprio Dickens. Para a sua realização precisou-se vencer 

inúmeras dificuldades como as que se ofereciam, por exemplo, nos trechos em que 

Dickens, para maior realismo, empregou expressões de gíria peculiar aos bandos de 

gatunos, dos meados do século passado em Londres. A esses trechos, sempre que 

necessário, juntou-se notas e comentários de elevado valor lingüístico, aumentando 

com isso a importância documentária e literária desta excelente versão, que agora se 

imprime para deleite dos apreciadores das maiores obras da literatura universal. Como 

se verá pela leitura das páginas de Oliver Twist, conseguiu-se transpor para a língua 

portuguesa o admirável estilo de Charles Dickens, com todas as suas variações, que 

vão de ternura, a mais delicada, à ironia ferina, e da ironia e do sarcasmo às vozes 
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candentes com que o imortal escritor soube profligar os costumes da sua época. (ref. 

B13a, contra-capa) 

 

Este comentário pomposo leva a algumas considerações sobre o estilo do português usado na 

grande maioria das traduções atuais. 

 

      Nas traduções brasileiras de literatura estrangeira, existe uma tendência muito forte à 

padronização, normalmente no sentido de simplificação e esclarecimento, o que em inglês a 

crítica chama de dumbing-down. Toury (1980, apud MILTON, 1994) escreve que esta 

homogeneização tende a elevar o registro, mas, muitas vezes o que ocorre é o inverso. É o que 

se verifica nas traduções em português de Dickens, em que os vôos altos da retórica viram 

uma prosa muito uniforme. O procedimento em questão, afeta não somente o uso da gíria e a 

fala de cada personagem, que perde suas características particulares, mas também determina o 

tratamento dado às variações regionais e de classes sociais, que dificilmente chegam a ser 

indicadas no texto meta. Como Milton (2002) observa, cada cultura tem suas próprias normas 

a respeito desses procedimentos. Na Alemanha, segundo este autor, o tradutor se esforça para 

fazer tais distinções, mas nas tradições portuguesa e brasileira, influenciadas sobremaneira 

pelas belles lettres e le bom goût da cultura francesa, a tendência sempre tem sido reduzir 

qualquer tipo de texto-fonte a um português padrão de bom estilo, evitando um registro mais 

informal, especialmente a considerada de baixo calão.   

 

      São vários os motivos apontados para este tratamento. Milton (1994 e 2002) enumera 

fatores históricos e práticos como possíveis causas: o estudo muito tardio da fala popular no 

Brasil; “os resquícios da cultura da escravatura” (1994, p. 27) com sua falta de mobilidade 

social; a restrição da leitura e do ensino às classes médias e altas com seus valores 

conservadores, inclusive na educação; a falta de uma literatura proletária; a tradição de não se 

usar formas populares na literatura doméstica (duas proposições que podem ser consideras 

apenas parcialmente corretas); e o custo-benefício do trabalho adicional do ponto de vista do 

tradutor. 

 

      Consideramos, porém, que há três causas principais. Em primeiro lugar, o que Bagno 

(2007, passim) chama de “preconceito linguístico” - o conceito monolítico da língua 

portuguesa, discutido nos meios acadêmicos no século XX, mas não mais aceito, hoje, pela 

comunidade pedagógica. Esse preconceito se perpetuava, segundo Bagno (2007, p. 73-77), 

pelo círculo vicioso de “ensino tradicional”, “gramática tradicional” e “livros didáticos”, 
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complementado pelo que o autor denomina de “comandos paragramaticais”, o conjunto de 

outras fontes (colunas em jornais, por exemplo) que pregavam e clamavam pelo uso de um 

português tido como “correto”. Essa atitude ajudou a perpetuar, durante muito tempo, o 

ensino da língua portuguesa como algo engessado, como se a norma culta fosse mais 

importante que os idioletos e as variações populares. Já na Inglaterra, os trabalhos de autores 

como Dickens , em meados do século XIX, evidenciam muitas variedades da fala popular, em 

contraste com a política seguida pelos tradutores brasileiros, mostrada claramente na 

declaração do tradutor  Ruas citada acima: “A língua portuguesa pouco slang tem” (ref. B13a, 

p. 65). 

 

      Em segundo lugar, a extrema dificuldade que o tradutor teria para representar, na sua 

língua materna, as variações lingüísticas encontradas no texto-fonte.  Esta dificuldade começa 

com o próprio entendimento do texto. Wyler (2003, p. 20-21) apresenta o exemplo do 

romance de Tom Wolfe, Bonfire of the Vanities (Fogueira das vaidades) de 1987, um livro 

repleto de maneiras diferentes de falar na base do individual, da classe, do bairro e até da raça, 

comentando-se: “Ora, simplesmente não é possível que uma obra com tantas peculiaridades 

[...] fosse inteligível para os brasileiros que aprende inglês como segunda língua, se até os 

falantes nativos confessavam dificuldade em ler o livro.” O tradutor brasileiro pode ter 

conhecimentos muito amplos da língua inglesa, mas inevitavelmente esses não seriam totais, 

abrangendo a língua em todas as suas variações. Ele teria, em uma escala menor, as mesmas 

dificuldades do leitor de Wyler. Ainda mais, teria que enfrentar o problema de como indicar 

vozes distintas em outra língua, que, dificilmente, possuiria o mesmo tipo de variação 

encontrado em inglês.  

 

      Finalmente, em terceiro lugar, mesmo se achasse uma maneira de representar tais 

variedades, não deixaria de ser de certa forma uma falsidade lingüística e até ideológica, 

especialmente em se tratando de diferenças regionais ou étnicas, em que o tradutor se visse 

forçado a fazer escolhas que criassem ou perpetuassem um preconceito local, que não tivesse 

nada a ver com a situação escrita no texto-fonte (ver LANE-MERCIER, 1997). 

 

      Não resta dúvida de que a tradução de Dickens, em geral, sofre muito em conseqüência da 

caracterização que o autor empresta às falas de seus personagens. Trata-se, pelos motivos 

expostos, de um problema sem solução adequada. Mas a riqueza literária de Dickens é impar 

e Oliver Twist, bem como as outras obras, consegue sobreviver em outras línguas pelas razões 
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dadas na orelha da versão de Ruas citada acima: pela excelência das descrições das pessoas, 

dos lugares, das situações e dos sentimentos; pela luta contra a injustiça social; pela ironia; e 

pela força emocional do estilo - todos esses, em grande parte, traduzíveis. E, especialmente, 

pela criação de memes de uma determinada caracterização e situação, que entraram na 

imaginação popular sem dependerem apenas da representação do estilo de uma fala individual 

ou de uma descrição específica.  

 

      Muitas dessas considerações lingüísticas podem ser aplicadas ao problema dos cortes nos 

textos analisados, pois os dois problemas têm a mesma base: a impossibilidade de traduzir um 

texto na sua totalidade, quando esta totalidade não é uma qualidade fixa, mas variável e 

contextual, tanto no texto fonte quanto no texto meta. 

 

      Uma comparação por amostragem dos textos traduzidos revela que tanto Eduardo de Lima 

Castro (ref. B12) e Antônio Ruas (ref. B13) quanto o tradutor anônimo de Portugal dos anos 

1910 (ref. P15) e Fernanda Pinto Rodriguez (ref. P18) se esforçaram para apresentar uma 

tradução do texto-fonte completo.  As versões de Mário Domingues (ref. P16) e José Maria 

Machado (ref. B14) mostram um tratamento diferenciado, não, porém, o suficiente para 

desclassificá-las como traduções integrais.  Um exame por amostragem da versão de 

Domingues revela a exclusão de frases individuais e de um ou outro trecho maior que não 

contribui ao fluxo da história; o total dos cortes deve ficar na faixa de 10 a 15%. 

 

      Quanto a Jose Maria Machado, ele foi um dos principais tradutores para o Clube do Livro, 

que lançou sua versão de Oliver Twist, em 1954. Fez pelo menos outras dez traduções para o 

Clube, entre elas Huckleberry Finn, O Professor (The Professor) de Charlotte Brontë, 

Gargântua de Rabelais e Tempos difíceis (Hard Times), também de Dickens. Milton (2002) 

analisou detalhadamente o tratamento dado a algumas dessas traduções e identificou uma 

intenção por parte do Clube de ser julgado “politicamente correto” nos termos nacionalistas, 

anti-radicais, anti-socialistas e pró-igreja católica da época, e de não ofender as sensibilidades 

morais ou ideológicas dos seus leitores.  

 

      Pela própria admissão do tradutor, considerada “extraordinária” por Milton, foram 

cortadas na versão portuguesa de Rabelais as referências ao ato sexual e às funções 

fisiológicas, pois “os leitores não suportariam a tradução pura e simples de muitos trechos, 

que fomos obrigados a eliminar por uma questão de decência e probidade.” (MILTON, 2002, 
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p. 53). Em outro lugar (1994, p. 28), Milton comenta que “referências [de tal ordem] estavam 

fora dos limites desse universo na tradução do romance clássico”. Ele não menciona que tais 

referências são, também, normalmente fora dos limites dos próprios romances, inclusive 

Oliver Twist, e de quase todas as outras obras literárias do século XIX e grande parte do 

século XX e não apenas as escritas em inglês.
13

 

 

      Ao mesmo tempo, o Clube não operava pelas normas comuns de editoras comerciais, pois 

não visava lucros. Isso impunha limitações de espaço e de qualidade para poder manter os 

preços baixos. A partir de 1960, segundo Milton, o tamanho de cada volume foi limitado a 

160 páginas. Em 1954, na época dessa tradução de Oliver Twist, o limite era mais flexível, 

mas mesmo assim, Oliver Twist foi publicado em dois volumes, em meses consecutivos, de 

179 e 206 páginas. Milton (2002, p. 112) alega que o resultado é “nada mais que uma 

condensação”, o que é seguramente uma acusação injusta. Uma análise detalhada mostra, que 

o primeiro volume, que traduz os capítulos de I a XXII do texto-fonte, não sofreu nenhum 

corte, a não ser pela exclusão de um ou outro jogo de palavras ou de uma metáfora mais 

complexa. O segundo volume, ao contrário, excluiu ou abreviou muitos títulos de capítulo e 

cortou, pelo nosso cálculo, 26-27% do texto.  

 

      Tomando os dois volumes juntos, então, o texto-fonte perdeu uns 16%. Os cortes 

identificados são geralmente de duas ou três linhas de vez, ou até trechos de umas vinte 

linhas. Não obedecem a nenhuma regra evidente de exclusão por razões ideológicas e 

parecem ter sido feitos puramente para reduzir o tamanho do livro, sem prejudicar o fluxo da 

ação da história, processo tecnicamente viável em se considerando o estilo prolixo de 

Dickens. Atingem, porém, um dos trechos selecionados no estudo atual para cotejo (Apêndice 

B, item 8.c), referente ao nariz de Fagin. É possível que esta exclusão indique uma leve 

amenização do racismo da obra, mas é pouco provável, considerando que todas as outras 

referências anti-semitas permaneceram na tradução. O tradutor parece não ter feito trabalho 

nenhum neste sentido: ao contrário, até traduziu o eufemismo de Dickens “the merry old 

Gentleman” simplesmente como “o velho judeu”. (ref. B14a, p. 93).    

 

                                                
13 Milton (2002) critica essas exclusões, mas faz exatamente a mesma coisa quando ele não traduz os trechos de 

Rabelais citados na página 50 do seu livro, deixando-os no francês renascentista. As normas levam tempo para 

mudar totalmente!   
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      O caso do Clube do Livro mostra que entre os fatores que influenciaram a extensão dos 

cortes consta a padronização do tamanho dos livros, não apenas por razões econômicas e 

técnicas relacionadas à fabricação do produto, mas também pelo costume de se publicar 

romances e outros tipos de livros em coleções de encadernação única para compor fileiras de 

objetos idênticos nas prateleiras. A influência do conceito de coleções, porém, vai muito alem 

desse problema de padronização. 

 

      A tendência de publicar romances como Oliver Twist em coleções de obras clássicas foi 

generalizada. Pode ser parte da herança cultural de Portugal, onde parece que é sempre uma 

condição sine qua non citar o nome da coleção em referências bibliográficas e comerciais. Na 

Inglaterra, apesar de produzir, durante a maior parte do século XX e até os dias de hoje, 

coleções enormes como  World´s Classics (da Oxford), Collins Classics, Everyman´s  Library 

e Penguin Classics, todas incluindo a ficção completa de Dickens, a tendência tem sido muito 

mais fazer lançamentos individuais ou coleções de autores específicos. As obras reunidas de 

Dickens são famosas por terem recebido, na Inglaterra e nos Estados Unidos, muitas edições 

diferentes ao longo dos anos, todas recebendo nomes específicos como Household Edition 

(1871-79), Fireside Edition (1903-05), Library Edition (1858-59), Charles Dickens Edition 

(1867), Nonesuch Edition (1937-38), dentre outras, e variando de 12 a 36 volumes 

(SCHLICKE, 2000, p. 207-211).  

 

      No Brasil, a editora inovadora José Olympio começou, em 1957, a publicar uma coleção 

brasileira de 36 volumes, exclusivamente de Dickens, bem apresentada e impressa em papel 

especial, com muitas ilustrações das primeiras edições inglesas e muito material editorial e 

histórico. Mas acabou desistindo da empreitada, logo depois do lançamento inicial, de 

Nicholas Nickleby em dois volumes (DICKENS, 1957), “devido às vendas decepcionantes”, 

segundo Hallewell (2005, p. 466).
14

 Aparentemente, o que o público queria mesmo, pelo 

menos em termos de literatura estrangeira, era uma pré-seleção do que era considerado o 

melhor, como providenciada pelas coleções tradicionais.  

 

      A categoria dos “clássicos” aplicada à obras literárias parece ter surgido no mercado 

americano nos anos 1920, segundo Janice Radway (1997, apud PAGANO, 2001), quando o 

livro, visto como repositório da sabedoria universal, começou a se tornar uma mercadoria 

                                                
14 Anuncia-se no primeiro volume de Nicholas Nickleby que Oliver Twist ia aparecer como o Volume X, numa 

tradução por Maria Luiza de Queiroz, versão esta que nunca chegou a ser publicada.   
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cultural ligado ao nível educacional e ao prestigio social. Na prática, o conceito de “clássico” 

tem recebido uma interpretação muito variada por parte das editoras. A edição de Oliver Twist 

de 2005 em capa dura da Mem Martins, por exemplo (ref. P18d), forma parte de uma coleção 

de “Clássicos” que vai  desde Kama Sutra até Thomas Malthus, passando pelo Canção de 

Roland e Jane Austen, Almeida Garrett e Louisa May Alcott, todas “obras que ultrapassaram 

o ordálio temporal e que são hoje patrimônio da Humanidade” (anúncio, ref. P18d).  

 

      A primeira edição da Melhoramentos (ref. B13a) entrou na coleção errada, uma de 

Aventuras, do tipo que mostra a  exploração da África, histórias mitológicas e lutas contra os 

índios. Na segunda impressão, o erro foi corrigido e o livro passou a fazer parte da Coleção 

Grandes Romances Universais, uma “seleção das obras mais representativas do romance 

mundial” (capa, ref. B13b).  Da mesma maneira, a edição portuguesa da Romano Torres (ref. 

P16) integra uma coleção de uns quarenta volumes de Obras escolhidas de autores 

escolhidos, quase todos britânicos, como George Eliot, Austen, Scott e Fielding, incluindo 

nada menos de seis romances de Dickens. 

 

      Esta descontextualização da obra, usando os termos de Pagano (2001), numa situação a-

histórica, com obras de épocas e/ou origens totalmente diversas lado a lado na prateleira, 

aparece não somente nas edições lançadas pelas editoras tradicionais de livros, mas em grau 

ainda maior nos clubes de livros pelos quais foram publicadas cinco das treze edições 

brasileiras analisadas.  Tendo como modelo o Book-of-the-Month Club dos Estados Unidos, 

fundado em 1926 e de grande sucesso até tempos mais recentes, O Clube do Livro brasileiro 

começou em 1943 e fechou nos anos 1970. Como uma empresa que não visava lucros, 

“ignorava qualquer elemento comercial na sua organização.” (MILTON, 2002, p. 72).  Seu 

propósito foi, segundo Milton, aumentar a leitura no país, com uma filosofia básica que 

pregava a importância do livro na formação da nação. Publicava obras “clássicas” estrangeiras 

e brasileiras, um volume por mês – obras extensas foram divididas em mais de um volume. 

Os autores estrangeiros mais traduzidos foram Dickens e Robert Louis Stevenson, com cinco 

obras cada. 

 

      Como todos os clubes deste tipo, para garantir sua sobrevivência e manter os preços 

baixos, o Clube do Livro precisava de um grande numero de assinantes. De fato, nos anos 

1950 e 1960 conseguiu tiragens de 50.000 exemplares por obra, um número enorme para a 

época. Os destinatários, que recebiam o livro mensalmente em casa, muitas vezes a um terço 
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do preço que pagariam nas livrarias, eram leitores novos, “da classe média baixa, sem nível 

universitário, e [...] da classe operária especializada, as quais normalmente não compravam 

livros e não tinham acesso às livrarias,” segundo a classificação de Milton, baseada no tom 

paternalista das notas editoriais e os preços baixos dos lançamentos (MILTON, 2002, p. 72). 

Sua análise, porém, não leva em consideração a força do interior brasileiro, da classe média e 

média alta das cidades pequenas, pessoas educadas, mas sem acesso a livros a não ser pelo 

reembolso postal.  

 

      Em 1973, com o Clube do Livro já em decadência, surgiu outro clube, o Círculo do Livro, 

formado pela associação da editora Abril Cultural com a empresa alemã Bertelsman, dona dos 

grandes clubes da Europa continental, com literalmente milhões de sócios. O novo clube ficou 

enraizado em firmes princípios comerciais, adotando um sistema mais flexível de vendas, 

com opções diversas ao comprador e produzindo livros muito apresentáveis, perfeitos para 

decorar as estantes duma classe média sempre em busca de bens e de prestígio. Oliver Twist, 

na antiga tradução de Ruas para a Melhoramentos, foi relançado quatro vezes pelo Círculo 

antes do fechamento da empresa em 1998, sem ilustrações, mas com capa dura e bonita.  

 

      É importante considerar que essa editora não funcionou apenas como clube para fornecer 

aos leitores por remessa – a Abril aproveitou da sua força como editora e distribuidora de 

muitas das revistas de maior circulação no país para colocar outros produtos nas bancas de 

revista. Estes incluíram não somente obras seriadas como as bem recebidas Bíblia mais bela 

do mundo (em fascículos, 1965) e História da Música Popular Brasileira (anos 1970), e 

fascículos de dicionários e enciclopédias, mas também séries de livros que o colecionador 

adquiriria quinzenal ou mensalmente, sem precisar chegar perto às livrarias . Estas tinham 

uma imagem muito negativa, que se reduzia a de meros fornecedores de livros escolares.  As 

duas últimas edições de Oliver Twist da Abril/Novo Cultural foram lançadas nas bancas, em 

1983 e 1993 (ref. B13f e B13g). 

 

      Um dos aspectos mais notáveis do Clube do Livro e de clubes semelhantes era o 

direcionamento da leitura dos seus sócios – estes simplesmente não tinham escolha, pois a 

seleção era de um livro, e somente um, por mês. No Brasil este fator era muito importante, 

considerando que muitos dos leitores eram novos leitores. No ano de 1954, quando foi 

publicado Oliver Twist em dois volumes mensais, os outros dez livros do ano incluíram Tom 

Sawyer de Mark Twain, e romances menores de Machado de Assis (Ressurreição), 
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Turgueniev e Aluízio Azevedo. Os outros seis livros, porém, eram de autores de pouca 

divulgação nos tempos atuais e surpreende que constem de uma seleção tão limitada em 

tamanho como a do Clube, mesmo nos anos 1950.
15

  

  

      Houve, como aponta Milton (2002), spin-offs das edições do Clube do Livro – os mesmos 

livros e traduções publicados ao mesmo tempo, ou um pouco depois, em edições melhores 

para serem adquiridos nas livrarias.  A versão de Oliver Twist do Clube foi publicada em 

1954. Nos quatro anos seguintes (não foi possível estabelecer a data exata), a mesma tradução 

foi publicada pela Edigraf, em São Paulo, com o texto idêntico, os mesmos cortes, a mesma 

divisão em dois volumes, e a mesma pobreza de material editorial e de ilustração. Entretanto, 

foi impressa em um papel de melhor qualidade, com uma fonte tipográfica maior. Carregava 

anúncios de traduções de Victor Hugo no lugar da lista das publicações do Clube (ref. B14b). 

Não constavam na folha de rosto as palavras “tradução especial”, o que freqüentemente 

aparecia nas publicações do Clube, segundo Milton (2002), para esconder uma multidão de 

exclusões e alterações não avisadas ao leitor.  

 

      Usando a terminologia de Genette (1997), esses aspectos dos livros são os metatextuais 

(comentários) ou paratextuais (títulos, prefácios, notas, capas, ilustrações etc.), não 

determinados, normalmente, nem pelo autor, nem pelo tradutor, mas pelo editor. Este exerce 

uma influência preponderante sobre o modo como o livro é recebido pelo leitor em potencial. 

. 

      O tratamento editorial no que concerne ao material introdutório é o mais variado possível. 

Apenas duas edições (a tradução de Rodrigues, ref. P18 e a revisada de Ruas, ref. B13e, f, g) 

incluem um dos prefácios de Dickens, a de 1841 e a de 1867, respectivamente. Certas edições 

da tradução de Ruas incluem uma nota biográfica sobre o autor (às vezes na contracapa ou 

orelha) e alguns comentários da editora sobre o livro (ref. B13), mas duas edições do Circulo 

do Livro (1973 e 1976, ref. B13c, d) não têm qualquer introdução. A versão da Editora 

Pongetti (ref. B12) contém, na orelha, elogios exagerados ao livro e seu autor, pelo escritor 

brasileiro Francisco Karam, do tipo: “A obra de Dickens é um evangelho de bondade e um 

espelho fiel dos sentimentos humanos”. 

                                                
15

 Incluem obras por Ponson du Terrail (1829-1871), romancista francês de obras melodramáticas e criador do 
herói folhetinesco Rocambole; E.P Oppenheim (1866-1946), escritor inglês de livros de suspense; Nelly Cordes, 

escritora sergipana, que escreveu O rei dos cangaceiros e também traduziu outras obras para o Clube; Owen 

Johnson (1878-1952), romancista americano; Octave Feuillet (1821-1890), romancista popular francês; e 

Alfonso Schmidt (1890-1964), escritor modernista brasileiro, cujas obras foram oferecidas aos sócios no mês de 

janeiro durante muitos anos.   



87 
 

 

      Duas editoras publicaram introduções de maior peso. As edições do Clube do Livro/ 

Edigraf (ref. B14) têm uma “Nota explicativa” de apenas duas páginas por outro escritor 

brasileiro, Aristides Ávila, que relaciona a obra de Dickens à sua vida e à sua época histórica 

e literária. Ele rebate a crítica feita ao autor por ser um romancista antiquado e ainda 

menciona o êxito recente do filme (que seria o de David Lean de 1948). A contracapa da 

edição do Clube em 1954 (ref. B14a) também menciona o filme:  “. . . Oliver Twist, livro dos 

mais belos e empolgantes da literatura universal, acaba de inspirar o famoso filme que está 

comovendo as platéias de todo o mundo”. Note-se que seis anos se passaram entre o filme e 

esta tradução! 

 

      A edição de Romano Torres e todas as reimpressões (ref. P16) começam com uma 

introdução pelo escritor português Gentil Marques (1918-1991). O titulo imponente é “Breve 

ensaio psicológico sobre a figura de Oliver Twist, o primeiro grande amigo de Charles 

Dickens”. O ensaio trata das influências da juventude de Dickens, que o levaram à criação de 

Oliver Twist e foram responsáveis pelo desenvolvimento do senso de justiça social do autor. 

Enfatiza, especialmente, a importância de um amigo de Dickens, de onze anos de idade, que 

teria trabalhado com ele em uma fábrica de graxa. Este menino, também de nome Charles, 

tímido e franzino, serviu como modelo para Oliver, segundo Gentil, mas não foi mencionado 

em qualquer dos outros livros sobre Dickens! Ao contrário – John Forster (1812-1876), amigo 

particular e biógrafo de Dickens, informa que o que lhe faltava nessa época da vida, era 

exatamente a amizade de meninos da mesma idade (FORSTER, 1872-74 v.1 p. 42). Depois da 

morte de Dickens, uma figura estranha rodava seu túmulo em Westminster Abbey, durante 

quatro anos. Gentil associa esta figura ao amigo Charles!  Esta história mostra como os mitos 

são inventados e se acumulam, quando se trata de obras e autores que entram no imaginário 

popular. Fagin, aparentemente, não merecia um mito novo e não foi mencionado uma única 

vez, nas dez páginas dessa introdução. 

 

      Entre todas as traduções, percebeu-se apenas uma alteração editorial na estrutura capitular 

do romance. Na tradução revisada de Ruas (ref. B13e,f.g), o capítulo XII foi reduzido e o XIII 

aumentado, voltando à divisão original de Dickens da edição de 1837-39, que deve ter ficado 

disponível de alguma forma ao revisor de 1983.  Todas as edições contêm uma lista dos 

capítulos, exceto a do Clube do Livro/Edigraf (ref. B14), e a do Círculo do Livro/Abril (ref. 



88 
 

B13c a g), enquanto que a edição de Romano Torres (ref. P16) simplificou quase todos esses 

títulos, que são muitas vezes irônicos no texto fonte. 

 

      Como já mencionado, das dezenas de edições investigadas aqui, apenas duas, as da 

Melhoramentos  (ref. B13a, b), contêm ilustrações no texto. Várias, porém, trazem retratos de 

Dickens – essas duas da Melhoramentos, as portuguesas de tradutor desconhecido  (ref. P15), 

duas das três traduções revisadas de Ruas (ref. B13 e,f,g), e as da Romano Torres (ref. P16). 

Algumas têm capas ilustradas, mas, normalmente, são desenhos simples, como no caso do 

Clube do Livro (ref. B14) e da Melhoramentos (ref. B13a, b). Em três ocasiões a capa mostra 

a imagem de um filme: na versão do Círculo do Livro de 1983 (ref. B13e), que exibe uma 

cena de Oliver e um Fagin de aparência benevolente, tirada do filme que Carol Reed fez da 

peça musical Oliver! em 1968; nas primeiras edições da Europa-América (ref. P18a) que têm 

vinhetas tiradas da mesma produção; e finalmente, na versão mais recente da Europa-América 

de 2005. Nota-se que esta é a única edição em português ainda disponível e também a única a 

fazer referência ao filme de Polanski (também de 2005), mostrando uma imagem de Oliver 

correndo, a mesma usada nos cartazes de cinema.   

 

      Quanto à produção dos livros, não existe no Brasil e em Portugal a grande distinção entre 

capa dura e capa mole que há na Inglaterra, onde até os anos 1960, quando a maioria de livros 

acadêmicos começou a aparecer em capa mole, este tipo de encadernação, tradicionalmente, 

tem sido desprezado por ser de livro barato. Até hoje, no caso de romances, as edições baratas 

de capa mole são consideradas mais descartáveis – para ler e passar para frente. No Brasil, 

como na França e em Portugal, a norma é encadernar com capa mole, mesmo considerando-se 

o livro de capa dura mais bonito e apropriado para as estantes, especialmente em coleções 

padronizadas. Das versões estudadas aqui, apenas a tradução anônima de Portugal (ref. P15), 

as edições da Abril/Círculo do Livro (ref. B13c a g) e a última edição da Europa-América 

(ref. P18d) têm capa dura.  

 

      Durante o século XVIII e parte do século XIX, a norma inglesa para romances grandes era 

de três volumes, o famoso triple-decker, como na primeira edição encadernada de Oliver 

Twist, em 1838. Ao longo do século XIX, com métodos mais sofisticados de produção e por 

serem mais fáceis de serem carregadas no novo mundo industrial e imperial, as edições de um 

volume substituíram as de três.  No Brasil e em Portugal, o número de volumes dependia, 

aparentemente, do tamanho do romance. Apesar da Pongetti publicar sua edição de apenas um 
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volume nos anos 1940 (ref. B12a), ainda nos anos 1950, houve edições em dois volumes (ref. 

B14a e b).    

      O papel usado no Brasil e em Portugal tornou-se, cada vez, de melhor qualidade, ao longo 

do tempo e a mesma melhoria se percebe na qualidade da impressão. Em geral, pode-se dizer 

que as edições mais atraentes são as mais recentes, apesar da falta de ilustrações no texto. Em 

grande parte, tal melhoria na qualidade física do livro pode refletir a tendência de valorizá-lo 

como objeto de posse e não necessariamente para ser lido. 

 

      Apesar das modificações na aparência dos livros, o conteúdo editorial foi reduzido. O 

contraste das edições brasileiras com as da Inglaterra é grande. As edições modernas mais 

usadas nesta pesquisa foram duas: a da Penguin Classics de 2003 (ref. T01c) e a da Oxford 

World´s Classics de 1999 (ref. T02c), ambas de capa mole, papel e impressão de qualidade, 

formato compacto, preço muito acessível e editadas por catedráticos renomados no ramo de 

literatura inglesa. As duas contêm:  

  -a capa ilustrada com quadros famosos do século XIX; 

  -todas as 24 ilustrações originais de Cruikshank, com sumário; 

  -notas biográficas de Dickens e dos editores; 

  -uma cronologia de Dickens; 

  -uma bibliografia; 

  -uma nota sobre o texto reproduzido; 

  -uma introdução (uma de 19 e a outra de 32 páginas); 

  -um ou dois prefácios de Dickens; 

  -um glossário da gíria dos ladrões londrinos; 

  -outros apêndices incluindo, em um caso, um mapa de Londres em 1837; 

  -notas explicativas. 

 

      Nem as obras-primas da literatura brasileira recebem no Brasil este tipo de tratamento. 

Lamenta-se ainda mais que a única tradução portuguesa de Oliver Twist que iria chegar perto 

deste padrão, a julgar pela qualidade, estrutura e aparato crítico da primeira da coleção, 

Nicholas Nickleby (Jose Olympio, 1957), nunca chegou a ser publicada.  
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3.2.3 A Inglaterra exótica 

 

      Como pode se esperar dessa categoria de tradução, os tradutores não alteram o ambiente 

geográfico nem a época histórica do seu hipotexto – Londres e suas redondezas nos anos 1820 

e 1830, o ambiente de Dickens quando escreveu o livro. Já neste aspecto, pode-se perceber a 

maior manifestação da não domesticação do livro. Venuti (1995), na sua defesa de uma 

estrangeirização textual de traduções literárias, tende a não levar em consideração a 

estrangeirização geral e automática que ocorre na maioria dos romances traduzidos pelo 

simples fato de manterem seu ambiente original. Embora não seja aqui o lugar para se retomar 

o debate interminável sobre a domesticação, que tem ocupado sobremaneira os teóricos da 

tradução nos últimos dois séculos
16

, devem-se apontar algumas escolhas no processo da 

tradução de Oliver Twist, que emprestam ao texto de chegada um sabor mais ou menos 

pronunciado do mundo diferente em que o enredo do livro em questão se desenvolve.  

 

      O ambiente físico e temporal é reconstruido no texto-fonte com um detalhamento 

inspirado na experiência juvenil do próprio Dickens, e que dá ao livro uma atmosfera muito 

especial que os tradutores tentam manter. Os nomes das ruas e localidades mencionadas são, 

com as exceções de Londres e o rio Tâmisa, quase invariavelmente mantidos na forma 

original, embora os textos de Castro, Ruas (revisado), Domingues e do Clube do Livro 

mostrem uma tendência a simplesmente excluir alguns deles (ref. B12, B13e, P16 e B14). 

Com exceção da tradução revisada de Ruas (ref. B13e), todos alteram os nomes de igrejas 

para o equivalente em português (por exemplo, St. Saviour passa a ser São Salvador), dando a 

falsa impressão de que se trata de igrejas católicas e não protestantes, assim desfazendo parte 

do distanciamento atingido pela manutenção dos nomes das ruas. 

 

       Quanto aos nomes dos personagens, o único tradutor a manter o trato de Mr. ou Mrs. é 

Eduardo Castro Lima, em 1944 (ref. B12); os demais mudam para “Sr” e “Sra”. Os 

sobrenomes são invariáveis, mas a tendência geral a respeito dos primeiros nomes tem sido 

aportuguesá-los na sua forma completa (e.g. Toby passa a ser Tobias, Rose Rosa, Charlotte 

Carlota), e manter o original inglês na forma de apelido - Bill, Dick, Charley e Jack 

continuam como no texto-fonte. O nome Harry recebe tratamento variado, às vezes 

considerado formal, com a tradução Henrique e, às vezes, tomado como apelido e deixado 

                                                
16

 Os argumentos são resumidos por Douglas Robinson na sua crítica de Niranjana (1997), especialmente p. 162. 
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como Harry. Esta confusão procede da situação vigente na Inglaterra até hoje, onde Harry 

pode ter o apelido de Henry ou de Harold, ou ainda um nome próprio por conta própria. Há 

exceções ao tratamento geral: Oliver é sempre Oliver, exceto nas traduções de 100 anos atrás 

quando ele é Oliveiro (Machado de Assis, ref. B11a) ou Oliveiros (ref. P15). Na versão de 

Jose Maria Machado (ref. B14), encontram-se Toby e Tobias na mesma página. E Morris, às 

vezes, continua como está e, em outras edições, se torna Maurício. 

 

      Nas traduções mais recentes, a partir dois anos 1980 (Ruas, revisada, ref. B13e, e 

Fernanda Pinto Rodrigues, ref. P18), todos os nomes de pessoas são reproduzidos como no 

texto-fonte, indicando, provavelmente, não um maior grau de distanciamento ou exotização, 

mas simplesmente uma suposta familiaridade maior por parte dos leitores com nomes 

estrangeiros, possível conseqüência da globalização das mídias. Isto parece ser confirmado na 

tradução de Rodrigues (ref. P18), a única a mudar as distâncias de milhas para “quilômetros” 

e os pesos de onças para “gramas”, mantendo, porém, as moedas inglesas, como todos os 

outros tradutores. Este tipo de alteração demonstra uma grande tendência na direção da 

domesticação.  

 

     Evidentemente, o conceito de domesticação se aplica também aos objetos. Encontra-se, 

nos trechos cotejados no Apêndice B, um bom exemplo do tipo de problema que pode surgir 

quando o tradutor enfrenta um termo lexical, referindo-se a um produto típico do âmbito do 

hipotexto. A palavra ginger-beer, na expressão “a candle, stuck in a ginger-beer bottle”, foi 

traduzida de várias maneiras: como “jinjibirra” (trecho 4.a, ref. B12); como “cerveja” (trechos 

6.a, 7.a, 8.a, e 9.a, ref. B13, B14, P18)); simplesmente excluída, pois Machado de Assis e 

Domingues traduzem a frase como “no gargalo duma garrafa” (trechos 2.a e 5.a, ref. B11 e 

P16) apesar de Gérardin referir em trecho 1.a a “grés”, que é um material feito de pó de 

quartzo usado antigamente para fabricar vasilhames (trecho 1, ref. T11); como “genebra” em 

uma das condensações através da língua espanhola (ver Apêndice C, trechos 3.a e 4.a, ref. 

T23 e P22); ou ainda deixado no inglês em itálico, com uma nota explicativa (Apêndice B, 

trecho. 3.a, ref. P15).  

 

      Trata-se de um detalhe quase irrelevante no contexto da história – Dickens deve ter 

especificado a garrafa como sendo de ginger-beer, apenas por ser esta garrafa a mais barata e 

disponível nos ambientes mais pobres de Londres. A cerveja inglesa, que não contem gás, era, 

e continua normalmente sendo ainda hoje, servida não da garrafa, mas do tonel. Sempre 
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usavam-se garrafas, porém, para ginger-beer, uma bebida muito popular inglesa, feita de 

água, açúcar e gengibre, geralmente não alcoólica, e bastante gasosa. Assim, a tradução 

“cerveja” cria uma domesticação do conceito, mas leva a um anacronismo, que apenas os 

estudiosos da época perceberiam.  A “jinjibirra”, além de ter a inconveniência de ser um 

sinônimo para cachaça, segundo o Novo Aurélio, é uma bebida brasileira que, pela descrição 

no mesmo dicionário, parece bem semelhante a ginger-beer, de onde vem seu nome, mas com 

certeza, sem o consumo generalizado que este produto tinha na Inglaterra, e provavelmente, 

servida de uma maneira diferente. “Genebra” parece uma boa alternativa, mas suspeita-se que 

as garrafas usadas para esta bebida sempre fossem reutilizadas.  

 

      A opção de deixar o original como está, em inglês, com nota explicativa, parece a solução 

menos adequada à tradução (ainda menos quando a nota traz a informação errônea de que se 

trata de uma mistura de cerveja com gengibre). O desvio tira a atenção do leitor em uma 

passagem vital do livro, por uma irrelevância - não é, depois de tudo, o conteúdo original da 

garrafa que está em jogo, mas a pobreza e a improvisação mostradas pelo uso de uma garrafa 

velha no lugar de um castiçal. Todas as traduções, então, deste termo, aparentemente tão 

simples, são problemáticas. Simpatiza-se com a decisão de Domingues de apenas excluir a 

palavra, matando assim esse mini-meme.  

 

      Se estes problemas surgem em casos tão elementares, imaginava-se que a tradução do 

personagem Fagin fosse muito mais complexa e difícil de ser resolvida. Mas aqui, os memes 

são muito resistentes e, como aconteceu com o ambiente histórico, o nosso vilão parece quase 

imutável nesta série de traduções. 

.  

3.3 FAGIN CONSERVADOR 

 

      Na investigação de Fagin nas traduções brasileiras, vale destacar, em primeiro lugar, que 

nenhum dos comentaristas brasileiros ou portugueses mencionados nesta seção (Galante de 

Sousa, Eugênio Gomes, Gentil Marques, Francisco Karam, Aristides Ávila, Massa, Raimundo 

Magalhães, Ferreira, Lísias) alude ao fato de que, em Fagin, Dickens criou o segundo 

personagem mais conhecido mundialmente, quando se fala de estereótipos anti-semíticos. De 

fato, nem comentam o fato de Fagin ser judeu. A crítica inglesa e norte-americana não fica 

totalmente isenta neste sentido, especialmente em anos mais recentes. Ainda é possível 

encontrar um livro acadêmico totalmente dedicado a Oliver Twist como o de Karson (2001), 
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no qual nem consta a palavra “anti-semitismo”. Até na recente biografia magistral de Dickens 

por Peter Ackroyd (1990), o tópico não recebe tratamento nas suas quase 1200 páginas, nem é 

mencionado na biografia menor e mais recente da autora norte-americana Smiley (2002). 

Estes dois exemplos parecem estar escamoteando o problema, para que ninguém o perceba, 

prática injustificável em trabalhos acadêmicos. Poderia ser considerado até um tipo velado de 

anti-semitismo, ao pecar por isenção. Mas como já foi visto na Seção 2.6.3 deste estudo, não 

faltam abordagens em inglês que tratem extensivamente da representação anti-semítica do 

vilão.  

 

      Fagin o judeu, então, nas nossas traduções, é um dado, um elemento imutável recebido do 

texto fonte, um meme que não precisa se adaptar às circunstâncias novas.  Como era de se 

esperar, em se tratando de traduções alegadamente integrais de uma obra estrangeira bem 

conhecida e escrita nos últimos duzentos anos, o tratamento dado não difere muito de uma 

versão para outra, nem do texto-fonte para as versões. Ele figura no mesmo número de 

capítulos, tem o mesmo papel de agente do mal, a mesma personalidade e a mesma maneira 

untuosa de falar. A diminuição que Dickens efetuou no número das referências a the Jew a 

partir da edição de 1867 para amenizar o tom anti-semítico se reflete exatamente nas edições 

usadas pelos tradutores: Castro, Ruas, o tradutor anônimo português, e Rodrigues (ref. B12, 

B13, P15 e P18) usaram edições pós-1867; os outros se utilizaram de edições anteriores a esse 

ano.  

 

      Não obstante, no caso de todas essas traduções, ao se fazer um cotejo com o texto-fonte, 

tem que ser apontada uma diferença gritante, no que se refere à palavra que tem, em inglês, 

um grande valor anti-semítico: Jew. Como comenta Felsenstein (1999, p. 48): 

Por todo este período, além do uso comum do epíteto „Jew‟ como substantivo para 

descrever alguém da raça ou religião israelita, ou descendente de Abraão, a etiqueta 

reteve um sentido subsidiário, provavelmente originando em tempos medievais, como 

termo de opróbrio ou reprovação.17  

 

O famoso escritor e político inglês William Cobbett (1762-1835) escreveu nos anos 1830: 

“Jew sempre foi sinônimo de trapaceiro, enganador, embusteiro” 
18

 (FELSENSTEIN, 1999, 

p. 49). Assim sendo, o substantivo inglês Jew tem um papel semelhante ao do verbo 

português “judiar” – os dois termos têm um sentido negativo, muito menos presente no 

                                                
17 “Throughout this period, in addition to the common use of the epithet „Jew‟ as the noun to describe a person 

of the Hebrew religion or race, a descendant of Abraham, the label retained a secondary meaning, probably 

deriving from medieval times, as a term of opprobrium or reprobation.”  
18 "Jew has always been synonymous with sharper, cheat, rogue.” 
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adjetivo inglês Jewish e no adjetivo e substantivo português “judeu”. O fato de que a palavra 

Jew em inglês sempre tem a primeira letra em maiúscula serve para tornar o termo ainda mais 

agressivo no texto-fonte do que nas traduções. 

 

      Independentemente, então, dos contextos culturais, a tradução do termo Jew pela palavra 

portuguesa “judeu”, embora inevitável, por este ser o item lexical mais próximo, não traz para 

os hipertextos o conjunto de sentidos que leva no hipotexto. O meme, em outras palavras, se 

transforma no ato da transmissão de um texto para outro, não por qualquer qualidade inerente, 

mas em conseqüência das alternativas lingüísticas disponíveis e das convenções lexicais da 

língua meta.   

 

      Da mesma maneira, a figura visual do judeu e todos os outros elementos da história que 

receberam tratamento visual, provocam reações diferentes em contextos diferentes: na 

Inglaterra, o leitor do século XIX, quando olhava as ilustrações das primeiras edições, 

percebia um judeu repulsivo e demoníaco; no Brasil, o leitor do século XX percebe apenas 

um velho sujo, de aspecto mal encarado e possivelmente um pouco diferenciado dos outros 

personagens. Talvez fosse por isto que tais ilustrações originais nunca ganharam no Brasil o 

lugar especial que conseguiram na Inglaterra. Pois elas significam menos no contexto 

brasileiro. Ou, em termos semióticos peirceanos, na Inglaterra o interpretante tende mais para 

o lado dinâmico, quando no Brasil é mais do tipo imediato, limitado a apenas certos aspectos 

do signo apresentado: por exemplo, ser homem, velho e de outra época (ver a Seção 2.5). 

 

3.3.1 As primeiras visualizações 

 

      Não obstante essas diferenças inevitáveis de visão, a ligação entre as ilustrações originais 

de Oliver Twist por George Cruikshank (1792-1878) e o texto verbal de Dickens tem que ser 

examinada no presente estudo, apesar de constarem apenas de uma das traduções aqui 

estudadas (as primeiras duas edições da versão de Ruas, da Melhoramentos, nos anos 1950, 

ref. B13a e B13b). Como Miller observa (1991, p. 152): “Para muitos leitores Fagin, Sikes, 

Nancy, Oliver, Mr. Brownlow and Rose Maylie sobrevivem ainda mais nas gravuras de 

Cruikshank do que nas palavras de Dickens.”
19

 A influência das figuras de Cruikshank sobre 

o público leitor e os re-criadores de Oliver Twist nos séculos seguintes, tem sido fundamental 

                                                
19  “For many readers Fagin, Sikes, Nancy, Oliver, Mr. Brownlow and Rose Maylie live even more in 

Cruikshank´s etchings than in Dickens‟ words.” 
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para se estabelecerem as imagens de Fagin.  E, talvez mais importante ainda dentro do nosso 

contexto, que abrange adaptações infantis e quadrinhos, essas primeiras ilustrações ajudaram 

a estabelecer, até os dias de hoje, uma tradição de ilustrar as obras de Dickens e de preservá-

las como manifestações de uma época específica, a Vitoriana (ver ANDREWS, 2008).  

 

      Os textos de Dickens são intensamente descritivos no sentido visual, qualidade que se 

deve às influências visuais satíricas recebidas por Dickens, em sua juventude. Foi 

especialmente influenciado pelo artista satírico inglês William Hogarth (1697-1764) que, por 

sua vez, seguia uma tradição européia que incluía Bruegel e Bosch, da Renascença flamenga 

dos séculos XV e XVI. Charles Lamb comentou sobre as gravuras de Hogarth: “Outras 

gravuras olhamos – as dele lemos” (HARVEY, 1971, p. 50). 
20

 – estes desenhos transmitiam 

muito mais ao observador do que um simples impacto visual. Dickens reconheceu a sua 

dívida com Hogarth no Prefácio da terceira edição de Oliver Twist (1841 – reproduzida em 

ref. T02, p. liii a lvii), e não somente ele, mas também seu ilustrador Cruikshank, foram 

comparados a Hogarth, com freqüência, pela crítica vitoriana, muito ao agrado dos dois. 

 

      Costuma-se perguntar se textos que contêm tantas descrições visuais ainda precisam de 

ilustrações. A maioria dos críticos recentes considera as ilustrações de Cruikshank uma parte 

integral do texto de Dickens. Mas há dissidentes importantes, como Andrews (2008), que 

argumentam que tais ilustrações não são necessárias e que chegam a ter um efeito que distorce 

o texto no contexto moderno. Cohen (1980), no seu livro considerado padrão sobre os 

ilustradores de Dickens, registra a opinião contra a inclusão de ilustrações em geral de 

grandes nomes do passado como Goethe, Wordsworth e Ruskin, que consideravam os 

desenhos como regressivos e restritivos da imaginação.
21

 Henry James, que Harvey (1971) 

cita, também não gostava deles, enfatizando a importância do texto escrito como provocador 

da representação imagética das cenas, mesmo seletivamente, na mente do leitor.  Este fator 

era especialmente importante no século XIX, pois antes, e até Jane Austen (1775-1817), as 

                                                
20  “Other prints we look at - his prints we read.” 
21  O romancista Graham Greene (1904-1991) expressou esse pensamento muito sucintamente: “It would be well 

if we could forget the Phiz and Cruikshank illustrations that have frozen the excited, excitable world of Dickens 

into a hall of waxworks […] His illustrators, brilliant craftsmen though they were, did Dickens a disservice, for 

no character any more will walk for the first time into our memory as we ourselves imagine him, and our 

imagination after all has just as much claim to truth as Cruikshank‟s.” (GREENE, 1957) “Seria ótimo poder 

esquecer as ilustrações de Phiz e Cruikshank que congelaram o mundo agitado e agitador de Dickens em um 

museu de cera [...] Os ilustradores, artesãos brilhantes como foram, prestaram um mal serviço a Dickens, pois 

nunca mais nenhum personagem entrará na nossa memória pela primeira vez como nós o imaginamos, e a nossa 

imaginação tem, depois de tudo, tanta pretensão à verdade como a de Cruikshank.”  



96 
 

descrições visuais não tinham muito peso nos textos dos romances. Contra esses argumentos, 

Cohen (1980, p. 9) aponta o paradoxo da ilustração, como era visto por Leonardo da Vinci, 

que escreveu: “Quanto mais minuciosamente descreve, mais confina a mente do leitor e mais 

o afastaria do objeto descrito. Assim, é necessário desenhar e descrever”.
22

  

 

      Os textos de Dickens, na época da sua produção, foram considerados por quase todos – o 

autor, editoras, artistas e o público em geral – como sendo obras que mereciam um tratamento 

ilustrativo. Tanto que Cohen (1980) argumenta que a ascensão e a queda do romance 

ilustrado, pelo menos no que concerne ao tipo de romance tradicionalmente considerado sério, 

coincide com a produção ativa de Dickens, começando com The Pickwick Papers, em 1836, e 

terminando com sua morte, em 1870. Antes de Dickens e da moda da ficção seriada, os 

romances, geralmente, não tinham qualquer ilustração, ou, no máximo, um frontispício 

(HARVEY, 1971).  

 

      Depois da morte do romancista, nas últimas décadas do século XIX e durante todo o 

século XX, a prática de incluir ilustrações junto aos textos integrais de romances não 

encontrou grande aceitação dos escritores ou editores, nem mesmo do público leitor. Os 

motivos eram vários, dentre eles: a disponibilidade muito maior de material gráfico de 

diversos tipos, o que fazia com que a presença de ilustrações não fosse mais considerada algo 

especial; a ascensão de outras mídias altamente visuais, como o cinema e a televisão
23

; o 

maior realismo percebido pelo público nas artes fotográficas; e a natureza mais introspectiva 

da ficção que, cada vez mais, passou a abordar temas mais complexas ou que não eram 

interessantes de ilustrar. Os escritores, especialmente, tendiam a não querer compartilhar o 

impacto de suas palavras com outra mídia semiótica, nem sujeitar-se a todo o trabalho que o 

contato com outros artistas envolveria. O caso de Dickens, que mantinha relações 

profissionais com – ou, às vezes, dominava - nada menos de dezoito artistas, evidencia o 

esforço exigido do autor na tarefa constante de coordenar a criação das ilustrações com a 

produção do seu próprio texto.    

 

                                                
22

 “The more minutely you describe the more you will confine the mind of the reader, and the more you will keep 

him from the thing described. And so it is necessary to draw and to describe”. 
23

 Cohen (1980, p. 233)  comenta: “Just as the vitality of the 18th century print passed into the illustrated novel 

and the narrative painting of the Victorian era, so did that vitality pass in the 20th century into film.”  “Assim 

como a vitalidade da gravura do século XVIII passou para o romance ilustrado e para a pintura narrativa da era 

vitoriana, essa vitalidade passou no século XX para o filme.”  
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      A menção de Ruskin (1819-1900) feita acima mostra que, mesmo no tempo de Dickens 

não houve um acordo geral entre os críticos quanto ao fato de se incluirem ou não as 

ilustrações nos livros. Nem todas as obras de Dickens foram ilustradas nas suas primeiras 

edições – Hard Times (1854) e Great Expectations (1861) não foram e não se prejudicaram 

por isso, conforme comenta Andrews (2008). Mas a grande maioria recebeu ilustrações, não 

somente nas partes seriadas, como também nas edições encadernadas, um procedimento que 

ficou generalizado em romances de todo o mundo nos anos 1850, segundo Harvey (1971).  

 

      Com o grande sucesso de Pickwick em 1836/37, porém, o próprio Dickens reconheceu a 

importância, para seus leitores, dessas representações visuais. Ainda mais, nas obras seriadas 

e expostas nas vitrines dos vendedores, a capa ilustrada servia não apenas para fazer 

propaganda do livro e para lhe dar um senso de continuidade, mas também, no caso de 

histórias na sua primeira edição, para estabelecer a imagem e sugerir a atuação dos 

personagens antes da leitura do episódio, estimulando assim o interesse do leitor.  

 

      Evidentemente, para as crianças e os menos letrados da sociedade, as imagens 

representavam uma faceta ainda mais importante da obra. Ao mesmo tempo, deve ser 

enfatizado que não se tratava, nas ilustrações dos livros de Dickens, de uma tentativa de 

transformar os livros em um tipo de literatura juvenil, termo que pode ser evocado hoje em 

dia pelas simples palavras “livro ilustrado”. Ao contrário, as ilustrações eram trabalhos 

sofisticados, primeiro na tradição caricatural representada por Cruikshank e „Phiz‟ 
24

, depois 

nos anos 1870, seguindo o estilo mais naturalista dos artistas acadêmicos, em voga depois de 

1870.  

 

      Em vista da grande importância que dava às ilustrações, Dickens insistia em fornecer 

instruções detalhadas aos artistas. Não foi uma tarefa muito fácil no caso de Oliver Twist, pois 

George Cruikshank, de temperamento dinâmico e artístico bem parecido com o de Dickens, 

era na época um artista de grande renome. O apelido dele era the Illustrious George – o ilustre 

George. Gostava de desempenhar o papel dominante em qualquer empreendimento artístico 

em que estivesse envolvido. Posteriormente, chegou a alegar que foi ele mesmo que forneceu 

as fontes de grande parte do livro, inclusive a mudança do ambiente do campo para a cidade; 

                                                
24

 Apelido de Hablôt Browne, 1815-1882, que ilustrou muitas obras de Dickens. Cruikshank ilustrou somente 

Sketches by Boz (1836-39) e Oliver Twist. 
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e ainda, a representação de Oliver como um menino muito bonito (segundo o modelo da 

época), e a criação dos personagens criminosos principais, Sikes e Fagin.   

 

      Essas pretensões foram rechaçadas com firmeza pelos comentaristas do século XIX, 

começando com o biógrafo e amigo de Dickens, Forster (1872), mas a crítica moderna, em 

geral, tende a dar certo crédito à influência de Cruikshank no caso de Oliver Twist. 

Argumenta-se que o romancista, na época com apenas 25 anos, estava no começo da sua 

carreira, e se considerou muito honrado em trabalhar com um artista tão famoso e que tinha 

tantos conhecimentos da vida das classes menos favorecidas de Londres. Artista este com 

quem ele chegou a ter um relacionamento muito próximo. Ao mesmo tempo, o autor 

freqüentemente atrasava as entregas do texto ao artista, forçando-o a antecipar a ilustração.  

 

      Mesmo se for descartada como exagero a história contada por Cruikshank, de que os 

traços de Fagin foram modelados nos do seu próprio rosto visto no espelho de manhã cedo, 

ele, como uma pessoa morena, de baixa estrutura e com uma nariz forte, achava-se parecido 

com a figura que ele desenhou. Conseguia pessoalmente fazer representações dramáticas de 

Fagin bem parecidas com a imagem nos livros, segundo testemunhas da época (KITTON, 

1899; VOGLER, 1972; COHEN, 1980).  

 

      Não resta dúvida, pelo menos, de que Cruikshank aproveitou seus desenhos anteriores, 

inclusive os de criminosos judeus, para criar as ilustrações de Oliver Twist e que estes 

desenhos continham muitos elementos da tradição da representação de judeus. Hillis Miller 

(1991, p. 158) comenta:  

Até o Fagin de Cruikshank, na gravura que mostra Fagin dando as boas-vindas de 

volta a Oliver depois da sua recaptura  [Figura 2] [...], coincide quase exatamente com 

o mascate judeu de Hogarth na segunda placa da série „Elections‟. O judeu de 

Hogarth, por sua vez, se baseia em uma tradição específica  de representar rostos 

asquenazes desse modo. Longe de ser um auto-retrato, o Fagin de Cruikshank faz 

parte de uma progressão longa de figuras parecidas, criadas por vários artistas, cada 
uma remetendo a figuras parecidas anteriores, e nenhuma identificável como o 

„arquétipo‟.25 

 

                                                
25

  “Even Cruikshank‟s Fagin, in the etching showing Fagin welcoming Oliver back after he is recaptured […], 
matches almost exactly Hogarth´s Jewish pedlar in the second plate of the „Election‟ series. Hogarth´s Jew is in 

turn based on a specific tradition of representing Ashkenazic faces in this way. Far from being a self-portrait, 

Cruikshank´s Fagin is one of a long line of similar figures by various artists, each one referring back to earlier 

similar ones, and no one identifiable as the „archetype‟.” 
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Evidentemente, então, tanto estas representações, já conhecidas por Dickens, quanto as 

próprias idéias de Cruikshank expressas nas conversas entre os dois, podem ter tido influência 

na criação dos personagens e dos ambientes do romance.  

 

      Muito se tem comentado sobre a mudança na aparência de Oliver – seu embelezamento - 

entre os primeiros desenhos e os subseqüentes (por exemplo, em HARVEY, 1971). Não 

encontramos, porém, qualquer comentário sobre as duas imagens distintas que Cruikshank 

ofereceu de Fagin: a primeira, de um homem velho e repulsivo, como mostrado nas Figuras 1 

e 2 e na cena final na Figura 4; e a segunda mostrando uma figura mais arrumada, mais 

inspirada na imagem estereotipada do mascate judeu (Figura 3). Evidentemente, as duas têm 

alguns aspectos em comum – principalmente o nariz e a barba – mas parecem duas pessoas 

diferentes, tiradas de duas correntes da representação anti-semita.  Andrews (2008) percebe 

uma bestialização progressiva de Fagin nos desenhos de Cruikshank, culminando com a 

imagem animalesca da última noite (Figura 4). Comenta que o ilustrador não consegue 

amenizar esta imagem como Dickens faz no texto, em que o autor tenta indicar alguns traços 

de humanidade no velho, ao falar da sua angústia mental. Mas esse crítico não comenta o fato 

de que quando Fagin aparece pela primeira vez (Figura 1), a imagem gráfica é menos forte do 

que o texto de Dickens (ver abaixo, Seção 3.3.3 trecho „a‟). A nosso ver, as representações de 

Cruikshank são, em geral, um pouco menos grotescas e sinistras do que as descrições de 

Dickens.    

 

      O grotesco é, certamente, uma das marcas da arte caricatural, conforme praticado até os 

dias de hoje. Nas palavras de Andrews (2008, p. 99) a caricatura é “a amplificação seletiva de 

traços específicos, morais ou físicos” e “representa a personalidade como dominada por esses 

traços”.
26

 Ela distorce, pelo exagero de certos elementos e pela omissão de outros, que 

serviriam para amenizar o foco estreito. Trata-se assim de uma ferramenta perfeita para a 

representação de tipos estereotipados como Fagin e muitos outros personagens de Dickens. 

No caso desses outros, não há maiores conseqüências, mas quanto a Fagin, conduz a uma 

perpetuação do preconceito criado na imaginação popular por estereótipos consagrados ao 

longo dos séculos. 

 

 

                                                
26  “the selective amplification of specific features, moral or physical”, e “represents personality as dominated 

by those features”. 
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3.3.2 Após Cruikshank 

 

      Nos anos 1850 e 1860, porém, a escola caricatural de ilustração cedeu lugar a um 

movimento naturalista, que muitos consideram o estilo típico dos vitorianos e que é 

freqüentemente chamada de realista. Nesse naturalismo, o artista se esforça para representar 

na página, com o melhor esmero possível, a imagem que vê.  Evidentemente, as escolhas do 

sujeito e da composição do quadro dependiam da visão do próprio artista e os vitorianos da 

escola naturalista tinham uma tendência a escolher ambientes escuros e a representar os 

objetos com um sentimentalismo e uma idealização muito distante em espírito dos desenhos 

excêntricos e até cruéis de Cruikshank. 

 

      Dickens acompanhou essa tendência nova, embora não inteiramente a seu gosto, segundo 

Harvey (1971). Elogiou o trabalho do artista americano Sol Eytinge Jr.(1833-1905), que 

ilustrou a edição americana de Oliver Twist de 1867 (Figura 6) (ver KITTON, 1899, p. 225). 

Não se sabe, porém, se Dickens chegou a ver os desenhos que J. Mahoney (ativo 1865-1876) 

fez para o primeiro volume da Household Edition, publicada em 1871 (Figuras 7 e 8), um ano 

depois da morte do autor, mas que provavelmente começou a ser preparado bem antes. Este 

artista, agora quase totalmente esquecido, é considerado por Ray (1976) como um dos mestres 

menores da ilustração vitoriana. Ele seguia os preceitos naturalistas da academia, apesar de 

não fazer parte dela. Quase não teve educação, passou uma vida muito violenta dominada por 

bebida alcoólica, e morreu cedo, por razões desconhecidas, em um sanitário público (HOUFE, 

1978, p. 197). Nos momentos melhores dessa vida turbulenta, conseguiu ilustrar Oliver Twist 

e outros dois romances de Dickens, com um total de 144 desenhos. 

 

      Incluímos os trabalhos desses artistas, e também de outro americano, F.O.C. Darley 

(morto em 1888) que fez o frontispício para uma das primeiras condensações de Oliver Twist, 

em 1855 (Figura 5), pois essas ilustrações fazem parte das edições de Oliver Twist disponíveis 

para os re-criadores de Oliver Twist em português. Mas também queremos mostrar que, 

mesmo em tempos vitorianos, era possível representar Fagin de uma maneira muito menos 

estereotipada. Nas Figuras 5 a 8, percebe-se um Fagin menos grotesco por ser desenhado 

numa linguagem gráfica mais natural, mas também, um Fagin certamente menos “judeu” no 

sentido anti-semítico – nariz marcado existe em todas, mas a barba parece mais com a de um 

profeta do Antigo Testamento. A imagem da última noite por Mahoney mostra um homem e 

não um animal (Figura 8), e Darley mostra uma figura reconhecivelmente judia, mas não 
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repulsiva. O quadro de Eytinge (Figura 6) ilustra a avareza e a velhice do sujeito, mas sem a 

imundicie quase palpável dos desenhos de Cruikshank (Figuras 1 e 2). Dessas quatro 

ilustrações talvez seja esta de Eytinge a mais próxima em espírito das gravuras de Cruikshank.     

 

      O levantamento seguinte indica a presença de Fagin nas ilustrações das edições inglesas e 

americanas da época de Dickens: 

                                                  Total         Com Fagin 

  Cruikshank 1838/1846                24                 6 

  Cruikshank 1867                           8                 2 

  Eytinge 1867                               10                 1 

  Mahoney 1871                             28                4. 

 

      Das vinte e quatro gravuras de Cruikshank nas primeiras edições do livro, seis mostram 

Fagin, mas destas seis, apenas quatro dão destaque ao personagem (Figuras 1 a 4). Depois 

dessas edições, o espaço gráfico dedicado a Fagin diminuiu, especialmente na edição 

americana ilustrada por Eytinge (ref. T04). Não se sabe se esta redução é significativa em 

termos de uma diminuição do anti-semitismo ofensivo da obra, mas pelo menos, pode-se 

dizer que a proporção do texto escrito dedicada a Fagin permanece constante, enquanto que o 

espaço dedicado à representação visual varia bastante. Suspeita-se que a representação gráfica 

de Fagin tivesse caído em desfavor, ao longo do século XIX. Pois, em um levantamento feito 

por Kitton (1899) das representações de personagens de Dickens por outros artistas, em outras 

formas gráficas que não fazem parte de livros – quadros, gravuras e desenhos independentes 

do texto – é notável a falta de obras ligadas a Oliver Twist e Fagin, em comparação com as de 

figuras dickensianas tiradas de outros romances. 

 

      As edições modernas de Oliver Twist em inglês, geralmente reproduzem as ilustrações de 

Cruikshank por inteiro, a não ser as mais baratas que não tem nenhuma ilustração. Mas o 

trabalho naturalista (e menos anti-semita) feito entre 1860 e 1910 parece ter sumido 

totalmente. De fato, esse trabalho nunca conseguiu fazer parte da imagem popular de Oliver 

Twist da mesma maneira que fizeram as caricaturas de Cruikshank, hoje considerado artista 

da primeira linha. 

 

      As ilustrações de Cruikshank mostram Fagin como judeu estereotipado da tradição anti-

semítica inglesa. Ele é feio, sujo, narigudo, barbudo, e, na última imagem (Figura 4), bestial. 

Ele seria reconhecido pelos leitores dos anos 1830 como um “judeu típico”, baseado não na 

realidade dos judeus, o que quase nunca impingiu no universo desses leitores, mas na imagem  
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Ilustrações de George Cruikshank, 1837-1838 
 

 
Figura 1.  George Cruikshank, 1837-38 (ref. T01c, p. 

65) 
Oliver introduced to the respectable Old Gentleman 

“Este é éle, Fagin”, disse Jack Dawkins; “O meu amigo 
Oliver Twist.” 

 

 
Figura 3. George Cruikshank, 1837-38 (ref. T01c, p. 

356) 
The Jew and Morris Bolter begin to understand each 

other 

Fagin ilustrou esta observação batendo na asa do nariz  
com o dedo indicador direito, gesto que Noé tentou imitar 

não com inteiro sucesso. 
 

 

 
 

Figura 2. George Cruikshank, 1837-38 (ref. T01c, p. 

126) 
Oliver´s reception by Fagin and the boys 

“Oh, que lindo, que lindo!” gania Master Bates. “Cá 
está éle! Oh, cá está éle! Fagin, olhe para o melro!” 

 

 
Figura 4. George Cruikshank, 1837-38 (ref. T01c, p. 

444) 

Fagin in the condemned cell 
Cada badalada do sino de ferro carregada dum único som, 

profundo e cavo – “Morte!” 

 

Legendas da primeira edição (ref. T01) e da tradução de Ruas (ref. B13a) 
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                                       Outros ilustradores da época de Dickens 

 

 

 

 

Figura 5. Darley, 1855 (ref. T21, frontispício) 
 

 

 

 

 
Figura 7. J. Mahoney, 1871 (ref. T05, p. 41) 

“What´s become of the boy?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Solomon Eytinge Jr., 1867 (ref. T04, p. 40) 
 

 

 

 
Figura 8. J. Mahoney, 1871 (ref. T05, p. 201) 

“He sat down on a stone bench opposite the door.” 
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levada nas gravuras e nos desenhos em circulação nos ambientes populares nas décadas 

anteriores, quer dizer, o estereótipo descrito na Seção 2.6.1. Mas ele é principalmente 

reconhecível como tal por causa do texto em que Dickens fala constantemente de the 

Jew, ao qual atribui mil perversões que simplesmente não aparecem nas ilustrações. 

 

      Então, nas ilustrações, Fagin é ruim por ser judeu; no texto escrito ele é ruim por ser 

judeu e também por praticar os atos perversos considerados típicos dos judeus. A 

imagem física de Fagin faz assim apenas uma parte do quadro, tendo que se nutrir do 

texto escrito para adquirir maior força anti-semita. O texto, neste sentido, não depende 

da ilustração, apesar da forte influência desta no imaginário popular. Esse fato é bem 

aparente no exame dos trechos selecionados para cotejo a seguir. 

 

3.3.3 Cotejando os textos 

 

      Foram selecionados, para efeito de cotejo, quatro trechos curtos da edição de 1846 

de Oliver Twist, edição esta considerada hoje como padrão por estudantes de Dickens, 

principalmente em virtude do fato de ter sido escolhida como a base da edição crítica, 

par excellence, do século XX, a Clarendon Edition, de 1966, editada por Kathleen 

Tillotson, e relançada com novo material editorial por Stephen Gill, na série Oxford 

World‟s Classics em 1999. Tem, porém, a desvantagem de não incluir as revisões feitas 

pessoalmente por Dickens na edição de 1867, que dizem a respeito à reavaliação do tom 

anti-semítico da obra, e que também corrigem grande parte da pontuação extravagante 

que consta da edição de 1846. 

 

      Os trechos específicos foram escolhidos por serem relevantes ao foco do presente 

estudo. Em primeiro lugar, os quatro são bem conhecidos pelo público que lê Dickens; 

em segundo lugar, cada um apresenta um aspecto distinto do anti-semitismo 

estereotipado que está sendo examinado; e, por último, todos são associados com 

ilustrações famosas de Cruikshank, o quarto, especialmente, de Fagin na cela dos 

condenados.  Os trechos, indicados pela paginação da edição de 1999, mencionada 

acima (ref. T02c), seguem abaixo, com as variações de 1867 mostradas em parênteses. 

As traduções portuguesas e a francesa usada por Machado e Assis constam do Apêndice 

B deste estudo. 
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(a) Chapter VIII – p. 60, 63 (ref. T02c) 

The walls and ceiling of the room were perfectly black, with age and dirt. 

There was a deal table before the fire, upon which were a candle, stuck in a 

ginger-beer bottle: two or three pewter pots: a loaf and butter: and a plate. In 

a frying-pan, which was on the fire, and which was secured to the mantel shelf 

by a string, some sausages were cooking; and standing over them, with a 

toasting-fork in his hand, was a very old shrivelled Jew, whose villanous-

looking and repulsive face was obscured by a quantity of matted red hair. He 

was dressed in a greasy flannel gown, with his throat bare; and seemed to be 
dividing his attention between the frying-pan and a clothes-horse, over which a 

great number of silk handkerchiefs were hanging.  

 

(b) Chapter XVI – p. 123 (ref. T02c) 

„Delighted to see you looking so well, my dear,‟ said the Jew, bowing with 

mock humility. „The Artful shall give you another suit, my dear, for fear you 

should spoil that Sunday one. Why didn´t you write, my dear, and say you were 

coming? We´d have got something warm for supper.‟ 

 

(c) Chapter XLII – p. 342 (ref. T02c) 

The Jew (1867: Fagin) followed up this remark by striking the side of his nose 
with his right fore-finger, - a gesture which Noah attempted to imitate, though 

not with complete success, in consequence of his own nose not being large 

enough for the purpose. 

 

(d) Chapter LII - The Jew´s Last Night Alive (1867:  Fagin´s Last Night 

Alive) p. 430, 434 (ref. T02c) 

Now, he started up every minute, and with gasping mouth and burning skin, 

hurried to and fro, in such a paroxysm of fear and wrath, that even they [the 

two men guarding him in rotation] – used to such sights – recoiled from him 

with horror. He grew so terrible, at last, in all the tortures of his evil 

conscience, that one man could not bear to sit there, eyeing him alone; and so 
the two kept watch together. 

. . . . 

The condemned criminal was seated on his bed, rocking himself from side to 

side, with a countenance more like that of a snared beast than the face of a 

man.  

 

      Os aspectos anti-semíticos de (b), (c) e (d) acima são bastante evidentes – referem-

se, respectivamente, à maneira de falar untuosa e falsamente humilde associada ao jeito 

traiçoeiro aos judeus; ao nariz grande, característica física considerada típica deles; e à 

associação dos judeus, na mente européia, com criaturas subumanas. Os trechos (b) e (c) 

não deixam de ter seus aspectos cômicos, o que é muito comum na literatura anti-

semita.   

 

      O primeiro trecho (a) é descritivamente mais complexo e evidencia vários signos 

anti-semíticos: a sujeira (do ambiente, do vestuário, da toalete pessoal); a fisionomia 

repelente; o cabelo ruivo; o senso de transitoriedade e improvisação (as velas no gargalo 

da garrafa, o fio segurando a frigideira); a avareza, mostrada pelo vestuário pobre e pela 

comparação entre o pescoço descoberto e os lenços de seda no secador; o desrespeito 

aos próprios princípios, indicado pelas salsichas, provavelmente feitas na época com 
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carne de porco, comida proibida na religião israelita, ainda mais se for considerada a 

mistura de produtos de carne com derivados de leite, como a manteiga que se encontra 

na mesa; a associação com o diabo e seu tridente, simbolizada pelo garfo.     

 

      No trecho (a), os tradutores usam um vocabulário diverso, mas os sentidos são quase 

iguais. Como faz o hipotexto, todos enfatizam a sujeira do ambiente e pessoal de Fagin. 

A única exceção, em um ponto somente, é Machado de Assis (Apêndice B, trecho 2.a, 

ref. B11), que traduz o francês sale robe (roupão sujo) por “chambre velho” – o inglês é 

greasy flannel gown e os outros têm “imundo roupão”, “roupão sebento”, “sujo 

roupão”, “roupa [...] engordurada”, “roupão [...] encebado”, e “roupão seboso”. Todos 

mantêm o contraste entre a flanela, tecido inferior do roupão, e a seda, pano luxuoso dos 

lençõis suspensos, exceto Mário Domingues (trecho 5.a, ref. P16), e Machado de Assis 

(trecho 2.a, ref. B11) que excluem a palavra “seda”. No caso de Machado de Assis, 

talvez porque a versão francesa tenha somente foulard, que não é necessariamente feito 

de seda.  

 

       Sobre a fisionomia de Fagin, ninguém tem dúvidas. Repetem-se muito as palavras 

“ignóbil”, “repelente”, e “repulsiva”, com os refinamentos “olhar de vilão” (Ruas, 

trecho 6.a, ref. B13a), “olhar de poucos amigos” (José Maria Machado, trecho 8.a, ref. 

B14) e “de aspecto vil” (Rodrigues, trecho 9.a, ref. P18). O toasting-fork não parece ter 

sido associado, nas traduções, à figura do diabo, e fica ou sem qualificação ou 

simplesmente descrito como grande. Rodrigues chega mais perto com “garfo de torrar 

pão”, mas a referência sutil do texto inglês se perde.  

 

      Há ainda menos a se comentar sobre os outros trechos. No trecho (b), my dear em 

inglês é um trato muito forçado e enfatiza a untuosidade e falsidade do discurso de 

Fagin, especialmente por sua repetição três vezes. Este aspecto não se mostra nas 

versões em português, que usam “meu querido”, “meu caro” e “meu amigo” e às vezes 

reduzem o número das repetições. Duvida-se, de fato, se este elemento do estereótipo 

tivesse sido observado pelos tradutores. Todos, porém, observaram o nariz, mantendo 

inalterado o sentido do trecho (c), que trata da cômica tentativa de Noah a imitar a ação 

de Fagin. Finalmente, no trecho (d), a bestialidade do pobre preso continua com força 

plena: a figura se apresenta agitadíssima e enraivada, com a boca ofegante ou 
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espumada, mas a armadilha (em trapped beast) é às vezes excluída, sendo substituído 

por “feroz”.  

 

3.4 CONCLUSÃO 

 

      Chegamos, então, a um retrato de Fagin que difere na página quase nada do 

hipotexto inglês de 1837/39. Seria lido, porém, no Brasil, não com a ausência total ou 

falta de percepção do anti-semitismo, mas certamente com ecos desse preconceito em 

escala menor do que a leitura do livro produz na Europa do norte. Pergunta-se se os 

tradutores poderiam ter feito alterações para reduzir a ressonância destes ecos, sem 

serem acusados de agir de uma maneira inaceitável perante o texto. Acreditamos que 

sim, pois o próprio Dickens fez tais alterações na edição de 1867, exatamente neste 

sentido. Mas teria valida a pena desses re-criadores abandonarem a sua idéia de 

“fidelidade”, quando o termo “judeu” simplesmente não provoca no contexto brasileiro 

as mesmas conotações depreciativas que the Jew provoca em inglês? Não ganhariam 

nada com isso e acreditamos que a possibilidade nem tivesse entrado na sua gama de 

escolhas como tradutores. Como já falamos, para estes re-criadores, Fagin era um dado. 

 

      Não se sabe o posicionamento individual dos tradutores do século XX perante 

questões da presença judaica e do anti-semitismo no Brasil. Presume-se que reproduzia 

as atitudes brasileiras em geral, conforme esboçadas na Seção 2.6.2 deste estudo. 

Sabemos, porém, que Machado de Assis, que deve ter conhecido vários judeus no seu 

dia-a-dia, no centro do Rio, olhava com certa simpatia o povo israelita e sabia do seu 

sofrimento ao longo dos séculos, especialmente na época da inquisição. Vários israelitas 

figuram em luzes favoráveis nas obras de Machado, em que ele mostra entendimento 

dos conceitos judaicos de tradição, continuidade e sacrifício (ver NOVINSKY, 1990).        

 

      Quanto à posição de Oliver Twist no Brasil, o romance foi sempre apresentado ao 

público como uma obra-prima da literatura estrangeira. Entrou no sistema brasileiro, em 

primeiro lugar, pelo caminho do romance-folhetim, em conseqüência do seu enredo e da 

fama do seu autor. Apenas depois de muitos anos de importação de Portugal até a 

década de 1940, chegou a fazer parte da onda crescente de obras em língua inglesa, 

traduzidas no Brasil. Participou, assim, de uma tendência que, com o crescimento do 

poderio americano e da indústria cinematográfica de Hollywood, afastou a influência 
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tradicional da cultura francesa. Os escritores ingleses, de certa forma, entraram no 

Brasil através dos americanos, donos da cultura dominante, uma situação que não teria 

ocorrido no século XIX, quando a literatura da Inglaterra dominava o mundo anglófono. 

 

      As traduções não foram lançadas como textos acadêmicos para estudo, mas como 

romances a serem lidos, para entretenimento e também para ampliar a visão dos 

brasileiros comuns (e não acostumados à leitura) sobre a comunidade internacional para 

a qual o Brasil então se abria, concomitantemente com o crescente nacionalismo e a 

formação da identidade nacional procurada pelo país e seus dirigentes a partir de 1930 

(ver MILTON, 2002)
27

. Ao mesmo tempo, surgiu um elemento da valorização do livro 

como objeto de prestígio cultural e material – o que seria melhor do que possuir uma 

coleção de clássicos da literatura do mundo todo, nem que fosse só para decorar a 

estante da sala? 

 

      Para concluir, Oliver Twist na sua versão integral nunca foi considerado, no Brasil, 

como parte da literatura juvenil, a não ser, como foi comentado acima, no primeiro 

lançamento pela Melhoramentos, em uma coleção de livros de aventura. Neste aspecto, 

seu papel em nosso sistema tem sido diferente daquele na sua fonte na Inglaterra onde, 

durante pelo menos uma grande parte do século XX, Oliver Twist foi considerado quase 

que uma leitura obrigatória para adolescentes
28

.  Oliver Twist e Fagin tornaram-se 

conhecidos entre os jovens brasileiros não só através dos filmes famosos de 1948, 1968 

e 2005, mas também das adaptações impressas, que serão estudadas nas seções 

seguintes deste trabalho.   

                                                
27 Milton (2002, p. 80) cita uma nota de rodapé da tradução de uma obra de Gorki em 1964 para o Clube 

do Livro: “Atuando os nossos lançamentos no campo de edições populares, no lema do livro limpo, bom 

e barato, temos procurado manter, nestes 21 anos de ininterrupta atividade editorial, o referido escopo, a 

fim de pôr os nossos livros ao alcance de todos, especialmente das classes menos favorecidas. Assim 

sendo, os nossos livros precisam de notas redacionais, didáticas, explicativas, instrutivas, que certos 

leitores, intelectuais até, dispensariam facilmente, mas que a grande maioria de nossos associados, e na 

qual é ponderável o número de jovens estudantes, delas têm necessidade.” Esta nota joga muita luz na 

filosofia editorial, e nacional, das décadas dos meados do século XX; a prática, como temos visto, não 
sempre acompanhou a filosofia. 
28 O pesquisador atual foi forçado a ler o livro na escola, muito a contragosto, aos 12 ou 13 anos de idade. 

Este tipo de leitura forçada deve ter desestimulado mais leitores em potencial dos autores ditos clássicos 

do que conseguiu criar. Hallewell (2005, p. 681) reforça este pensamento: “Quanto tempo ainda vai 

demorar até que os pedagogos admitam que a educação, para qualquer criança normal, é um processo 

indesejável e desagradável, em que, ao que tudo indica, a simples defesa de qualquer atividade se mostra 

contraproducente? Enquanto isso não acontece, continuarão a perpetuar a antipatia dos ingleses em 

relação a Milton e Shakespeare, o fracasso dos cubanos em ler Marx e a repugnância dos brasileiros por 

José Alencar.”  
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4 OLIVER TWIST FACILITADO – AS CONDENSAÇÕES  

 

In primary school I now read simplified Dickens and Stevenson alongside Rider 

Haggard. Jim Hawkins, Oliver Twist, Tom Brown […] were now my daily 

companions in the world of imagination”  “ . . . Lines like […] „Please sir can I have 

some more‟ kept intruding in my mind like one´s favorite tunes. (Ngugi wa Thiong‟o, 

1986 e 1993, apud PAROISSIEN, 2008, p. 486)1 

 

      O segundo grupo de publicações a ser analisado é o das versões que adaptam e abreviam o 

texto-fonte, concentrando-se, todavia, no texto verbal. São normalmente, mas não 

exclusivamente, realizadas com o propósito de facilitar o entendimento e não abusar da 

paciência dos leitores juvenis. Às vezes, têm propósitos abertamente didáticos, mas a filosofia 

geral que norteia lançamentos desse tipo foi bem resumida pelos editores de uma recente 

versão brasileira, em 2008: “É importante notar que a adaptação não busca apenas facilitar ou 

simplificar a obra, mas também aproximar e possibilitar um primeiro contato com um texto 

que muitas vezes não chegaria ao conhecimento do jovem ou mesmo do adulto.” (ref. B24, p. 

5) 

 

      Essas versões têm poucas ilustrações – a ênfase continua no texto escrito, como foi o caso 

das traduções estudadas na Seção 3 do presente trabalho. A variedade de tratamento é imensa 

e o estudo atual abrange textos que variam de 6% a 39% do tamanho da versão integral de 

Oliver Twist em português usada para efeitos de comparação (ver Tabela 2). Aqui, bem mais 

do que nas traduções integrais, os textos verbais têm um papel determinante na veiculação e 

na transmissão dos memes, pois são o resultado das seleções do condensador, do que ele 

decidiu incluir e excluir.  

 

      Genette (1997, p. 246) considera as condensações (digests) “a coisa mais aproximada ao 

ideal inacessível do modelo em escala reduzida”,
2
 mas na mesma análise, alega que as 

condensações em uso atual não almejam qualquer status literário, da mesma maneira que os 

resumos descritivos não têm essa pretensão. Um exame das adaptações condensadas de Oliver 

Twist não substancia esse argumento, que também seria combatido fortemente por aqueles 

                                                
1 “Na escola primária eu lia agora versões simplificadas de Dickens e Stevenson, ao lado de Rider Haggard. Jim 

Hawkins, Oliver Twist e Tom Brown [...] eram meus companheiros constantes no mundo da imaginação”. 

“Frases como [...] „Por favor, senhor, queria um pouco mais‟ ficavam sempre se entremetendo na minha cabeça, 

como uma melodia preferida.” 
2 “The closest thing to the inaccessible ideal of the scaled-down model”. 
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escritores eminentes no Brasil que produziram este tipo de re-escritura, começando com 

Monteiro Lobato e passando por Carlos Heitor Cony, Clarice Lispector, Orígenes Lessa e 

muitos outros. Inevitavelmente, como Genette também observa (1997, p. 226), as práticas de 

hipertextualização, como a condensação, são freqüentemente acompanhadas pelo que ele 

denomina de “trans-estilização”, uma re-escritura com mudança de estilo, ou em outras 

palavras, a imposição do estilo do re-escritor na sua versão do hipotexto. É assim, em nosso 

caso, que as condensações e adaptações adquirem seu valor literário. 

   

      Em complemento às idéias de Genette e levando em consideração que os textos aqui 

examinados são direcionados principalmente ao leitor criança e adolescente, pode-se citar os 

argumentos de Shavit (1981 e 1986). Escrevendo sobre a tradução de livros para crianças, 

essa autora observa que a posição sistêmica da literatura infantil, na periferia do sistema 

literário em questão, permite ao tradutor maior liberdade na tradução do texto-fonte do que 

seria o caso na tradução de textos da literatura adulta. Os parâmetros seriam determinados 

pelas normas da época, que governam a literatura infantil. Essas normas, no século XX, 

determinavam uma adequação do texto ao entendimento da criança e a exclusão de material 

considerado (pelo mundo adulto) não apropriado para seu desenvolvimento moral ou 

educacional. As mesmas considerações se aplicariam a outras re-escrituras para jovens, como 

condensações e adaptações.  Uma vez que as idéias correntes entre os adultos sobre o que é o 

que não é adequado para jovens variam constantemente, de comunidade para comunidade e 

de época para época, pode-se esperar um tratamento bem diverso na representação de Fagin e 

da sua natureza judia.  

 

      Um entendimento da ligação entre Dickens e o mundo cultural dos jovens se faz essencial 

na avaliação dessas versões, pois, com apenas uma exceção (a primeira edição da 

condensação de Guaspari, ref. B21a), todas as condensações analisadas aqui são abertamente 

dirigidas a leitores não adultos. A associação de obras específicas e de certos personagens de 

Dickens com a literatura juvenil é antiga, datando do primeiro lançamento de Oliver Twist na 

Inglaterra. Os dois primeiros livros do autor, Sketches by Boz (1836), e The Pickwick Papers 

(1836/37), não tinham crianças como heróis. Mas com a aparência do órfão Oliver no terceiro 

livro em 1837/38, Dickens criou uma moda que captou a imaginação popular. Ele reforçou a 

tendência com a criação de uma serie de jovens heróis, que apareceriam nos romances 

subseqüentes: Nicholas Nickleby e David Copperfield, nos livros epônimos (1839 e 1850); 

Little Nell, em The Old Curiosity Shop (1841); Pip em Great Expectations (1861). A presença 
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de protagonistas jovens não era uma novidade do século XIX – as novelas picarescas da 

Espanha do século XVI são apenas um exemplo de um corpus de literatura com crianças 

desempenhando papeis importantes – mas a ênfase sobre a inocência e a pureza das crianças, 

bem como a maneira com que elas conseguem manter estas qualidades em circunstâncias 

muito adversas, talvez fossem elementos novos para o público leitor. 

 

            De qualquer forma, a mera presença dessas crianças heróis, combinada com o fato de 

que os livros de Dickens foram escritos intencionalmente para dar entretenimento de toda a 

família, e para serem lidos, inclusive, em voz alta, resultou na idéia generalizada na sociedade 

de que romances como Oliver Twist e David Copperfield fossem especialmente apropriados 

para crianças.
3
 É precisamente o confronto entre tal idéia e a realidade dos romances, que 

tratam de temas adultos como a pobreza, o crime, a morte trágica e violenta e a desigualdade, 

empregando um estilo literário retórico e sofisticado, que levou à proliferação de 

condensações e adaptações dessas obras. Os textos-fonte simplesmente se colocaram além do 

alcance intelectual da grande maioria dos leitores juvenis.   

 

      Em termos meméticos, e com referência a Oliver Twist, pode-se dizer que os memes mais 

fortes – Oliver, Fagin, os ladrões de Londres, o assassinato de Nancy etc. – que já tinham 

conseguido uma presença forte em certos setores da cultura (no teatro, por exemplo) e na 

imaginação popular, procuraram sobreviver passando para outros veículos mais acessíveis ao 

setor juvenil da população. E, no curso dessa passagem, não era possível evitar mudanças na 

sua forma. Em outras palavras, sofreram adaptações às novas circunstâncias. 

 

      Uma das primeiras condensações em inglês, talvez a primeira em forma de livro, foi 

publicada nos Estados Unidos em 1855, sendo reimpressa muitas vezes nos próximos 50 

anos. Foi direcionada a crianças,
4
 apesar de ser ilustrada com apenas um frontispício, e fez 

parte de uma coleção chamada Dickens‟ Little Folks (Gente Pequena de Dickens), que 

                                                
3 Numa consulta em novembro de 2009 ao catálogo on-line da Blackwell de Oxford (www.blackwell.co.uk), 

uma das livrarias gerais e universitárias de maior prestígio na Inglaterra, verificou-se que várias edições integrais 
de Oliver Twist continuam a ser classificadas por essa livraria como literatura juvenil, apropriadas para leitores 

de 8 ou 9 a 12 anos; dentre essas edições estaria a edição acadêmica de Horne utilizada no estudo atual (ref. 

T01c)!  
4
 Na lista das obras da série (impressa depois da folha de rosto), a editora avisa que o empreendimento foi feito 

“com a intenção de suprir uma falta de uma classe de livros para crianças, de um tom robusto e viril, combinado 

com um modo simples e conciso de narração”, com o propósito de “apresentar essas crianças lindas da 

imaginação às crianças da vida real” (“with a view of supplying the want of a class of books for children, of a 

vigorous, manly tone, combined with a plain and concise mode of narration,” “to introduce the children of real 

life to these beautiful children of the imagination.”)   
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consistia de 12 volumes pequenos, cada um tratando de um herói juvenil do autor. A maioria 

tem como título somente o nome e, às vezes, a descrição da criança, por exemplo, Sissy Jupe 

ou Dolly Varden the Little Coquette. Oliver Twist, porém, recebe o título de Oliver and the 

Jew Fagin (ref. T21), muito agressivo, especialmente aos ouvidos modernos, pela inclusão da 

palavra Jew. Evidencia-se aqui, então, uma indicação da importância dada pelas editoras e 

pelo público ao personagem de Fagin e à sua característica mais saliente, a de ser judeu. O 

processo de condensação nesse livro parece ter consistido, quase exclusivamente, em omitir 

trechos do texto-fonte para reduzi-lo a cerca de um terço do tamanho original. Esse 

procedimento dificulta o entendimento de muitos elementos da história, como o assassinato 

de Nancy, em que, em um determinado momento, Nancy e Bill estão brigando (ref. T21, p. 

137); e logo em seguida Bill já aparece como fugitivo (p. 153). Da mesma maneira, de fato, 

grande parte da presença de Fagin foi cortada, apesar da sua primeira aparição (p. 38; ver 

seção 3.3.3 trecho „a‟), tão fundamental para estabelecer a imagem do personagem, continuar 

intacta.    

 

      A publicação de Oliver and the Jew Fagin apenas 16 anos depois do lançamento inicial de 

Oliver Twist na Inglaterra mostra como a tradição de reescrever esse romance na própria 

língua inglesa começou muito cedo. Pelo que se sabe, não houve uma versão em português da 

condensação norte-americana, mas não teria sido estranho se tal tivesse aparecido em Portugal 

ou no Brasil. Pois, como Milton (1994, p. 26) aponta ironicamente, quando descreve os vários 

métodos de efetuar condensações, o modo mais simples de condensar em língua estrangeira é 

meramente traduzir uma condensação já feita em outra língua.  

 

      Foi este, de fato, o caminho escolhido no caso de pelo menos três das sete condensações 

investigadas.  Foram traduzidas de condensações já existentes em inglês, espanhol ou francês. 

As outras quatro foram, provavelmente (pois é difícil ter certeza absoluta), condensadas a 

partir das traduções integrais descritas na Seção 3 deste trabalho, ou possivelmente de outras 

versões integrais em francês ou espanhol, ou ainda diretamente do inglês de Dickens. A 

pioneira, em 1943, foi simplesmente uma tradução de uma condensação norte-americana. 
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4.1 A PIONEIRA   

 

      O sucesso, ao longo do século XX, da revista e dos lançamentos em livros condensados 

do Reader´s Digest
5
, especialmente nos Estados Unidos - onde foi fundado em 1922 - e nos 

outros países anglófonos, indica a importância que as condensações possam ter na cultura 

literária. Foi, de fato, através delas que grande parte da população alfabetizada conseguia 

acesso a muitas obras consideradas canônicas da literatura mundial. Como Lefevere (1992, p. 

5) comenta “as imagens [i.e. as re-escrituras] sempre tenderam a atingir mais pessoas do que 

as realidades correspondentes [i.e. os textos fontes] e com certeza fazem isso hoje em dia”
6
. O 

exemplo do Readers‟ Digest mostra também que os leitores aos quais seriam destinadas essas 

obras não são necessariamente jovens. 

 

      De fato, a honra de ser a primeira versão brasileira de Oliver Twist do século XX cabe a 

uma condensação destinada a adultos, do tipo produzido pela Reader´s Digest. Trata-se de um 

dos quatro romances condensados de Dickens contidos em um livro americano de 1943, The 

Dickens Digest (ref. T22), publicado por Whittlesey House em New York, e, no mesmo ano, 

pelo People‟s Book Club, de Chicago. Esse livro, bem apresentado e de capa dura, é descrito 

na folha de rosto como “Four Great Dickens Masterpieces Condensed for the Modern 

Reader”. Foi traduzido integralmente no Brasil, e publicado em novembro de 1943, logo 

depois do seu lançamento nos Estados Unidos, como: Seleções de Dickens - Quatro grandes 

obras primas condensadas para o leitor moderno (ref. B21a). Esta edição, a primeira de 

quatro edições da mesma versão feita pelas Guaspari
7
, recebeu uma encadernação muito 

simples e frágil e foi impressa em papel de jornal, mas tentou reproduzir com exatidão o livro 

estrangeiro, incluindo até a introdução pela condensadora americana, Mary Louise Aswell
8
, e 

as ilustrações por Donald McKay. Como no caso da publicação original americana, foi 

claramente dirigida a uma audiência adulta, ao homem do século XX, sempre com pressa e 

sem a capacidade ou o tempo para ler as obras-primas da sua herança cultural nos textos 

integrais – a própria condensadora escreve que ela estaria recriando a obra para “aquelas 

pessoas que „sempre desejaram ler Dickens e nunca deram conta dêle‟, ou que o prezavam na 

                                                
5 Readers‟ Digest Condensed Books (que começou em 1950, segundo Milton, 2002) e Readers‟ Digest Select 

Editions. 
6 “. . . the images always tended to reach more people than the corresponding realities did, and they most 

certainly do so now.” 
7 Marina Guaspari (1916-       ) e Sílvia Guaspari (1893-?) 
8 Mary Louise Aswell (1902-1984), romancista, editora da revista Harper‟s Bazaar e da Readers‟ Digest 

Condensed Books (Obituaries, New York Times, 25/12/1984). 
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infância e sabem que, se o tornassem a ler, principalmente se o lessem a sério (sic), acabariam 

saltando as páginas”. (ref. B21a, Seleções de Dickens, p. v). 

 

       Na sua introdução (chamada de Editor´s Note) Aswell expõe sua filosofia de adaptação e 

condensação:  

 
O que as Seleções de Dickens lhes oferecem não é um esqueleto das novelas 

escolhidas, mas a narrativa, com as palavras do seu criador, expurgada da prolixidade 

que aborrece os leitores modernos [...] O meu propósito é reproduzir fielmente as 

cenas, os diálogos, as descrições que permitam ao leitor travar conhecimento com o 

Dickens essencial, nada omitindo, do que possa contribuir para o rápido progresso das 

histórias e das personagens. E o meu primeiro empenho, como o demonstra a escolha 

dos títulos, é dar ao leitor os tipos de Dickens mais familiares e mais famosos. 
 

Para inserir êstes quatro livros gigantescos no compasso dum único volume, fazia-se 

mister e era também desejável eliminar, antes de tudo, o „enchimento‟. Essas quatro 

obras foram escritas para folhetins ou fascículos mensais. As complicações do enrêdo, 

as repetições, as digressões, a linguagem empolada eram produtos não só do gôsto do 

século XIX por um estilo cômodo, mas também da precipitação com que Dickens 

escrevia, quasi sem plano e absolutamente sem oportunidade para uma correção e 

revisão cuidadosas. Suprimiu-se, pois, primeiramente o „recheio‟. Em segundo lugar, 

dispensaram-se algumas sátiras sociais, cujo tom e intenções pouco significariam para 

os leitores de hoje. Finalmente, a técnica de compressão, baseada numa longa 

experiência em resumir obras literárias, eliminou os circunlóquios, responsáveis por 

grande parte da verbosidade de Dickens. E as quatro novelas concentraram-se num 
volume comum. (ref. B21a,  Seleções de Dickens, Prefácio, p.7-8, presumivelmente na 

tradução de Marina e Sylvia Guaspari)9 

 

 

      Em nossa opinião, o ponto positivo desta declaração é que expõe abertamente o ponto de 

vista da condensadora, e os parâmetros que direcionaram o seu trabalho, dentro do contexto 

externo e do seu próprio projeto poético. A exposição em si, aparentemente feita em termos 

neutros e objetivos, merece um comentário mais detalhado, pois evidencia uma série de pré-

suposições, falsidades e generalizações subjetivas, que são representativas das atitudes não 

somente da condensadora em questão, mas também de todos aqueles condensadores que 

                                                
9
 (Original inglês de ASWELL, 1943, ref. T22, p. v) “What the Dickens Digest offers is not a skeleton of the 

novels chosen, but the essential narrative in the words of its creator, freed by the prolixity that annoys modern 

readers […] My purpose has been to reproduce faithfully scenes, dialogues, descriptions that acquaint the 

reader with the essential Dickens, omitting nothing that contributes to the rapid progress of the stories and the 

characters. My first concern, as the choice of titles shows [DC, PP, OT, MC], is to give the reader Dickens´s 

most famous, most familiar characters.  
“To bring these four gigantic books within the compass of a single volume it was necessary to eliminate, first of 

all, padding. It was also desirable. All four of these books were written as serials or in monthly numbers. Their 

plot complications, their repetitions, their digressions, their „rant and cant‟ were by-products, not only of the 

19c taste for a leisurely style, but of the pressure under which D wrote, hastily, almost without plan, entirely 

without opportunity for careful revision and correction. The padding, then, came out first. Next, some of the 

social satire was dispensed with, satire that in tone and intention means little to the reader today. Finally the 

technique of compression learned through long experience in book condensing eliminated the circumlocution 

that account for much of Dickens‟s verbosity. And the four novels were brought down to the length of one.” 
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acreditam na idéia falaciosa da existência de uma “essência” única e definível de uma obra 

literária.
10

 

 

      Em primeiro lugar, atribuir as falhas básicas da obra à pressa e ao descuido de Dickens 

não é consubstanciado pelos fatos históricos. O autor trabalhava sob pressão, sim, como ele 

havia se acostumado a trabalhar quando repórter parlamentar nos primeiros anos da sua vida 

profissional; mas tudo indica que ele tinha na cabeça uma idéia muita clara de como iam sair 

as partes seriadas das obras dentro da estrutura geral da história, tanto que, às vezes, ele fazia 

esboços verbais aos ilustradores, antes de escrever os textos dos episódios. Deve ser lembrado 

que não se trata aqui de episódios diários, mas de fascículos mensais, cada um de 

aproximadamente 20 páginas, o que não poderia ser considerado uma quantidade excessiva 

para um escritor tão ativo. Quanto à falta de tempo para revisão, mesmo se não tivesse havido 

oportunidade para tal, na primeira publicação em 1837-1839, Dickens revisou o texto 

detalhadamente para as edições de 1846, 1850 e 1867, e as mudanças que fez são quase 

sempre de pequenos detalhes - não houve qualquer eliminação do que Aswell chama de 

“enchimento”.
11

  

 

      Evidencia-se aí o fundamento da nossa crítica: o que é “enchimento” para Aswell, era para 

Dickens, seus leitores e editores do século XIX, bem como para grande parte dos leitores de 

hoje, um ingrediente básico de seu trabalho artístico como escritor. O mesmo argumento se 

aplica aos “circunlóquios” e às “sátiras sociais” excluídos. Pode ser que Aswell e seus leitores 

não conseguissem dar valor a essa “prolixidade”. Mas passar desse posicionamento subjetivo 

para outro que, implicitamente, decrete que tal opinião deveria ser unânime, é muito diferente. 

Não se discute aqui o direito de Aswell, ou de qualquer outro adaptador, de recriar o romance 

de Dickens segundo a sua preferência Mas, no lugar de pregar um essencialismo 

injustificável, teria sido melhor, a nosso ver, enfatizar o que realmente fez com a obra Oliver 

Twist: criou uma versão em que se buscou manter a linha de ação da história, as cenas e os 

personagens considerados - pela adaptadora - como os mais memoráveis. Por isso, viu-se 

obrigada a efetuar grandes cortes, o que não deve ter agradado a muitos.     

  

                                                
10 A idéia dessa “essência” continua forte até os dias de hoje. Na introdução da sua versão de Oliver Twist, 

lançada em 2008, os editores da Série Recontar Juvenil escrevem: “Mudam-se o ritmo, o jeito de contar algumas 

partes, mas a essência da obra, que a fez tornar-se um clássico da literatura em todo o mundo, é mantida”. (ref. 

B24, p. 5)    
11 Ver a edição de Horne, ref. T01c, p. 530-554, para detalhes das variações entre as edições. 
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      É interessante observar que Aswell não foi a única escritor, e nem vai ser a última, a ter 

esse tipo de reação ao estilo de Dickens. O poeta inglês Robert Graves (1895-1985), autor 

também dos romances I, Claudius e Claudius the God (ambos de 1934), lançou, em 1933, um 

livro chamado The Real David Copperfield, em que reduziu o tamanho do romance de 

Dickens de 500 mil a 250 mil palavras, em uma tentativa de mostrar que grande parte do texto 

era supérflua. Segundo Watts (in: SCHLICKE, 2000, p. 1) Graves foi censurado pela maioria 

dos críticos da época, que observaram como essa nova versão perdera todo o sabor especial de 

Dickens e grande parte do humor do texto-fonte.   A versão de Aswell foi criticada nesses 

mesmos termos, no seu lançamento. 

 

           A história subseqüente da tradução da dupla Guaspari continua problemática. Houve 

mais duas edições e uma reimpressão, todas a partir dos anos 1980, lançadas pela editora 

Tecnoprint (Ediouro) do Rio de Janeiro (ref. B21b.c.d). Elas têm o mesmo texto, a mesma 

divisão em 14 capítulos e as mesmas ilustrações da edição de 1943. A grande diferença é que 

não mencionam, em lugar nenhum, que se trata da tradução de uma condensação já existente. 

Não tocam no nome de Aswell, nem reconhecem a existência da primeira edição brasileira e 

da editora norte-americana.  

 

      Pretendem, de fato, dar a impressão de que a tradução teria sido da obra do próprio 

Dickens. O primeiro dos três lançamentos, dos anos 1980 (ref. B21b), leva a declaração “Os 

nossos textos reproduzem integralmente os textos originais.” A afirmação não é falsa – só que 

deixa de mencionar que o texto “original”, neste caso, não era o texto de Dickens, mas o de 

Aswell. Milton (2002) chama este tipo de versão de “condensação disfarçada” e alega que tal 

prática era muito comum no caso da Ediouro. De fato, na lista de livros da coleção, no fim 

desse volume, constam muitas obras chamadas traduções, algumas feitas por escritores 

brasileiros de fama, que não são do texto integral do autor estrangeiro citado. Das 

condensações de Oliver Twist examinadas aqui, esse não é o único caso de tal engano, como 

veremos a seguir. Mas, com certeza, é o caso de maior visibilidade, uma vez que os livros em 

questão enfatizam a autoria de Dickens, ao ponto de conter uma biografia de três páginas do 

escritor, assinada por Assis Brasil
12

. 

 

                                                
12 Francisco de Assis Almeida Brasil, crítico e ensaísta piauiense (1932-  ). Esses dois ensaios breves de Assis 

substituem o prefácio de Aswell e um comentário na orelha por Franklin de Oliveira intitulado Herança de 

Dickens, o único material editorial da primeira edição de 1943. 
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      As versões de Oliver Twist lançadas pela Ediouro são abertamente dirigidas a leitores 

jovens – a primeira, dos anos 1980, faz parte de uma série chamada Coleção Elefante, que:  

reúne obras clássicas da literatura juvenil e os grandes clássicos da literatura universal, 

adaptadas para a juventude. As histórias foram recontadas por nomes consagrados da 

literatura brasileira com a finalidade de adequar a linguagem e a abordagem do tema a 

um público de leitores jovens. (ref. B21b, capa externa) 

 

A coleção foi dividida em dois grupos: um para jovens até 12 anos que trazia um glossário em 

cada página; e o outro para leitores de “até 17 anos ou mais” (descrição que parece totalmente 

ilógica). Neste, “a leitura é mais adiantada e não há vocabulário” (ref. B21b). Oliver Twist 

caiu no segundo grupo. 

 

      A edição e a reimpressão da mesma versão, nos anos 2000 (ref. B21c.d), são idênticas e 

fazem parte da coleção Clássicos para o jovem leitor. Como a edição dos anos 1980 (ref. 

B21b), elas contêm um prefácio e uma biografia escritos por Assis Brasil e as mesmas 

ilustrações de Donald McKay. Nas edições dos anos 2000 o artista McKay recebe 

reconhecimento apenas nos Dados Internacionais de Catalogação no anverso da folha de 

rosto. Essas edições também incluem um encarte para o “aluno”, que será discutido 

juntamente com os aspectos didáticos das outras condensações, na Seção 4.2.4 deste estudo. 

. 

      Esses lançamentos da Ediouro chegaram a ter muitos concorrentes, pois apareceram no 

boom da literatura infantil que começou nos anos 1970 e atingiu o Brasil, com seu número 

sempre crescente de jovens alfabetizados, tanto quanto o resto do mundo ocidental. Nessa 

época, a literatura infantil começou a ocupar uma posição central nos sistemas literários 

mundiais. Chegou a ser aceitável, nos círculos literários da Europa e da América do Norte, 

escrever, re-criar e publicar especificamente para as crianças e os jovens. Com isso, 

naturalmente, as editoras aproveitaram para aumentar seu faturamento.   

 

      O Brasil teve aumentos muito grandes nas taxas de alfabetização no período: Hirsch 

(2006) cita estatística do IBGE, indicando o crescimento da porcentagem de pessoas 

alfabetizadas acima de 10 anos, de 80,3% em 1991 para 87,2% em 2000, em uma população 

total que também estava crescendo. As editoras especializadas em obras didáticas, 

paradidáticas e outras destinadas a crianças como Scipione, Melhoramentos e Ática tiveram 

uma expansão grande. Mas em termos sistêmicos, o Brasil acompanhou o boom de um ponto 

de partida um pouco diferente dos países do primeiro mundo, pois desde os tempos de 
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Monteiro Lobato e em grande parte por causa do trabalho desse autor
13

, a literatura infanto-

juvenil tinha ocupado uma posição não periférica no sistema literário brasileiro. A nosso ver, 

a causa disso deve residir, pelo menos em parte, na posição desprivilegiada da literatura em 

geral, no nosso sistema cultural – isto é, não houve outros elementos fortes brigando por uma 

posição central, pois o sistema todo não gozava de prestígio. 

 

      O resultado final, porém, foi o mesmo – um aumento substancial no número de livros 

publicados e destinados a jovens. Segundo informações da tabela composta por Hallewell  

(2005, p. 697), entre 1972 e 1975, o Brasil lançou uma média anual de 624 novos títulos na 

área infanto-juvenil, que já representava um incremento grande em relação aos números 

estatisticamente incompletos dos anos 1950 e 1960. No período de 1990 a 1993, esta média 

anual tinha chegado a 2350 títulos.  

       

4.2 A PARTIR DOS ANOS 1970 

 

      Com o lançamento dessas adaptações infantis e juvenis, começamos a perceber a maior 

complexidade da árvore memética descrita na Seção 2.4.1 do presente estudo. Começam a 

aparecer os filhos dos filhos que emigraram e também os netos que emigraram por conta 

própria, todos trazendo na sua bagagem a autoria de Dickens e o órfão Oliver; Fagin e seu 

bando de meninos criminosos; o vilão Bill Sikes e sua namorada Nancy; Londres nos anos 

1830; a injustiça social; e o final feliz – em outras palavras, os memes principais que fazem 

parte do memeplex, da conjuntura de memes, que se chama Oliver Twist. 

 

4.2.1 De pai para filho 

 

      As procedências são diversas. A versão lisboeta de Pereira da Silva, dos anos 1960 (ref. 

P22), é a tradução integral de uma adaptação espanhola publicada originalmente em 1957 (ref. 

T23). Ela segue detalhadamente o texto castelhano e o formato dessa edição, inclusive a 

ilustração em quadrinhos desenhados por F. Darnis. A adaptação espanhola foi feita pelo 

tradutor e adaptador prolífico (e bem conhecido na Espanha), José Antônio Vidal Sales, que 

também publicou outras versões de Oliver Twist em espanhol. Na adaptação espanhola, Vidal 

                                                
13 Hallewell (2005, p. 336) observa que Monteiro Lobato mostrou que escrever para crianças “não era algo que 

diminuísse a dignidade de um autor bem-sucedido. Podemos comparar essa idéia com a situação nos países de 

língua espanhola, onde os bons livros infantis limitam-se, praticamente a traduções – de Lobato, por exemplo – 

exatamente porque nenhum autor competente ousa arriscar sua reputação com a dedicação a tais atividades”.  
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é reconhecido como o tradutor, mas na versão portuguesa, misteriosamente, um certo J.M. 

Carbonell aparece como responsável pela adaptação, com Pereira da Silva como tradutor – 

Vidal não é mencionado.
14

  

 

      A versão de Myriam Campello (ref. B22), que é a menos abreviada de todas em 

comparação ao texto integral de Ruas (ref. B13e – ver Tabela 2), foi lançada pela Abril, em 

1973. Seria tentador dizer que seu hipotexto é uma das traduções do próprio Ruas que 

começaram a aparecer 20 anos antes, no início da década 1950. Percebe-se, porém, que na 

tradução da cena que introduz Fagin a Oliver e aos leitores (ver Seção 3.3.3 trecho „a‟), 

Campello traduz a frase do texto de Dickens que fala de umas salsichas na frigideira segurada 

à chaminé por um cordão, como “algumas salsichas espetadas num comprido arame” 

(Apêndice C, item 7, ref. B22). Esta interpretação singular não aparece em qualquer dos 

outros textos em português, a não ser, possivelmente, na versão de Cabral do Nascimento que 

traduziu a frase francesa “des saucisses cuisaient dans une poêle reliée par une ficelle a la 

tablette de la cheminée” (Apêndice C, item 5.a, ref. T24) pelas palavras incompreensíveis 

“Ligadas por um fio à prateleira do fogão viam-se salsichas a cozer” (Apêndice C, item 6.a, 

ref. P23a). Isso leva a crer que Campello possa ter se baseado ou nesse texto de Cabral, cuja 

primeira versão saiu também nos primeiros anos da década de 1970; ou em um texto inglês 

que ela leu mal na pressa do trabalho - e ainda mais, um texto sem aquela ilustração famosa 

de Cruikshank que mostra claramente a frigideira (ver Figura 1). 

 

      A versão de Cabral do Nascimento (ref. P23) é a tradução de uma adaptação francesa de 

Jean Muray, publicada pela Hachette em 1971, e ilustrada pelo artista francês Beuville. O 

livro português, porém, não se refere, em nenhum momento a essa edição francesa, apenas 

indicando, na primeira edição (ref. P23a) que o dono dos direitos autorais (copyright) era a 

Librairie Hachette. Como no caso de Pereira (ref. P22), esta primeira edição de Cabral do 

Nascimento segue cuidadosamente o texto e o formato do livro de Muray. Em edições 

posteriores, o texto permaneceu inalterado, mas o formato e as ilustrações mudaram (ref. 

P23b.c.d). 

 

      As outras versões são muito menores em tamanho e não foi possível identificar sua 

procedência. A versão de Portugal, de 1988 (ref. P25), não se refere a qualquer tradutor ou  

                                                
14 Esta versão se destaca, como mencionado na Seção 2.8 deste estudo, pela junção de texto e história em 

quadrinhos. A Seção 6 do estudo tratará dos aspectos gráficos da versão. 



120 
 

                      Tabela 2 - Condensações e adaptações didáticas em português  -  
                                           tamanho, incidência de "judeu" e ilustrações 

  

            (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 

Ref. Condensador/ Ano Páginas Palavras Palavras % de Jew/Juif/ Incidência Ilustrador Total de Ilustrações 

  Tradutor   de texto p/página total (mil) Ruas judío (1) de 'judeu'   Ilustrações de Fagin 

  
     

  
 

  
   

B13e 
Ruas 
(contrôle) 1983 399,3 374 149 100 306 310 Cruikshank 24 6 

  
     

  
 

  
   

  
     

  
 

  
   

B21 Guaspari 1943 112,3 272 31 21 17 55 McKay 8 2 

  
     

  
 

  
   

P22 Pereira 196- 172,2 320 55 37 143 145 Darnis (2) 64 19 

  
     

  
 

  
   

B22 Campello 1973 185,5 310 58 39 NA 12 Boyko 15 3 

  
     

  
 

  
   

P23 Nascimento(3) 1989 174,5 284 50 33 4 26 Beuville 46 8 

  
     

  
 

  Trigo 6 1 

  
     

  
 

  
   

P25 Desconhecido 1988 158,0 228 36 24 NA 0 Cochofel 6 1 

  
     

  
 

  
   

B23 Cabral 2002 23,1 374 9 6 NA 10 Não tem 0 0 

  
     

  
 

  
   

B24 Félix 2008 73,3 257 19 13 NA 0 Camanho 10 3 

            
Método:  

          
Depois de calcular o número de páginas completas de cada texto (tirando espaços não utilizados) (iv), selecionaram-se aleatoria- 

mente dez páginas completas (seis no caso de ref. B23, que tem apenas 23 p.) para calcular a média de palavras por página (v). 

            
Notas: 

          
(1) Incidência da palavra estrangeira no texto-fonte usado para traduzir a versão em consideração.  

  
(2) Ref. P22, Darnis - os lançamentos indicam o número de páginas inteiras de quadrinhos e de páginas contendo imagens de  

Fagin. Nos quadrinhos, há três incidências da palavra "judeu" nas legendas em português e três da palavra judío nas legendas 

em espanhol. 
          

(3) Os textos verbais das versões de Nascimento ilustradas por Beuville e Trigo são idênticos. A versão usada aqui para a  
contagem de páginas e palavras é a primeira ilustrada por Trigo, de 1989 (ref. P23b). 
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adaptador, deixando a impressão de que se tratava da obra do próprio Dickens. As duas 

versões brasileiras, a de Cabral
15

 (ref. B23) e a de Félix
16

 (ref. B24), não mencionam outras 

versões intermediarias. Os textos de partida dessas três versões podem ter sido adaptações em 

outras línguas, ou traduções integrais existentes em português. 

 

4.2.2 Diferenças e semelhanças 

 

      As variações entre essas versões são grandes, não somente quanto à origem, mas também 

quanto ao conteúdo. As colunas (vi) e (vii) da Tabela 2 mostram o tamanho de sete dos textos 

em comparação com uma das traduções integrais estudadas na Seção 3, a de Ruas de 1983. O 

levantamento baseou-se na contagem das palavras do texto, calculada por amostragem. Deve-

se levar em consideração que uma análise desse tipo, não é nada mais do que um indicador, 

considerando que existem outros fatores que influenciam a carga semântica das palavras, das 

frases e dos parágrafos. Dentre eles, estariam certas considerações lexicais (o uso, por 

exemplo, de várias palavras que costumam constar do vocabulário infantil no lugar de uma só 

palavra mais sofisticada que seria considerada pelo adaptador ou tradutor além da 

compreensão da criança); e construções sintáticas típicas da época, do lugar ou dos re-

escritores individuais. A abordagem estatística oferece, porém, uma visão dos parâmetros 

quantitativos praticados pelas editoras de condensações e adaptações do tipo estudado nesta 

Seção – de obras consideradas canônicas destinadas a jovens leitores com pouca ênfase na 

ilustração. As maiores, as portuguesas de Pereira e de Nascimento (ref. P22 e P23) e a 

brasileira de Campello (ref. B22), têm mais de 200 páginas, o tamanho de um típico romance 

adulto do século XX; a menor, de Cabral (ref. B23), caberia em duas páginas de jornal. 

 

      Alem de veicularem os memes mencionados acima, todos têm em comum certos aspectos 

estilísticos ligados à estrangeirização ou domesticação superficial do texto. O uso de senhor e 

senhora no lugar de Mr. e Mrs. é universal. Todos os sobrenomes, não obstante, são mantidos 

no inglês original; os primeiros nomes também normalmente continuam em inglês. Noah, 

porém, virá Noé em todas as versões, exceto a de Félix (ref. B24), e Charlotte e Rose 

aparecem, às vezes, como Carlota e Rosa. As moedas inglesas (pence, guinéu, libra, soberano) 

são sempre mantidas, mas somente na versão de Campelo (ref. B22) recebem notas 

explicativas. As medidas, como milhas, também continuam em todas, exceto na mais recente, 

                                                
15 Rodrigo Espinosa Cabral (1974-  ) 
16 Henrique Félix (1961-  ), editor e escritor de literatura infanto-juvenil. 
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a de Félix (ref. B24), e na de Cabral do Nascimento (ref. P23) que traduziu o texto do francês: 

estes dois usam “quilômetros”. A variação, então, no tratamento destes detalhes, é parecida 

àquela encontrada nas traduções integrais da Seção 3 deste estudo – surpreendentemente, 

neste aspecto, não houve qualquer concessão ou maior domesticação para acomodar o texto 

para os leitores jovens. 

 

      Outro ponto de convergência entre essas versões é que todas fazem parte de coleções de 

obras ditas clássicas adaptadas para jovens. A de Pereira (ref. P22), por exemplo, é da 

Colecção Histórias, traduzida da série espanhola Clásicos Juveniles. A de Campello
17

 (ref. 

B22) é o volume 48 de uma grande coleção inovadora publicada nos anos 1970 pela Editora 

Abril, Clássicos da Literatura Juvenil. Segundo Hirsch (2006b), muitas das traduções desta 

série eram reedições de versões antigas, de escritores conhecidos como Monteiro Lobato e 

Herberto Sales, publicadas agora em capa dura e com ilustrações.  A versão de Campello, 

porém, parece ter sido feita especialmente para essa coleção. 

 

      A adaptação de Campello foi relançada pela Abril em 1993 no clube de livros da própria 

editora, Círculo do Livro (ref. B22b), sem, porém, qualquer indicação impressa avisando que 

seria destinada a leitores jovens. A ilustração com um estilo infantil na capa (além do tipo da 

encadernação – dura, coberta por um papel brilhante), porém, não deixa dúvidas do público 

pretendido. Exatamente o mesmo ocorre com a versão portuguesa feita por um adaptador não 

identificado, publicada em 1988, pelo Círculo de Leitores, que se presume ser outro clube de 

livros, desta vez de Portugal (ref. P25). Estas duas edições chamam atenção para um aspecto 

semiótico pouco mencionado nos estudos de livros: a identificação e a categorização dos 

gêneros de literatura pela capa. Trata-se de fenômeno específico do século XX, possibilitado 

pelos avanços tecnológicos na produção de livros, mas também remete a uma prática do 

século XVIII na Europa, a dos chap-books
18

, que freqüentemente traziam capas ilustradas 

com xilogravuras. 

 

      A tradução de Nascimento (ref. P23) fez parte de três coleções diferentes ao longo dos 

anos: Clássicos Juvenis Verbo, Biblioteca Verbo da Juventude, e Colecção Clássicos Juvenis, 

que incluíram adaptações de Walter Scott, Jules Verne, Robert Louis Stevenson, Dumas père 

                                                
17 Myriam Campelo (1945- ), escritora e tradutora prolífica de trabalhos juvenis.  
18 Livros baratos e populares, não encadernados, de 16 a 24 páginas cada, normalmente vendidos por mascates. 

(ver SHAVIT, 1986) 
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e Tolstoy.
19

   A versão da Escala Educacional (ref. B38) é um volume da série Recontar 

Juvenil que, segundo a capa do livro, consiste em “Clássicos da literatura universal adaptados 

e ilustrados para o público juvenil por destacados escritores e ilustradores brasileiros.” E, 

finalmente, as duas edições graficamente distintas da Editora Rideel, (ref. B23a e B23b) 

pertencem à Coleção Aventuras Grandiosas, que inclui As Aventuras de Robin Hood, Os Três 

Mosqueteiros, Viagens de Gulliver, A Ilha do Tesouro e outros “favoritos” dos jovens - todos 

convenientemente isentos de qualquer pagamento de direitos autorais, como é o caso em 

quase todas as coleções de histórias favoritas para as crianças. 

 

      A escolha dos textos para compor essas coleções, porém, não é feita somente por 

considerações de custo. Todas as histórias selecionadas veiculam memes que continuam na 

imaginação popular. (Se, no Brasil, antes da difusão geral da televisão, essa imaginação não 

era precisamente do povo em geral, pelo menos dizia respeito à classe média.) E como parte 

do processo da sobrevivência destes memes, as editoras imaginam que o público vai comprar 

seus lançamentos, e o público, de fato, os compra. Contudo, quando os memes não mais 

ocupam a imaginação popular, a sua veiculação não é considerada mais interessante às 

editoras, que procuram outro material para divulgar.  

 

      No caso das condensações, o novo veículo utilizado para divulgação mantém uma ligação 

forte com o anterior, seu hipotexto, do qual torna-se uma forma abreviada e alterada, pelos 

mecanismos que serão agora descritos. 

 

4.2.3 Como reduzir uma obra “clássica” 

 

      Os vários métodos utilizados pelos re-escritores das versões sob consideração aqui são 

aplicados de modos bem distintos, a depender em parte dos propósitos a que os textos se 

destinam. Uma versão direcionada a crianças pequenas evidentemente usará um léxico e uma 

sintaxe mais simples do que uma direcionada a jovens adolescentes ou adultos. O exemplo de 

Dickens‟ Little Folks citado acima mostra que este não foi sempre o caso. Naquela versão, a 

linguagem do texto-fonte de 1837 não foi alterada - simplesmente foram excluídos grandes 

trechos. 

                                                
19 Na capa da edição de 1989 (ref. P23b) anuncia-se, num excesso de patriotismo português, “As Minas de 

Salomão de Eça de Queiroz”, mencionando apenas o tradutor famoso e não o autor inglês do livro, Rider 

Haggard, imensamente popular no fim do século XIX, nos países de língua inglesa! 



124 
 

 

      Essa exclusão de trechos não deixa de ser a maneira mais simples de efetuar versões 

abreviadas de obras “clássicas”. Ela oferece a vantagem de preservar integralmente o estilo do 

autor do hipotexto. A título de ilustração, a segunda parte de Faust, por Goethe (1832), é 

quase sempre apresentada na forma de seleções, pelo fato da obra publicada por Goethe ter 

sido considerada indigesta para o leitor geral. Já no caso de Gulliver‟s Travels (1726), os 

últimos dois Books dos quatro da obra escrita por Swift são normalmente excluídos das 

edições publicadas. Muitas vezes no caso dos romances, os procedimentos deste tipo exigem 

certa costura para o leitor não perder o fio da narrativa. Tais passagens de ligação 

freqüentemente tomam a forma de resumos quase didáticos, como é o caso no tratamento 

dado às meditações de Bumble pelo adaptador Felix, no trecho (5) citado em baixo.   

 

      É muito comum em versões infanto-juvenis excluir passagens descritivas, meditativas e 

retóricas. Os textos tendem a concentrar na ação da história e/ou nos diálogos. Chega-se, em 

certos casos, a transformar o discurso indireto em direto, como Milton observou (2002), 

reduzindo ainda mais o narrativo. Milton cita Bruffaerts que, em seu estudo das condensações 

da Readers‟ Digest, verificou que, em geral, os diálogos sofrem poucos cortes. O texto de 

Dickens contém muitas descrições, que geralmente foram reduzidas. Quanto aos diálogos, que 

também são muitos, estes foram mantidos, na medida do possível, a depender de quanto o 

condensador precisava abreviar o texto todo. Todas as condensações aqui analisadas 

receberam tratamento similar, sendo que as três maiores (Pereira, ref. P22; Campello, ref. 

B22; Nascimento, ref. P23), evidentemente, conservaram mais descrições do que as menores.  

 

      Outras exclusões que costumam ocorrer em versões abreviadas, incluem as digressões, os 

flashbacks, os personagens não centrais da história, as metáforas, os detalhes descritivos e 

históricos e as explicações minuciosas ou técnicas. Todas essas omissões são encontradas nas 

condensações de Oliver Twist. Três pequenos exemplos: quase todos os nomes de lugares, 

principalmente bairros e ruas de Londres, foram eliminados das condensações, com a exceção 

da versão de Campello (ref. B22); o personagem secundário Barney, outro judeu do livro, 

consta apenas nas três condensações maiores (ref. P22, B22 e P23); o personagem ativo Noah 

Claypole foi totalmente excluído na condensação anônima de Portugal (ref. P25). No texto-

fonte, Fagin lhe deu a tarefa de seguir os passos da mulher de Bill Sikes; nessa versão, esta 

tarefa foi dada ao próprio Bill Sikes! Outros exemplos podem ser percebidos nos trechos 

citados abaixo. 
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      O que não se aplica em nosso caso, é a exclusão costumeira de referências sexuais ou 

escatológicas, pois estas não aparecem no texto de Dickens (ver GENETTE, 1997; MILTON, 

2002). Os aspectos moralizantes de versões infanto-juvenis, apontados por Genette, Milton e 

outros críticos, também não são muito significativos no contexto atual, pois a história de 

Oliver como concebida por Dickens já era moralizante por si só.
20

 Essa moralidade vitoriana, 

que continua a ser a dominante da época atual, se transferiu, a grosso modo, para as 

condensações e constitui um elemento forte do memeplex Oliver Twist.   

 

      Os modos de falar individuais, regionais ou próprios de uma determinada classe social 

(„socioletos‟) não aparecem nas traduções integrais, nem são encontrados nas versões 

abreviadas.  O estilo da linguagem é mais simples, com frases mais curtas, menos adjetivos e 

advérbios, e com um léxico reduzido. Verificou-se também que, quanto menor o tamanho da 

versão, tanto mais a estrutura da narrativa tinha que ser simplificada, com uma conseqüente 

estereotipação ou redução do papel de muitos personagens, exatamente como Hirsch verificou 

no caso de Dagoo e Ishmael nas condensações de Moby Dick (HIRSCH, 1998). 

 

      As áreas da “liberdade” apontada por Shavit (1986), então, são muito limitadas pelas 

práticas necessárias para re-escrever uma obra grande na forma de uma obra pequena. E são 

ainda mais circunscritas, no caso de Oliver Twist, pela necessidade memética de preservar, 

nos novos hipertextos, o ambiente geográfico e histórico do hipotexto, bem como os 

personagens principais com suas características mais marcantes. Mesmo assim, as 

possibilidades de seleção que o adaptador/condensador tem, são quase infinitas. Para mostrar 

como ele exerce esta liberdade de escolha, examinaremos tratamentos distintos do mesmo 

episódio, selecionado aleatoriamente, da edição de Oliver Twist de 1846 e incluído em cinco 

das nossas condensações. O trecho escrito por Dickens ocupa uma página de texto 

(reproduzido no Apêndice D) e trata da nova situação de Bumble, promovido de bedel a 

diretor do asilo, com reflexões negativas sobre esta mudança e sobre seu casamento. Os 

trechos nas condensações são: 

 

                                                
20 Há uma tentativa pelo adaptador Félix (ref. B24) de interpretar os costumes vitorianos sob a perspectiva de 

uma moralidade mais recente com relação ao consumo de bebidas alcoólicas pelas crianças. Na nota marginal 6, 

na página 24, quando Oliver bebe cerveja, somos informados: “A falta de uma legislação específica que 

proibisse o consumo de bebidas alcoólicas e a freqüência de menores de idade em bares e tabernas é que torna 

essa cena verossímil para a época, fazendo-a funcionar também como uma crítica às autoridades pelo descaso 

com as crianças.” Este comentário não leva em consideração o fato de que a cerveja era uma bebida comum para 

todas as idades nas primeiras décadas do século XIX. 
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(1) O senhor Bumble, sentado na sala do asilo, fitava pensativamente os olhos no 

apanha-moscas de papel, suspenso no teto; e, como os insetos pairassem 

despreocupados em torno da cilada, o bedel suspirou: uma sombra de aborrecimento 

toldou-lhe o rosto. O senhor Bumble meditava: é possível que os insetos lhe 

recordassem algum doloroso episódio do passado.  

   Não só o olhar sombrio demonstrava que uma grande mudança operara na vida do 

bedel. O casaco agaloado, o chapéu alto... onde estavam? O vistoso chapéu fora 

substituído por outro mais modesto. O senhor Bumble já não era um bedel. Tiraria um 

bispo os paramentos, o chapéu e os galões a um bedel... que são eles? Homens. 

Simplesmente homens! Dignidade e santidade dependem às vezes – mais que se 

poderia imaginar – dum casaco ou dum colete. 
   O senhor Bumble casara-se com a senhora Corney e era diretor do asilo. Substituíra-

o outro bedel. 

   - Amanhã faz dois meses! – suspirou o senhor Bumble. – Parece-me um sonho. 

Vendi-me – continuou ele – por meia dúzia de colheres de chá, um par de pinças para 

o açúcar, uma leiteira, alguns móveis de segunda mão e vinte libras em dinheiro. Sou 

muito razoável. Preço vil, em verdade!  

(Guaspari, ref. B21d, p. 80-81) 

 

(2) Voltemos novamente ao asilo-hospício, onde iremos encontrar uma notável e 

inesperada surpresa: o pundonoroso senhor Bumble já não é bedel. E não o é porque 

desempenha o cargo de diretor da exemplar instituição. 
   O senhor Bumble casou, estimados leitores, com a simpática senhora Corney. 

   - Já faz amanhã dois meses! – lastimou-se o ex-bedel, lançando um profundo 

suspiro. – Parece que já passaram dois séculos! 

   Bumble estava sentado em frente do fogão – apagado devido à época do ano – e seu 

rosto reflectiu qualquer coisa que não era satisfação ou alegria de viver. 

(Pereira, ref. P22a, p. 150) 

 

(3) Quem será este personagem sentado no gabinete do Depósito de Mendicidade, 

fitando gravemente a lareira apagada onde os últimos raios de sol vêm morrer? Nada 

mais nada menos que o ex-bedel Bumble. Como era atualmente diretor do Depósito de 

Mendicidade, não usava mais o imponente uniforme e o tricórnio de bedel, e boa parte 
de sua dignidade se fora com o uniforme. 

   - E pensar que amanhã vai fazer dois meses que me casei! – disse Bumble em voz 

baixa. – Parece que foi há um século! Vendi-me por seis colheres de chá, uma pinça 

de pegar açúcar, uma leiteira, alguns móveis velhos e vinte libras esterlinas. Foi 

barato, com efeito!  

(Campello, ref. B22b, p. 177) 

 

(4) O senhor Bumble estava sentado no gabinete do asilo destinado ao respectivo 

director, Com olhar vago contemplava o fogão onde não havia lume. É claro, estava-

se no Verão. Mas ali deslocava-se lentamente um raio de Sol, e era esse raio de Sol 

que fascinava Bumble. 

    Por certos indícios era fácil adivinhar que a personagem já não se assemelhava 
muito ao que fora antes. Que fim tivera a sobrecasaca de galões e o famoso tricórnio? 

Decerto que usava sempre calções curtos e meias de seda preta, assim como jaqueta 

comprida, mas substituíra o imponente tricórnio por um modesto e discreto chapéu. O 

senhor Bumble já não era vigilante do asilo. 

   Depois do seu casamento com a senhora Corney, haviam-no elevado à dignidade de 

director daquele estabelecimento de assistência. Um novo vigilante-mor herdara o 

tricôrnio, a veste agaloada e a bengala tremebunda.  

    “Dois meses já! – suspirou ele, - Parece-me que já foi há um século!” 

    Há suspiros de felicidade, outros de tristeza. Evidentemente que o senhor Bumble 

não era feliz. 

    “Vendi-me – continuou, - E por que preço? Por seis colheres de chá, uma concha 
para açúcar, meia-dúzia de móveis, um pouco de dinheiro. Vendi-me, sim...por nada,” 

(Nascimento, ref. P23b, p. 144) 
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(5) Na cidade em que Oliver nascera, o senhor Bumble passava por maus bocados. 

Fazia dois meses que se casara com a senhora Corney, zeladora do asilo, mas a união, 

que prometia ser um mar de rosas, tornara-se um completo tormento para o ex-bedel. 

Nem sua promoção a administrador do local fora suficiente para lhe aplacar o 

desgosto. 

(Felix, ref. B24, p. 68) 

 

        Lendo estes trechos, é importante lembrar que, apesar das diferenças entre eles, todos são 

re-escrituras de exatamente o mesmo episódio do texto de Dickens. Ocorrem na mesma 

posição no desenrolar da história e expressam, em geral, os mesmos sentimentos do hipotexto. 

Ao mesmo tempo, uma comparação com este, revela que nenhum desses re-criadores usou da 

sua liberdade teórica para criar qualquer complemento ao pensamento de Dickens, ou 

adicionar qualquer detalhe novo, àqueles já incluídos por Dickens.  A diferença entre o 

hipotexto e os hipertextos reside nas exclusões e no estilo, bem como no desejo ou não do re-

criador de produzir um texto na superfície semelhante ao de Dickens. 

 

      Talvez o que mais nos surpreende nos trechos (1) a (4) é a grande tentativa por parte dos 

condensadores de reproduzir um pouco o tom humorístico, irônico e retórico do autor inglês, 

às vezes usando artifícios de estilo e pequenos incrementos ausentes no hipotexto. No começo 

do trecho (3), por exemplo, Campello adiciona interrogações que o texto de Dickens não tem, 

mas que reproduzem muito bem a tática do autor de apresentar a cena e depois explicá-la. 

Pereira no trecho (2) introduz a cena na primeira pessoa plural retórica (“voltamos”), fala em 

“surpresa” e usa o adjetivo reverberante e incomum “pundonorosa”. Mas adiante, ele se refere 

ironicamente à “simpática” Mrs. Corney. Nascimento, no trecho (3), talvez o mais prosaico 

dos quatro, encontra uma maneira resumida, quase epigramática, para explicar o suspiro de 

tristeza do bedel: “Há suspiros de felicidade, outros de tristeza.” 

 

      Percebe-se também que a maioria mantém intacta grande parte do diálogo, que consiste 

nas duas declarações de Bumble, sobre seu casamento de dois meses, e sobre a opinião de que 

ele se vendeu barato. Três dos condensadores fazem um esforço, inclusive, para reproduzir 

Dickens‟ pair of sugar-tongs! De fato, muitos outros detalhes são conservados, ao contrário 

da prática normal em condensações. Acreditamos que esta particularidade se deve a uma 

qualidade peculiar do texto de Dickens, que tem sido observada por muitos críticos, 

especialmente por Hillis Miller (1991): o dom especial que Dickens tinha de personificar 

objetos inanimados. Assim, os sugar-tongs e o tricórnio não são meros objetos - são signos 
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representando os personagens relacionados a eles. São significativos, e por isso produzem no 

re-criador o desejo de conservá-los no texto. 

 

      Vale destacar, neste momento, um aspecto típico das condensações americanas da época 

de Aswell e das Guaspari. Milton (2002) comenta que Bruffaerts encontrou nas condensações 

da Readers‟ Digest uma visão muito conservadora do mundo e uma ênfase em segurança e 

confiança. Essa atitude, com certeza, se referia muitas vezes à instituição do casamento. 

Assim se explica a versão das Guaspari no trecho (1) acima, quando Bumble descreve seus 

dois meses de casamento: “Parece um sonho”. Dickens escreveu, no inglês distinto do bedel:  

“It seems a age”, e para os outros condensadores, o casamento não era tão sacrossanto - os 

dois meses pareciam um século, ou até dois séculos!  

 

      O quinto trecho merece um pequeno comentário à parte. Parece um resumo didático, 

provavelmente ditado pela necessidade de reduzir o texto-fonte o máximo possível e pela 

percepção de que a cena em questão não era central à ação, mas também não devia ser 

excluída totalmente. Essa série de versões (Recontar Juvenil), como já comentamos acima 

(ver nota 10 desta Seção), tem como meta levar aos leitores à “essência” dos textos-fontes. A 

falácia desta abordagem se evidencia mais uma vez neste trecho, que deixa muito a desejar, 

por qualquer critério crítico.  

 

      Existe outro aspecto ideológico do processo de condensação que não fica aparente nos 

trechos citados, mas merece comentário, pois se aplica também ao tratamento dado aos 

últimos dias de Fagin, que será analisado na próxima seção. Refere-se à tendência de suavizar, 

reduzir ou simplesmente excluir cenas de violência, especialmente aquelas envolvendo morte. 

Esta norma tem sido geralmente aceita nos últimos cem anos, na maioria das obras de arte 

destinadas às crianças, não só na literatura, como também no cinema. Mas o fato de que se 

trata de uma norma cultural e não da manifestação de uma verdade incontestável, claramente 

transparece, ainda hoje, pela sobrecarga de violência dos desenhos animados e dos filmes 

bangue-bangue.  

 

      No caso de Oliver Twist, a cena que é a candidata principal para ser excluída por esse 

motivo é o assassinato de Nancy por Bill Sikes. Segundo Watts (in: SCHLICKE, 2000, p. 1), 

a própria neta de Dickens, Mary Angela Dickens, nem mencionou – tão pouco descreveu - o 

assassinato na sua adaptação Children‟s Stories from Dickens, Re-Told by his Granddaughter 
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and Others (c1900). Nas condensações comentadas aqui, a cena foi excluída apenas por 

Nascimento (ref. P23), copiando seu modelo francês. Os outros a mantiveram, às vezes com 

muitos detalhes. A força do meme pode explicar isto – para muitos, Oliver Twist sem o 

assassinato de Nancy seria como Hamlet sem os solilóquios; seria uma interpretação possível, 

mas que decepcionaria a audiência.  

 

      Antes de examinar os aspectos paratextuais e editoriais dessas versões, vale considerar um 

aspecto um pouco complexo no caso das condensações, em que a responsabilidade se divide 

entre o re-escritor e a editora. Referimo-nos ao problema da capitulação. Todas as versões 

aqui examinadas, inclusive a minúscula de Cabral (ref. B23), dividem o texto em partes para 

serem melhor assimilados pelo leitor, variando de 14 no caso das Guaspari (ref. B21), até 52 

no de Campello (ref. B22). Quase todos dão títulos a estes capítulos, como Dickens fez, e 

incluem um índice, listando-os
21

. Normalmente, os capítulos são de tamanho uniforme, mas 

no caso de Campello, a adaptadora manteve exatamente a mesma capitulação de Dickens, 

apenas juntando os capítulos 4 e 5 em um só capítulo. (Ela não tentou, porém, reproduzir o 

tom freqüentemente irônico que Dickens emprega nos títulos dos capítulos.)
22

 Compara-se 

esse tratamento dos condensadores com a rígida manutenção dos capítulos nas traduções 

integrais da seção 3, o uso menor da capitulação nas adaptações infantis (Seção 5) e a 

desistência quase total do conceito nas histórias gráficas (Seções 6 e 7).    

 

4.2.4 O esforço informativo das editoras 

 

     Pelo fato dessas condensações se destinarem a jovens leitores, o material didático contido 

nelas tende a confundir-se com outro material editorial – as introduções, por exemplo, 

parecem pequenas palestras. As três versões com procedência de Portugal (ref. P22, P23 e 

P25) não trazem qualquer informação além do próprio texto, talvez respeitando a maior 

tradição de se ler a obra de Dickens no sistema literário daquele país.  Mas as quatro versões 

brasileiras apresentam material adicional de vários tipos. 

 

                                                
21 As exceções aqui são Guaspari (ref. B21) e Pereira (ref. P22). A português anônima (ref. P25) não tem índice.  
22 A conseqüência do procedimento de Campello é um pouco estranha, pois resulta em e uma variação no 

tamanho dos capítulos de duas a nove páginas. Isso é uma conseqüência do fato do processo de exclusão ser 

inevitavelmente desigual no curso da condensação de uma obra deste tipo – certos capítulos, ao olho do 

adaptador, têm que sofrer maiores cortes do que outros. 
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      Já foram mencionados o prefácio de Aswell e a nota de Franklin de Oliveira da primeira 

edição das Guaspari de 1943, como também o prefácio e a biografia por Assis Brasil nas 

edições posteriores. Já na década de 2000, as duas edições desta versão (ref. B21c e B21d) 

contêm um encarte impresso de oito páginas intitulado “Ficha de orientação”. Neste, o leitor é 

estimulado a comparar a história de Dickens com o que ocorre na atualidade brasileira em 

dois aspectos: da sociedade industrial e do menor abandonado. Seguem-se nove perguntas 

sobre o texto e cinco atividades, inclusive três que pedem a produção de textos novos pelo 

estudante.  Dentre as perguntas, a de número 4(a) é “Quem é Fagin?”.  

 

      A versão de Campello (ref. B22), em ambas as edições, de 1973 e 1997, contém uma 

“Ficha do autor”, que oferece informações resumidas sobre a vida de Dickens, uma lista de 

seis “obras principais” (que exclui as duas obras consideradas primas pela crítica nos últimos 

50 anos, Little Dorritt  (1855-57) e Bleak House (1852-53)) e um comentário em poucas 

linhas sobre a influência da infância de Dickens na sua luta contra a injustiça.  Apesar de ser a 

condensação maior, que inclui muitos detalhes locais presentes no texto de Dickens, apresenta 

apenas oito notas explicativas no rodapé: seis se referem a moedas e medidas britânicas, como 

farthing e onça, e as outras duas a jogos de cartas, uíste e cribbage! 

  

      A versão de Rodrigo Espinosa Cabral (ref. B23), já com duas edições no século XXI
23

, 

tem um propósito didático muito evidente. Não obstante seu tamanho pequeno, seu objetivo 

principal parece ser o de ampliar o vocabulário e aprimorar a gramática e o nível de 

entendimento dos seus leitores jovens. Inclui no rodapé nada menos do que 87 notas 

explicativas que dão o significado de palavras no texto, normalmente verbetes comuns como 

“ternura”, “angustiado”, “assentir”, “gangue” e “escassa”, mas também, às vezes, termos 

específicos a Oliver Twist, como “bedel”. Curiosamente, não se explicam termos mais 

técnicos como “libras”. Contém, ainda, uma biografia resumida de Dickens, que apresenta 

vários erros de fato
24

, e um “Roteiro do leitor”, que propõe 20 perguntas a serem respondidas 

sobre o texto. Quanto ao texto dessa versão, inclui frases como “Oliver, eu já falei que o certo 

é eu o vi, e não „eu vi ele.‟“ (ref. B23a, p. 40). Ao mesmo tempo, o adaptador não tem receio 

de incluir anacronismos, como o teste de sangue que estabeleceu que o sangue encontrado no 

cachorro de Sikes era do mesmo tipo do de Nancy (ref. B23a, também p. 40)! O pior deste 

                                                
23 As duas edições (ref. B23a e B23b) têm projetos gráficos totalmente distintos – a primeira tem 50 páginas e a 

segunda somente 30. Os textos e o material didático, porém, são idênticos. 
24

 Consta, por exemplo, que aos 12 anos de idade, Dickens trabalhava como polidor de sapatos, quando de fato 
trabalhava em uma indústria de cera de sapatos.  
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didatismo deficiente, porém, aparece em duas das perguntas do “Roteiro” referentes a Fagin, 

que serão examinadas na próxima seção deste estudo, à luz da descrição anti-semítica que 

Cabral faz  do personagem.  

 

      A condensação brasileira mais recente é a de Félix, publicada em 2008 pela Escala 

Educacional (ref. B24). Na página 5, há uma introdução geral à Série Recontar Juvenil, 

explicando a filosofia da mesma na adaptação de “clássicos da literatura universal para o 

público juvenil”, o que se faz necessária pelo “descompasso entre a obra e o leitor”. Com este 

propósito, além de reescrever o texto, os volumes “trazem paratextos durante a leitura e 

apresentam ao final, informações complementares sobre o autor, a obra e seu tempo que nos 

ajudem a desfrutar a riqueza e o prazer da leitura”. Esses paratextos consistem de 21 breves 

notas à margem, explicando certos detalhes da vida vitoriana de Londres. A biografia 

resumida de Dickens, acompanhada por seu retrato, comete apenas o deslize de redigir o 

segundo nome do autor como Huffman no lugar de Huffam. Quatro páginas adicionais dão 

mais informações sobre a época vitoriana, falando das suas profundas transformações, e sobre 

os problemas sociais vitorianos, combatidos tanto por Dickens, como a exploração do 

trabalho infantil.  

 

      Na última página dessa versão, o adaptador Félix e o ilustrador Alexandre Camanho 

ganham, ambos, notas biográficas, o que entendemos como uma tendência recente de dar 

maior valor aos tradutores e re-criadores em geral. E, finalmente, há um encarte de quatro 

páginas, “Suplemento de atividades”, dividido em três partes: (1) antes da leitura, pedindo ao 

aluno, juntamente com o professor, para examinar os vários aspectos do livro antes de ler 

(capa, página de rosto, ficha catalográfica, etc.), uma atitude que deve ser considerada 

louvável; (2) depois da leitura, com várias perguntas sobre o texto, especialmente sobre os 

personagens, uma das quais se refere à falsidade e à raiva de Fagin; e (3) um pedido para criar 

um novo capítulo na vida de Oliver. 

 

     Este levantamento do material editorial das quatro condensações brasileiras leva a uma 

observação fundamental: não obstante a quantidade de espaço dedicado a este material, não 

houve qualquer movimento de utilizá-lo para reduzir a carga anti-semítica bastante presente 

no texto de três das quatro versões. A crítica não se aplica nos mesmos termos a Félix (ref. 

B24) que exclui qualquer referência ao fato de Fagin ser judeu, não só da sua versão, como do 

material didático. Mesmo assim, pergunta-se: neste caso, o adaptador e os editores não 



132 
 

poderiam ter tirado partido da oportunidade para corrigir, na mente dos jovens, imagens 

possivelmente recebidas de outras fontes da cultura popular que perpetuam o quadro anti-

semítico do personagem? Parece que seguiram o mesmo rumo de certos críticos e 

comentaristas recentes mencionados na Seção 3 desta análise: ignorar a existência do 

problema. No caso de Félix, porém, e no contexto juvenil brasileiro, esta atitude poderia ter 

uma justificativa. Ele e seus editores poderiam responder: por que abrir uma celeuma dessas, 

sem necessidade, uma vez que os jovens brasileiros dificilmente têm qualquer conhecimento 

sobre o anti-semitismo, nem no nível social, nem no literário?  

 

4.3 FAGIN ABREVIADO 

 

      O tratamento dado a personagens judeus na literatura infanto-juvenil de língua inglesa tem 

sido muito variável ao longo dos últimos dois séculos. Rahn (2003) conseguiu dividir o 

período em épocas diferentes, evidenciando suas próprias tendências. Consta que a presença 

de personagens judeus em livros lidos por jovens era escassa até 1910, destacando-se apenas o 

criminoso e diabólico Fagin (1837-39); Rebecca, uma personagem simpática de Walter Scott, 

em Ivanhoe (1819); e Kadmiel, o usurário sagaz e bondoso, de Kipling no livro de contos 

Puck of Pook´s Hill (1906). Depois da Segunda Guerra Mundial, na reconstrução dos judeus, 

qualquer estereotipação negativa desapareceu da literatura juvenil, mas, realmente, antes dos 

anos 1970, se encontravam muito poucos personagens judeus nessa literatura. Nas décadas 

posteriores, desenvolveu-se uma abertura maior sobre representações de raça, com as várias 

etnias mundiais sendo mostradas de um modo não preconceituoso.   

 

      O estudo de Rahn (2003) se refere à literatura original escrita para crianças e adolescentes. 

Portanto, a aplicação do seu esquema histórico às condensações e adaptações de obras adultas 

já existentes não pode ser total, pois já figura nestas o personagem israelita da época da 

criação dos respectivos textos-fonte. Mesmo assim, o adaptador não pode deixar de sofrer as 

influências que determinam as tendências identificadas, o que se manifesta claramente na 

análise das versões infantis mais recentes. A tendência mais nova evidenciada por Rahn, 

vigente a partir dos anos 1970, retrata os judeus sob uma luz favorável e não estereotipada. O 

adaptador ou condensador de textos de épocas anteriores que não quer mostrar um judeu sob 

uma luz desfavorável ao estilo antigo, tem que decidir, então, o que fazer: manter o 

personagem judeu do texto-fonte e das traduções integrais como um dado imutável; ou alterar 

a personalidade e o papel do mesmo, assim modificando o enredo da historia; ou, ainda, 
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suprimir a ligação hebréia do criminoso. Esta terceira alternativa foi a escolha de certos 

condensadores e de quase todos os adaptadores (ver também Seção 5).  

 

      A quebra da ligação entre Fagin e o povo judeu, porém, não é tão simples. A associação 

mencionada acima entre Oliver Twist no seu texto integral e a literatura infantil chegou a ter 

efeitos que conservavam o anti-semitismo do personagem Fagin, na transmissão do meme de 

uma geração de leitores para outra, por um mecanismo muito simples. Pode-se imaginar que, 

na leitura de um texto-fonte de acesso difícil à faixa etária infanto-juvenil, apenas certos 

aspectos se imprimiriam facilmente, nas mentes em formação, quando fosse esquecido ou não 

absorvido o resto do livro. Evidentemente, o que ia ter lugar de destaque seria a impressão do 

personagem mais forte do romance – o judeu Fagin, com todos os apetrechos do anti-

semitismo popular que Dickens lhe atribuiu. É esta impressão que certas condensações deste 

estudo trataram de modificar. 

 

      Mas esta política ficou longe de ser aplicada no caso da primeira versão, de Aswell e as 

Guaspari (ref. T22 e B21). Os livros foram publicados, nos Estados Unidos e no Brasil, em 

1943, em plena época do Holocausto, do qual as notícias chocantes já estavam chegando ao 

mundo ocidental. Mesmo assim, Aswell e seus editores acharam por bem, manter quase todos 

os aspectos anti-semíticos do texto-fonte, apesar de cortarem quase 80 por cento do texto de 

Dickens.  

 

      Olhando os trechos cotejados no Apêndice C (que tratam da primeira e da última aparição 

de Fagin nessas adaptações), e comparando esses dois trechos com os trechos (a) e (d) das 

traduções integrais no Apêndice B, pode-se ver que Aswell não altera o modo como Dickens 

introduziu Fagin, um quadro fundamental para estabelecer a imagem negativa do personagem, 

como afirmado por Sutherland (2000). Também apresenta muitos detalhes de sua última noite 

e, em outros pontos da condensação, enfatiza a natureza animal de Fagin, como faz o próprio 

texto de Dickens. As Guaspari acompanham fielmente a Aswell nessa seleção. Mas, ao 

mesmo tempo, Aswell reduz substancialmente o uso do termo derrogatório the Jew
25

 em 

comparação proporcional com os textos de Dickens. Há 17 menções na adaptação toda, o que 

as Guaspari, na sua tradução da mesma, conseguiram aumentar para 55 menções de “o 

judeu”!  

                                                
25 Ver Seção 2.6.3 deste estudo para os dados comparativos dos textos escritos e revisados por Dickens. 



134 
 

       

      O mesmo fenômeno se repete na tradução de Cabral de Nascimento, da condensação 

francesa feita por Jean Muray. As quatro menções feitas por Muray a le Juif
26

, três das quais 

se restringem à primeira apresentação do personagem, aumentam na versão portuguesa para 

26 “judeus”. 

 

      O que pode explicar este fenômeno? Existem, a nosso ver, quatro possibilidades: 

1. Em comparação com o inglês e o francês, a língua portuguesa exige um uso maior de 

etiquetas de identificação desse tipo para personagens literários, especialmente aqueles 

engajados em diálogos. No caso de Fagin, “o judeu” era a etiqueta de maior conveniência  

2. Houve um esforço consciente por parte do tradutor no sentido de aumentar a carga anti-

semítica do texto. 

3. Por ser vítima de um preconceito racial inconsciente, o tradutor usou a etiqueta 

instintivamente. 

4. No contexto brasileiro (e no português) a etiqueta simplesmente não carrega os mesmos 

aspectos anti-semíticos.   

 

      Podemos descartar de imediato a primeira opção, pois houve outras condensações que não 

usaram o termo “o judeu” uma única vez (a anônima de Portugal, ref. P25, e a de Félix, ref. 

B24). Alem do mais, a versão de Campello (ref. B22), que é muito mais extensa (ver Tabela 

2), faz apenas 12 menções, todas restritas à primeira metade do livro. As etiquetas alternativas 

mais usadas nessa versão são “o velho” e o nome próprio “Fagin”.  Se fosse um problema 

específico da língua portuguesa, Ruas, na sua tradução integral, para a qual utilizou a edição 

inglesa revisada pelo próprio Dickens em 1867 (ref. T03), teria usado de forma natural o 

mesmo tipo de recurso. Mas há, somente, quatro instâncias em que ele usou “o judeu” no 

lugar que Dickens não empregou the Jew, de um total de 306 ocorrências deste último! 

Pereira, na sua tradução do espanhol (ref. P22), utiliza o termo exatamente da mesma forma 

que o autor espanhol utiliza o termo judío no texto-fonte.  

 

      Se a segunda opção tivesse desempenhado um papel ativo para aumentar o uso do termo 

“judeu”, acreditamos que haveria de transparecer no texto analisado, não simplesmente pela 

repetição da palavra em questão. Isso não aconteceu, exceto no caso de Cabral (B23), cuja 

                                                
26 Nota-se que no francês, como no inglês, mas não no espanhol, o judeu recebe uma J maiúscula 
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descrição inicial de Fagin é o único caso em toda esta literatura que aumenta a carga anti-

semítica das palavras de Dickens. O trecho está incluído no apêndice D, mas o caso é tão 

gritante que vale à pena repetir umas frases aqui: 

Lá dentro estavam outros garotos e um velho feio, alto e um pouco curvado. Seu nome 

era Fagin, o judeu. Seu nariz era realmente grande e torcido para baixo. Faltavam 

dentes na sua boca enorme, que parecia um buraco negro rodeado por uma barba feroz 

que descia até o peito. Fagin era careca na testa e no topo da cabeça, mas nas laterais e 

atrás mantinha um longo cabelo ruivo e crespo. Sua aparência era suja e havia um 

contorno preto em volta de suas unhas pontudas.(ref. B23a, p. 22) 

 

Esta descrição é praticamente a invenção do re-criador. A “careca” de Fagin, por exemplo, 

não existe nas palavras de Dickens, nem naquelas de nenhum outro re-criador em português
27

.  

Igualmente, os detalhes do nariz e da boca. O uso da palavra “judeu” por Cabral tem apenas 

dez incidências, mas deve-se lembrar que a versão é muito pequena (ver Tabela 3), e as dez se 

converteriam em 65 se o livro fosse do tamanho da versão de Campello. 

 

      Para reforçar a sua abordagem anti-semita, Cabral, ou seu editor, dá muita ênfase no 

material didático ao personagem de Fagin. Parece que ele está quase forçando os alunos a 

reconhecerem e reconfirmarem os aspectos negativos de um personagem que é, 

provavelmente, a única pessoa na experiência deles, apresentada abertamente como um judeu. 

As perguntas direcionadas ao estudante incluem: 

(7) Localize no texto uma descrição de Fagin e uma descrição de Oliver. Desenhe os 

dois e depois escreva um pequeno texto sobre o que cada figura representa.  

(13) O que você acha da atitude de Fagin em aliciar menores e os levar à 

criminalidade? Isso acontece no Brasil? 

(17) Quem você considera o pior, o mais perverso personagem do livro. Por quê? (ref. 

B23a, p. 50-51) 

 

É salutar lembrar que esta versão foi publicada em 2002, e reeditada em 2004. 

 

      Para as versões de Guaspari e Nascimento, então, apresentam-se as opções 3 e 4. Sugere-

se que a causa de se fazer mais menção à palavra “judeu” reside em um misto dessas duas 

opções. O problema da quarta opção ser a única explicação possível é o seguinte: se a 

denominação “judeu” não significa para certos re-criadores “membro da raça israelita odiada 

ao longo dos séculos, etc.”, mas simplesmente uma etiqueta para distinguir este personagem 

dos que não são judeus, para outros re-criadores, certamente a palavra tem um significado 

maior. Pois, se não tivesse, estes últimos (como Campello, Félix e o anônimo de Portugal) 

                                                
27

 Existe, porém, nos desenhos de Eric Kincaid e Jose Peréz Montero nas adaptações infantis ref. B34 e B35. Ver 
a Seção 5 sobre o anti-semitismo latente nessas versões e sua possível influência sobre Cabral. 
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não teriam se dado ao trabalho de alterar a designação (para “Fagin”, ou “ele” ou “o velho”) 

ou reduzir substancialmente a incidência dela.  

 

      Ficamos, então, com possíveis traços de um anti-semitismo inconsciente manifestando-se 

em um ambiente em que os signos tradicionais se encontram, para muita gente, em um estado 

neutralizado. Deste exemplo percebe-se a dificuldade de fazer generalizações que abranjam as 

diversas abordagens, pois não vivemos na prática em comunidades de entendimento comum 

perfeito: tanto os re-criadores quanto a audiência leitora não consistem de blocos homogêneos 

constituídos de pessoas que interpretam os signos da mesma maneira. O que é anti-semitismo 

para um, não é para o outro.     

 

     Além da sua identificação como judeu, Fagin cumpre, nas condensações estudadas, o 

mesmo papel que Dickens lhe deu em 1837 – de ser um personagem predominantemente ruim 

e diabólico, sendo assim percebido por todos.  O tratamento dado por cada versão a certas 

cenas será examinado a seguir. 

 

4.3.1 Cotejo 

 

      No Apêndice C são apresentadas dois trechos do texto de cada versão: o primeiro trata da 

primeira aparição de Fagin no livro e a segunda, da sua despedida e morte. Os trechos 

correspondentes das versões intermediárias em inglês, francês e espanhol, que originaram os 

textos em português, também são aqui incluídos. 

 

      A primeira observação que se faz é da importância que todos dão ao momento em que 

Fagin é descrito pela primeira vez, fritando salsichas em seu lar.  Esta cena, como já 

comentamos, é muito importante no imaginário do livro - é um meme por si só. O único 

condensador a não incluir as salsichas é Cabral (trecho 9), cuja descrição exclui também todos 

os outros detalhes do ambiente graficamente descritos por Dickens, para concentrar na sua 

representação inventada da pessoa física de Fagin.   

 

      Félix e o condensador anônimo de Portugal (trechos 8 e 10, ref. P25 e B24)  são os únicos 

nesse trecho a não fazerem referência em lugar nenhum ao fato de Fagin ser judeu. A versão 

de Portugal o descreve como um “velho”, mesmo assim com o rosto “sovina e repugnante” 

(trecho 8). Félix, ao contrário, não fala do aspecto repulsivo do “velho”, apenas da sua 
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aparência “singular”, com o rosto enrugado, o olhar “malicioso e dissimulado”, e a barba de 

cavanhaque pontudo (descrição esta que não consta em Dickens, nem nas versões examinadas 

até agora, mas que se encontra visualmente em uma adaptação infantil de origem americana, a 

ser comentada na próxima seção, ref. B32). A única outra versão que não dá ênfase à 

aparência repulsiva de Fagin é das Guaspari: elas traduzem o manso villainous-looking face 

de Aswell (trecho 1, ref. T22) pela expressão “rosto antipático”, ainda mais manso (trecho 2, 

ref. B21a).  

 

      Com exceção de Cabral (trecho 9, ref. B23a), todos reproduzem muitos detalhes dos 

textos-fonte,  como o garfo (trechos 6 e 10), a manteiga e o pão (trechos 4, 6, 7 e 8), a sujeira 

da sala (trechos 2, 4, 6, 8, 10) e o roupão - normalmente sebento (trechos 2,4, 8, 10).  Mas o 

detalhe mais freqüentemente mencionado é a cor ruiva do cabelo de Fagin, característica 

estereotipada do judeu da Inglaterra da época, e quase uma constante em todas as 

visualizações de Fagin até hoje
28

. Sete das oito condensações analisadas falam dessa cor, 

usando a palavra “ruivo”, ou no caso da versão anônima de Portugal, “avermelhado”. A única 

exceção é a versão de Campello (trecho 7, ref. B22a), que merece um comentário à parte. 

 

      A condensação de Campello (ref. B22a), como já observamos, é a maior de todas (ver 

Tabela 2). Ao mesmo tempo, o número de palavras que ela dedicou à cena-chave da 

introdução de Fagin é o menor de todos. Não fala da sujeira do ambiente ou da roupa, nem 

dos lenços de seda, nem dos cabelos. Como observamos acima, a incidência da palavra 

“judeu” é muito reduzida nessa versão e restrita à primeira metade do livro. Percebe-se agora 

que a primeira ocorrência de “judeu” não procede do narrador, mas do personagem Jack – na 

narrativa de Dickens temos conhecimento de apenas quatro vezes que essa palavra é usada 

por um personagem (em orações de Oliver, Sikes, Mr. Brownlow e Monks – ver 

GROSSMAN, 1996). Todas as outras 300 ou mais vezes que ocorre, é o narrador quem fala. 

Essas indicações, juntamente com a natureza das ilustrações analisadas na próxima seção, nos 

leva a postular certo desconforto por parte da re-criadora com relação aos aspectos anti-

semitismo do texto-fonte. Não ao ponto que a natureza judia de Fagin possa ser excluída 

totalmente do novo texto, mas suficiente para provocar uma tentativa de distanciamento.  

 

                                                
28 Inclusive no desenho animado de Disney com seu elenco de animais domésticos, Oliver e sua turma (1988) 
(ver Apêndice E). 
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      A segunda observação com relação aos trechos cotejados diz respeito aos últimos dias de 

Fagin. Aqui entra em jogo a norma mencionada acima (Seção 4.2.3) que tenta reduzir a 

violência na literatura destinada aos jovens. Percebe-se que esta norma se aplica com maior 

força, quando a narrativa trata de execuções públicas. Enforcamentos, decapitações, 

guilhotinas não são normalmente aceitáveis - talvez por serem excessivamente reminiscentes 

da barbaridade de nossos ancestrais.  Fagin será enforcado e Dickens passa várias páginas 

para descrever, primeiro, o processo, depois, a agonia e as imagens bestiais da última noite, 

com a sucessão de seus últimos contatos – os guardas, os senhores eminentes da comunidade 

judaica, Oliver e Mr. Brownlow – e, finalmente, a multidão esperando com alegria o 

espetáculo da execução.  

 

      As condensações cortam a maior parte de tudo isso. A maioria dedica-lhe alguns 

parágrafos, mas três das sete versões quase nem mencionam o fim do vilão.  Nascimento 

(trecho 6, ref. P23a) resume tudo em apenas duas linhas. O anônimo de Portugal (trecho 8, 

ref. P25) abrevia tanto que junta os fins diferentes de Sikes e Fagin em apenas uma linha: 

“Sikes entregou o seu amigo Fagin e com ele foi enforcado.”  Cabral, em outra ocasião tão 

agressivo com o velho, escreve somente: “Fagin acabou morrendo na prisão” (trecho 9, ref. 

B23a). Félix também faz um paralelo entre o destino de Sykes e o de Fagin, assim 

equilibrando o peso dos dois personagens criminosos: “A única diferença entre ambos foi que, 

enquanto o primeiro morrera por acidente, Fagin tivera que prestar contas à justiça dos 

homens” (trecho 10, ref. B24). 

 

      A única versão que mantém uma referência à bestialidade do homem condenado é a das 

Guaspari (trecho 2), que,  neste ponto, seguiu cuidadosamente o seu texto-fonte de Aswell 

(trecho 1). Isso nos leva à terceira observação sobre o cotejo: o esforço dos tradutores das 

condensações já existentes em outras línguas (Guaspari, Pereira e Nascimento) para 

reproduzir, em português, os seus textos-fonte da maneira mais precisa possível.  Parece que 

aqui a liberdade do re-escritor da literatura infantil ficou suspensa. 

 

      Constatamos, porém, tratamentos bastante diferentes da entrada e da saída de Fagin, que 

reforçam a tese dessa liberdade, mas do adaptador, não do tradutor. Quanto ao anti-semitismo, 

com a notável exceção de Cabral, houve um abrandamento do trato em comparação com os 

textos integrais. Este abrandamento se aplica também às ilustrações, a serem examinadas.  
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4.3.2 Ilustrações em segundo plano 

 

      Se a ilustração nas condensações não tem um papel relevante na comunicação em termos 

de complementar o texto verbal do livro, seu papel na formação da imagem de Fagin parece 

igualmente pequeno. A Tabela 2 mostra o número total de ilustrações por versão e quantas 

mostram Fagin. Cabral (ref. B23) não tem ilustração nenhuma. Os quadrinhos de Darnis (em 

Pereira, ref. P22) são numerosos, ocupando 64 páginas, mas chega-se à conclusão de que a 

criança leria ou o texto verbal ou os quadrinhos – os dois contam a história toda - mas seria 

difícil para ela ler os dois; por isso, os quadrinhos serão analisados não aqui, mas na Seção 6 

deste estudo que trata de histórias gráficas.  En passant, observa-se que o Fagin de Darnis tem 

poucas das atribuições físicas associadas ao estereótipo do judeu.  

 

      Em duas versões, as ilustrações são tão estilizadas no seu desenho que é difícil formar 

imagens de pessoas em carne e osso a partir delas. Susanne Boyko criou quinze desenhos para 

a versão de Campello (ref. B22), dos quais três retratam Fagin. Mesmo sendo um estilo 

predominantemente caricaturista, as representações não mostram indícios de estereotipação 

anti-semítica – em uma, Fagin parece mais uma mistura de Moisés com Cardeal Richelieu (a 

pesar da sua atividade de assar salsichas no espeto!) (Figura 9). E a da última noite do 

condenado comunica muito bem a agonia mental de um velho (Figura 10), mas não tem nada 

da bestialidade da gravura de Cruikshank (Figura 4), e nenhum sinal de identificação 

especificamente judaica. As ilustrações de Camanho para a versão de Félix (ref. B24) são 

aterrorizantes, especialmente as de Fagin, que apontam para a caricatura de um homem bestial 

levada aos extremos (Figura 11), mas sem indícios anti-semíticos, o que não surpreende 

considerando a exclusão dos judeus do texto desse re-criador.   

 

      Dos outros ilustradores, dois produziram apenas uma representação de Fagin. Nos dois 

casos, não somente não são percebidas quaisquer características consideradas, positiva ou 

negativamente, judias, mas também as figuras representadas parecem estar muito longe da 

encarnação do mal – ao contrário, parecem relativamente joviais. Refere-se aqui aos desenhos 

de Augusto Trigo para Nascimento (ref. P23b.c.d.e, Figura 12) e de João Pedro Cochofel para 

o condensador anônimo de  Portugal (ref. P25, Figura 13). No primeiro, que fica em contraste 

total com as ilustrações de Beuville para a primeira edição do mesmo texto (ver abaixo), 

Fagin, gordo e sem barba, parece mais um padre ou um advogado bon vivant. No segundo, em 

que Cochofel desenhou todos os detalhes do ambiente descrito por Dickens na introdução de 
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Fagin
29

, o velho nem parece tão velho assim e não tem nada de especial nele, que chame 

atenção para a sua fisionomia, a não ser a barba mal feita. 

 

      Restam, então, apenas dois artistas a serem investigados mais profundamente com relação 

ao impacto anti-semítico: o americano McKay
30

, na versão das Guaspari de 1943 (ref. B21), e 

o francês Beuville, que ilustrou a primeira edição da versão de Nascimento em Portugal (ref. 

P23a) e a condensação francesa que originou a portuguesa. Sobre McKay, há pouca coisa a 

dizer, pois os desenhos foram feitos tão dentro da tradição e do estilo de Cruikshank que 

surpreende um pouco, que a editora não tenha usado as próprias gravuras de 1837/1838. A 

Figura 1 de Cruikshank e a Figura 14 de McKay representam a mesma cena – a famosa 

introdução de Fagin com as salsichas. A expressão corporal de Oliver não é tão desengonçada 

no desenho de McKay e as figuras no fundo da sala são um pouco diferentes, mas o desenho 

novo é tão parecido com o antigo que poderia ser acusado de plágio. O retrato de Fagin é 

quase idêntico, apenas o garfo do diabo é menor. Na cena da cela (Figura 15) as posições das 

pessoas são outras em comparação com o desenho de Cruikshank (Figura 4), mas Fagin 

mantém suas atribuições subumanas. Pictoricamente, então, temos nessa versão, uma 

continuação da mesma imagem de Fagin, carregada de conotações anti-semíticas, de 1837 até 

a década de 2000.  

 

      Beuville
31

 fez um total de 46 ilustrações para a versão de Muray usada por Nascimento 

(ref. T25 e P23a). Dessas, oito contêm representações de Fagin, o que parece uma quantidade 

muito grande, mas, se observarmos as últimas duas colunas da Tabela 2, veremos que é 

proporcionalmente normal. A capa da edição também inclui Fagin, que aparece em um grupo 

ao fundo com outros personagens do livro – Oliver fica na frente desse grupo, em tamanho 

maior.
32

 Tudo leva a crer que Beuville não tinha sido influenciado pelos desenhos de 

Cruikshank e realizou seu próprio projeto artístico, criando um Fagin ao mesmo tempo 

                                                
29 Mais uma vez surge a diferenciação no tratamento das salsichas. Cochofel as coloca em um espeto e seu texto 

não se refere à frigideira. 
30 Donald A. McKay (1915-2006), ilustrador e artista comercial, especialista em desenhos dos edifícios 
históricos de New York. 
31 Georges Beuville (1902-1982), normalmente conhecido como apenas Beuville, ilustrador, pintor, escultor e 

publicitário francês. 
32

 A aparência de Fagin nas capas é uma raridade nas edições brasileiras e portuguesas, sendo bem mais 

freqüente nas inglesas. As cenas preferidas das capas das condensações são de Oliver correndo depois de ser 

confundido com um ladrão e de Oliver chegando a Londres. A primeira edição da versão de Cabral (B23a) 

mostra, estranhamente, uma cena medieval de aldeia. A segunda edição de Campello (B22b) mostra Oliver com 

o menino The Artful Dodger, que parece ter pelo menos 40 anos de idade! Apenas as últimas edições da Ediouro 

(B21c.d) mostram uma imagem de cinema, neste caso de Oliver com Bill Sikes, no filme Oliver! de 1968.  
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bastante distinto e estereotipado: barbudo, sinistro, sempre com um sorriso de aparência falsa, 

e quase sempre visto de perfil para demonstrar o tamanho e a curva do nariz (Figura 16). A 

mudança nas edições posteriores em Portugal para o ilustrador Trigo (Figura 12) 

provavelmente aconteceu por razões de custo, mas, para a editora, pode ter sido conveniente 

ficar livre de imagens abertamente anti-semíticas.  

 

4.4 CONCLUSÃO 

 

       Em resumo, verifica-se nas condensações uma liberdade de interpretação muito maior nas 

ilustrações, que não são muito significativas na transmissão dos atributos de Fagin, do que nos 

textos escritos.  Estes, a depender dos seus textos-fontes, reproduzem os memes com pouca 

alteração. Certos re-criadores parecem cegos e outros muito sensíveis, aos aspectos anti-

semíticos da figura de Fagin, conforme concebida por Dickens. Não houve, mesmo por parte 

dos sensíveis, tentativas de fazer qualquer correção à imagem antiga, nem no material 

didático; apenas houve, na maioria dos casos, reduções da carga de preconceito ou mesmo a 

sua exclusão. A diferença entre a versão anti-semítica de Cabral (ref. B23) e a de Félix (ref. 

B24), ambas produtos brasileiros do século XXI, é notável, mostrando como os primos da 

árvore memética podem se distanciar, mesmo contando a mesma história dos pobres na 

Inglaterra dos anos 1830. 

 

      Com exceção de três edições da versão das Guaspari (ref. B21b.c.d), da anônima 

portuguesa (ref. P25) e da tradução de Cabral do Nascimento (ref. P23), que se apresentam, 

enganosamente, como traduções integrais de Dickens, os textos considerados nesta seção se 

auto-designam “adaptações”. Por tratarem de re-escrituras reduzidas e basicamente verbais, 

com a mesma linguagem semiótica dos textos-fonte, preferimos denominar todas de 

“condensações”, deixando o termo “adaptação” para as versões nas quais predomina outra 

área semiótica, a pictórica. Estas versões visuais serão examinadas na próxima seção.  
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Figura 9. Suzanne Boyko, 1973 (ref. B22, p. 51) 

 

 

Figura 11. Alexandre Camanho, 2008 (ref. B24, p. 28) 

 

 

Figura 10. Suzanne Boyko, 1973 (ref. B22, p. 219) 

 

 

Figura 12. Augusto Trigo, 1989 (ref. P23b, p. 173) 
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Figura 13. João Pedro Cochofel, 1988 (ref. P25, p. 41) 

 

 

 

Figura 15. Donald McKay, 1943 (ref. B21a, p. 313) 

 

Figura 14. Donald McKay, 1943 (ref. B21a, p. 237) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Beuville, 1971 (ref. P23a, p. 62
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5  OLIVER TWIST VISUAL – AS ADAPTAÇÔES INFANTIS ILUSTRADAS 

 

Then, again, before I could properly understand English, a profusely illustrated 

edition of The Old Curiosity Shop fell into my hands. I went through the whole of it, 

though at least nine-tenths of the words were unknown to me. Yet, with the vague 

ideas I conjured up from the rest, I spun out a variously coloured thread with which to 

string the illustrations. Any university examiner would have given me a great big zero, 

but the reading of the book had not proved for me quite as empty as all that. (Sir 

Rabindranath Tagore, My Reminiscences. Macmillan, 1917. In The Dickensian, 

setembro de 1917, p. 228)1  

 

      As obras de Dickens parecem especialmente apropriadas para adaptações a várias 

linguagens semióticas. Como Hutcheon observa, os romances chamados realistas que contam 

histórias com progressão linear, são mais fáceis de adaptar para o cinema. Neste contexto, ela 

cita as obras de Ian Fleming (autor de James Bond) e Agatha Christie, em comparação com  

as dificuldades encontradas pelos adaptadores fílmicos de Samuel Beckett, James Joyce e 

Robert Coover. Destaca especialmente os livros de Dickens, cujas “descrições fortemente 

pictóricas e seu potencial para cenas de espetáculo os fazem facilmente adaptáveis [...] à tela e 

ao palco” (HUTCHEON, 2006, p. 15)
2
. 

 

      O que vale para a tela e para o palco pode valer também, a nosso ver, para os livros 

ilustrados e as histórias em quadrinhos. Como vimos na Seção 3 deste estudo, desde sua 

primeira publicação em 1837/38, o livro Oliver Twist tem sido associado com ilustrações de 

alto impacto, que se harmonizam com o texto verbal de modo a formarem, na opinião de 

muitos, uma obra indivisível. Tanto que, mais recentemente, a maioria das edições integrais 

do romance em inglês, contém as gravuras originais de Cruikshank. Nas condensações 

analisadas na Seção 4 deste estudo, tal ligação entre material escrito e material gráfico ficou 

menos em evidência. Deve-se lembrar, porém, que, paralelamente aos lançamentos das 

condensações, as editoras estavam publicando, em números sempre maiores, adaptações nas 

quais o elemento visual tinha igual ou maior importância do que o verbal. A Tabela 1 mostra 

                                                
1 “Antes de eu entender inglês bem, uma edição abundantemente ilustrada do livro A Loja de Antigüidades [de 

Dickens, 1840-41] caiu nas minhas mãos. Eu percorri por ela toda, embora pelo menos nove décimos das 

palavras fossem desconhecidos para mim. Mesmo assim, com as vagas idéias que evoquei do resto, consegui 

tecer um fio de várias cores com que ligar as ilustrações. Qualquer examinador universitário me teria dado um 

enorme zero, mas a leitura do livro não resultou tão vazia assim.” 
2 “Their strongly pictorial descriptions and potential for scenes of spectacle also make them readily adaptable 

[…]. to the stage and screen.” 



145 
 

Tabela 3 - As adaptações infantis - ilustrações, Fagin e o anti-semitismo em potencial

      Índice do anti-semitismo

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)               em potencial

Ref. Tradução Ano Artista Páginas % Ilust. No. Ilust. No. Ilust. Fagin na a b c d e Total

(+/-1%) internas de Fagin capa?

B31 do italiano? 196- Anônimo 25 50 22 5 Sim 0 1 1 2 2 6

P31 do espanhol 197- Musio 30 42 31 5 Sim -- -- -- -- -- --

B33 do italiano 1995 Musio 46 53 37 5 Não 1 0 0 2 2 5

B32 do espanhol? 1992 Fromm 29 54 14 3 Não 0 1 1 1 2 5

P32 do inglês 1993 Kincaid 109 46 187 35 Sim(2) 1 3 4 3 3 14

B34 do inglês 1996 Kincaid 109 46 187 35 Não 1 3 4 3 3 14

P33 do espanhol? 1996 Anônimo 42 62 20 2 Não 1 1 1 1 1 5

B35 do inglês 1997 Montero 64 45 31 3 Não 1 3 4 2 1 11

P34 do inglês 1999 Andrew 64 47 43 9 Não 2 3 3 3 3 14

B37 do inglês 2007 Andrew 64 47 43 9 Não 2 2 3 3 3 13

B36 Não 2006 Santana 48 29 11 2 Sim 0 1 2 3 3 9

B38 Não 2008 Martinez 48 39 21 3 Não 1 2 2 1 2 8

Notas:

(1)  Ref. P31 foi excluída da avaliação do anti-semitismo em potencial por conter 10 referências

específicas ao 'judeu'. 

(2) As explicações dos parêmetros do índice de anti-semitismo em potencial

(colunas a, b, c, d, e) são dadas na Seção 5.2.
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que apenas no Brasil foram publicadas oito diferentes adaptações infantis ilustradas a partir de 

1990. Evidencia-se aqui uma tendência, que vem na contramão da constatação de Gillian 

Avery (in: SCHLICKE, 2000, p. 97) de que “o interesse em recontar parece ter diminuído nas 

últimas décadas do século XX”
3
, referindo-se às versões infantis de Dickens em geral, e não 

apenas de Oliver Twist. Essa afirmação, inclusive, não parece ser verdadeira nos países 

anglôfonos, de onde se originaram vários dos livros ilustrados em português, aqui 

examinados. 

 

     Com exceção do primeiro livro, publicado pela Vecchi nos anos 1960, todas as versões 

infantis ilustradas, foram lançadas no boom de produção da literatura infantil nas últimas 

décadas do século XX. Parece estanho que não tenham sido identificadas outras versões 

infantis das décadas 1950 e 1960. Pode ser que estas existam, mas em virtude do status muito 

baixo gozado então pela literatura infantil, especialmente nas suas formas mais efêmeras 

como os folhetos, não fossem consideradas dignas de entradas bibliográficas ou inclusão nos 

acervos das bibliotecas nacionais. Parcialmente, pelo menos, essa falta seria compensada pela 

chegada de Oliver Twist em quadrinhos a partir de 1953.      

 

      A predominância dos elementos visuais nesses textos, não quer dizer que seja possível se 

acompanhar bem a história sem o texto verbal.  Olhar as ilustrações isoladamente é um pouco 

como assistir a um filme sem diálogos. Neste caso, é mais difícil ainda, pois no filme, a ação 

acontece de forma contínua e, assim, pode-se apreciar as seqüências de causa e efeito. As 

ilustrações, ao contrário, são apresentadas discretamente e, muitas vezes, é preciso de muito 

material verbal para ligar uma a outra, material este fornecido pela leitura à voz alta do adulto 

acompanhando a criança, ou pela própria criança lendo um texto simplificado e impresso em 

letras grandes.  

 

      Nas versões ilustradas de Oliver Twist examinadas aqui, entre 29 a 62%, 

aproximadamente, do impresso é ocupado por ilustrações, sendo 45 a 50% a proporção mais 

comum (ver Tabela 3, coluna vi). Em visitas às seções infantis das grandes livrarias, nas quais 

milhares de títulos aparecem disponíveis, observou-se empiricamente que essa proporção 

talvez seja um pouco menor do que a média para livros ilustrados infantis. Pode ser pelo fato 

de tratar-se, em geral, de obras originais, criadas especialmente para crianças, enquanto que as 

                                                
3 “Interest in retellings seems to have waned in the last decades of the 20th century.” 
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versões aqui trabalhadas, são adaptações de uma história já existente, que contam as aventuras 

complexas do menino Oliver, conforme criado por Dickens, necessitando, por sua própria 

natureza, de maiores explicações verbais.  

 

5.1 OS TEXTOS 

 

      Todas as versões ilustradas contam a história do órfão Oliver Twist em Londres dos anos 

1830. Todas, de fato, se intitulam Oliver Twist e atribuem a autoria da história a Charles 

Dickens. Todas mantêm os personagens principais de Dickens – Oliver, Fagin, Bumble, o 

Artful Dodger, Bill Sikes, Nancy, Monks, Mr. Brownlow – e todos têm um final feliz, pelo 

menos para os personagens não criminosos. Mas, devido à maior liberdade que os adaptadores 

tiveram para recriar seus hipotextos, cada uma dessas versões tem uma abordagem distinta, 

sobretudo quanto à parte visual, e, por isso, merece ser examinada distintamente. Nas 

próximas páginas, serão descritos vários detalhes mais expressivos de cada versão, com 

referência especial à recriação de Fagin. Na Seção 5.2 tentar-se-á analisar e esquematizar 

comparativamente os aspectos anti-semíticos dos textos.
4
   

 

5.1.1 Editora Vecchi  

 

      A primeira versão infantil ilustrada (ref. B31) que encontramos, foi publicada nos anos 

1960 pela Editora Vecchi como parte de uma pequena coleção de livros pequenos, chamada 

Minha biblioteca. Os outros livros da coleção eram todos de origem anglo-saxônica – a 

metade do Reino Unido (A Ilha do Tesouro de Stevenson, a lenda de Robin Hood, e Oliver 

Twist), e a metade dos Estados Unidos (Búfalo Bill, A cabana do pai Thomas de Harriet 

Beecher Stowe e O Pequeno Lorde de Frances Hodgson Burnett).  Os nomes do adaptador e 

do ilustrador não são mencionados. A autoria de Dickens, porém, consta da folha de rosto, nas 

palavras: “de um romance do escritor inglês Charles Dickens”, formulação correta, mas 

raramente utilizada nas adaptações, que geralmente colocam simplesmente “Charles 

Dickens”, apenas às vezes complementado pelas palavras “adaptado por [...]”.  

 

      Essa editora, do italiano Arturo Vecchi, se estabeleceu no Rio de Janeiro in 1913 e, 

posteriormente, chegou a especializar-se em revistas e livros infantis, chegando a ter uma 

                                                
4 Nota-se que todas as versões infantis ilustradas identificadas (ver Apêndice A) foram examinadas, com exceção 

de uma versão de Lisboa, da Editora Salvat, de 1999, não localizada (ref. P35). 
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importância grande nesse mercado nos anos 1950 e 1960 (HALLEWELL, 2005). A empresa 

manteve suas ligações com a Europa e é possível que a versão aqui examinada, seja a 

tradução, completa ou parcial, de uma adaptação espanhola ou italiana. O tratamento pictórico 

dado aos personagens, certamente, a nosso ver, tem um toque italiano – crianças muito 

bonitas, adultos imponentes (exceto Fagin) e com traços fortes.  

 

      As ilustrações são grandes, em relação ao tamanho da página e acompanham o texto 

verbal, normalmente com uma ilustração por página. A metade delas são coloridas e todas 

feitas naquele estilo naturalista simplificado, que é muito usado em livros infantis. Com 

exceção das legendas das ilustrações, a fonte utilizada é pequena demais – tamanho 8 – para 

ser lida diretamente pelas crianças e o léxico também, não seria considerado simplificado.  Os 

nomes dos lugares, porém, foram quase todos eliminados, e Mr./Mrs. bem como os primeiros 

nomes das pessoas, foram traduzidos para o português, exceto Oliver, Bill e Jack. Várias 

cenas violentas não foram cortadas e o assassinato de Nancy chegou a ser ilustrado. 

 

      A única inclusão de material editorial é uma lista contendo os seis personagens principais, 

com uma breve descrição de cada. Fagin é descrito como “um velhote espertalhão que recebe 

objetos roubados e ensina meninos e meninas a serem ladrões” (p. 4). Fagin consta de cinco 

das 22 ilustrações e também da capa do livro (Figura 17), ocorrência rara no caso do Brasil. 

Mas, apesar de ser muito feio, ter cabelos ruivos, quase sempre estar enraivecido e não 

obstante o esforço evidente do artista, no sentido de criar uma figura muito diferenciada dos 

outros personagens ilustrados, a aparência dele não é especialmente anti-semítico, pelos 

parâmetros da estereotipação tradicional. De maior significância, no texto verbal, nunca é 

chamado de “judeu”, palavra que não consta em qualquer lugar do livro. 

 

      A força gráfica da primeira aparição de Fagin no texto-fonte é difícil para qualquer 

adaptador resistir. O da Vecchi escreve, com as salsichas e tudo: 

Abriu uma porta e entrou numa sala de paredes pretas e fracamente iluminada por uma 

vela enfiada numa garrafa e pelas chamas do fogão sôbre o qual algumas salsichas 

estavam cozinhando numa frigideira. Curvado sôbre a frigideira se encontrava um 

velho enrugado, com os cabelos ruivos despenteados. Num barbante estavam 

pendurados alguns lenços de sêda. (ref. B31, p. 11).  

 

      Esta cena, a preferida dos artistas desde Cruikshank, não é ilustrada nessa versão. No resto 

do texto verbal, Fagin não recebe qualquer descrição ou epíteto, apesar de se mostrar violento 

e colérico devido às ações. Ele é sempre referido simplesmente como “Fagin”. E, ao contar 
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seu fim, o adaptador transfere a bestialidade retratada por Dickens à própria multidão: “Fagin 

foi preso. A multidão o teria linchado, se não fossem as guardas. Como êle se agarrava a êles! 

As mulheres gritavam que era preciso arrancar-lhe o coração e pareciam feras” (p. 24). 

 

 

 

Figura 17. Artista anônimo, década de 1960 (ref. B31, capa) 

 

5.1.2 Colombesi e Musio, Moraes e Saló  

 

     Há duas versões em português da adaptação em italiano ilustrada por Cosimo Musio: uma 

brasileira (ref. B33) e uma portuguesa (ref. P31). A brasileira (ref. B33b) foi publicada pela 

Editora Globo (do grupo empresarial de comunicações, Organizações Globo) em 1995 como 

volume da coleção Grandes Clássicos Juvenis e destinada à venda em bancas, juntamente 

com as revistas da editora (Turma da Mónica, Época e muitas outras). Consta que Charles 

Dickens é o autor e Carlos Moraes o responsável pela “tradução e adaptação”. Mas, 

efetivamente, não se trata de uma “adaptação” por parte de Moraes, pois uma comparação 

minuciosa revela que ele traduziu seu texto a partir do italiano de Paola Colombesi, o qual 
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teve várias edições.
5
 A edição italiana consultada, (ref. T34 de 2007) faz parte de uma coleção 

Alla scoperta dei grande classici (Descobrindo os grandes clássicos), que inclui uma seleção 

de histórias normalmente consideradas favoritas, mesmo em 2007 – Treasure Island, 

Robinson Crusoe, trabalhos de Dumas e Verne. Consta que foi do texto do próprio Dickens 

que Colombesi fez a adaptação, mas é provável que a adaptadora tivesse usado uma tradução 

italiana integral do texto inglês. 

 

      Em comum com seu texto fonte italiano, a versão de Moraes divide o texto em dez partes, 

cada uma com um título, mas sem numeração. Mantém, como a italiana, todos os nomes 

próprios na sua forma inglesa, exceto, na versão brasileira, o nome Noah, que passa a ser Noé. 

São mencionados poucos nomes de lugares, ficando em inglês os nomes menos comuns como 

Barnet e Field Lane. São domesticados, como em todas as versões, os que já têm nomes 

portugueses, como Londres e Tâmisa (Londra e Tamigi na versão italiana). As medidas e 

moedas britânicas são mantidas (milhas, libras esterlinas). A versão brasileira segue a italiana, 

por usar pouco os tratos Sr. e Sra. Estes termos são mais usados, aqui, para se fazer a 

distinção entre Bumble e a esposa dele, bem como para se referir ao Sr. Brownlow. A versão 

italiana contém um sumário dos capítulos e uma biografia pequena de Dickens, juntamente 

com sua imagem, na orelha do livro. A brasileira exclui esse material e não oferece outras 

informações sobre o livro ou seu(s) autor(es).   E, finalmente, nesta breve comparação entre a 

versão italiana e a brasileira, ambas reproduzem com detalhes o assassinato de Nancy, 

acompanhado por uma ilustração amedrontadora (ref. B33 e P31, p. 36). 

 

      As ilustrações foram feitas pelo ilustrador italiano Cosimo Musio, em atividade a partir 

dos anos 1970. O seu nome aparece na versão italiana, mas não é mencionado na brasileira. 

Essas duas versões têm uma ou duas ilustrações por cada duas páginas, perfazendo um total 

de 35. Percebe-se que 34 das 35 são idênticas nas duas versões
 6

, com apenas pequenas 

divergências quanto ao tamanho do desenho, à sua posição na página e à seqüência das 

                                                
5 A edição brasileira (ref. B33a) refere a Dami Editora de Milano como detentor dos direitos autorais, datado de 
1993. A edição italiana examinada pelo pesquisador  é da mesma Editora Dami, mas é datada de 2007, alegando 

ser a “prima edizione” (“primeira edição”). O texto e projeto gráfico são idênticos à edição brasileira. Tudo 

indica, então, que houve várias edições da adaptação por Colombesi com o mesmo conjunto de ilustrações por 

Musio (mas ver mais adiante).  
6 A única diferença é que a versão brasileira inclui na página 11 uma ilustração que a italiana não tem e exclui 

outra que a italiana coloca na página 47. (Isso é mais um indício da possibilidade de ter havido outras versões 

anteriores, com mais ilustrações por Musio e um texto maior.) As capas, ambas dominadas pelo mesmo desenho 

de Oliver, também são diferentes: no fundo a italiana mostra uma pequena imagem de Fagin com Monks; a 

brasileira mostra vários personagens do livro, mas exclui Fagin.   
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imagens. O estilo é naturalista, quase fotográfica às vezes, com toques impressionistas e um 

amplo uso de cores, luz e sombra. O que mais chama a atenção, porém, nessas imagens é que 

os personagens representados são, pela visão deste pesquisador, indiscutivelmente italianos. E 

são retratados de um modo idealizado, típico da pintura popular italiana do século XX: todos 

são, no olhar do observador europeu da época atual, muito bonitos ou com traços imponentes.   

 

      Quanto a Fagin, parece velho e sabido, mas é difícil ver nele a encarnação do mal. Seria 

mais um velho sardônico e talvez amargurado (Figura 18). Não se observam nele as 

características estereotipadas do anti-semitismo tradicional, nem outro traço especificamente 

judeu, com a possível exceção da barba, quase sempre associada aos judeus. Em duas das 

cinco ilustrações em que aparece, usa o mesmo chapéu chato com aba larga (Figura 19) que 

consta dos desenhos de 1837 de Cruikshank (Figura 3). Esse item de vestuário é identificado 

freqüentemente com a figura do judeu desde os tempos medievais, mas não necessariamente 

em contextos anti-semíticos.
7
  

 

 

Figura 18. Cosimo Musio, 1995 e antes (ref. B33a, p.9)  

 

                                                
7 Em Rubens (1967, p. 168), pode ser visto um retrato (c. 1788) de Lord George Gordon, aristocrata escocês que 

encabeçou uma revolta contra as autoridades britânicas e em seguida se converteu ao judaísmo; morreu na prisão 

em 1793. (Estes eventos formam o fundo do romance histórico de Dickens, Barnaby Rudge, de 1840-41).  

Gordon é retratado usando “a roupa que adotou apos sua conversão ao judaísmo; barba comprida e o largo 

chapéu de feltro usado pelos judeus poloneses.” (“In the dress he adopted after his conversion to Judaism; long 

beard and the large felt hat worn by Polish Jews.”) Um  chapéu parecido é usado até os dias de hoje por muitos 

judeus ortodoxos. 
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Figura 19. Cosimo Musio, 1995 e antes (ref. B33a, p.27) 

 

      Quanto ao texto verbal, mais uma vez, não há menção ao judaísmo de Fagin, nem na 

versão italiana, nem na brasileira. Depois da primeira aparição, ele é chamado de “il vecchio”/ 

“o velho” ou simplesmente “Fagin”. Não há quase nenhuma tentativa de se caracterizar o 

personagem – a raiva e agressividade nem são mencionadas. O texto brasileiro segue 

cuidadosamente o italiano, com relação à primeira e à última aparição do criminoso. Ambos 

os trechos são singularmente brandos em comparação com o texto de Dickens: 

Ali ficava na casa de Fagin, um velho coberto de rugas que morava com um grupo de 

jovens de aparência pouco recomendável. (ref. B33a, p. 10) 
 

Fagin foi preso com o resto do bando e condenado à morte, sob a acusação principal 

de ter induzido Sikes a matar Nancy. Antes de ser enforcado, recebeu a visita de 

Brownlow e Oliver. O medo da morte quase o levara à loucura. Mas, num instante de 

lucidez, revelou a Oliver o esconderijo de algumas cartas que confiara a Monks. (ref. 

B33a, p. 39)8  

 

      Houve uma segunda edição da tradução de Moraes, publicada pela editora paulista 

Carthago na década atual (ref. B33b). Trata-se de uma cópia exata, inclusive na encadernação, 

da versão da Editora Globo, apenas substitui-se o nome da editora e da coleção, além de 

excluir o nome do tradutor/adaptador ou qualquer informação a respeito dos dados da 

publicação, dos direitos autorais, até do ISBN! A nova coleção se chama Coleção a criança 

na escola e na sala de aula, consistindo de 60 volumes que, aparentemente, não estavam 

disponíveis para serem adquiridos separadamente, na editora.  

 

                                                
8 Trata-se de uma tradução errada do texto italiano, onde consta, corretamente, que Monks tinha confiado as 

cartas a Fagin, e não o contrário. 
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      Quanto à versão lusitana da adaptação ilustrada por Musio (ref. P31), essa foi publicada 

na década de 1970 pela Editora Europa-América de Mem Martins, em Portugal. As 

ilustrações são as mesmas da edição italiana e da brasileira descritas acima, mas em menor 

quantidade – 30 no lugar de 35. São, freqüentemente, mais cheias - os fundos das cenas são 

maiores e mais detalhados. O texto verbal é mais extenso, apesar do número menor de páginas 

(30 em comparação com 46), o que é possibilitado pelo tamanho menor da fonte (11, contra 

15 da italiana e 16 da brasileira). A obra é organizada do mesmo modo, em divisões não 

numeradas, cada uma com um título. São 16 divisões contra dez das outras versões, mas 

alguns dos títulos são iguais (por exemplo, “Nancy e Sikes raptam Oliver” versus “Nancy e 

Sikes capturam Oliver”, e “A velha Sally” na versão portuguesa e na brasileira). A versão de 

Portugal faz referência ao ilustrador Musio, mas não menciona a procedência original italiana, 

apenas o tradutor português Eduardo Saló.  

 

     Há pequenas diferenças de ênfase reveladas em uma comparação com a versão brasileira, 

como a exclusão da ilustração do assassinato de Nancy, apesar de um tratamento mais extenso 

deste evento no texto verbal. Mas a edição se destaca, de todas as outras estudadas nessa 

seção, por dois motivos: pela sua origem e pelo tratamento dado a Fagin.   

 

      Quanto à origem, a versão de Saló é descrita no verso da folha de rosto como a “tradução 

da obra Oliver Twist de Charles Dickens, publicada por Editorial Timun Mas S.A., de 

Barcelona, Espanha”.
9
 Não conseguimos localizar a versão de Barcelona, mas foi verificado 

que a Timun Mas é uma editora espanhola especializada em livros infantis e didáticos. Não se 

pode comprovar, mas, o mais provável, é que a editora espanhola tenha traduzido, para o 

espanhol, uma versão italiana ilustrada por Musio.  

 

      Não se sabe, porém, se essa versão italiana seria aquela de Colombesi. Há, certamente, 

muitas semelhanças entre a versão de Portugal e a versão italiana de 2007, inclusive a divisão 

do texto em seções quase idênticas e o tratamento igual, palavra por palavra, de certos 

eventos, como o fim de Fagin.  O texto de Saló, porém, é mais extenso em muitos pontos da 

história e inclui detalhes que normalmente não aparecem nas adaptações, nem nas 

condensações, de Oliver Twist. Na página 14, por exemplo, é relacionada a maioria dos 

lugares pelos quais Oliver e Sikes passaram no caminho para o assalto da casa que fica em 

                                                
9
 A origem espanhola do texto-fonte de Saló se mostra de forma clara no uso do nome Ines, em vez de Agnes, 

que consta em todos os textos ingleses e nas adaptações brasileira e italiana analisadas aqui.  
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Chertsey: Hyde Park, Kensington, Isleworth, Hampton, Sunley, Shepperton, na ordem que 

constam no Capítulo XXI da edição de Oliver Twist de 1846 (ref. T02).  

 

      Pergunta-se: houve consulta por parte de Saló ou, ainda, do criador do texto-fonte 

espanhol ilustrado, a um texto integral para complementar as informações contidas na 

adaptação italiana? É possível – teoricamente, um adaptador ou tradutor pode se aproveitar de 

várias fontes da mesma história. Mais provável, porém, a nosso ver, seria que existisse uma 

adaptação italiana mais extensa, dos anos 1970, que gerou não somente a versão de Saló, mas 

também a brasileira de 1996 e a italiana de 2007, discutidas acima.   

 

      De qualquer forma, a “árvore” de procedência dessa versão seria uma das maiores (em 

termos de etapas distintas) das versões impressas de Oliver Twist. Uma possível reconstrução 

mostraria as seguintes “gerações”: 

Dickens de 1838 (ref. T01) 

-> Dickens de 1867 (ref. T03) 

-> tradução integral italiana  

-> adaptação ilustrada italiana (provavelmente uma edição mais extensa de T34)  

-> adaptação ilustrada espanhola (ref. T35) 

-> adaptação ilustrada de Portugal de Saló (ref. P31). 

E ainda existe a possibilidade da ingerência de outra versão integral nas últimas duas re-

escrituras, conforme conjeturado acima. 

 

      Essas dúvidas sobre as fontes estão relacionadas ao outro ponto de divergência da versão 

de Saló. Trata-se da única adaptação ilustrada infantil de todas as examinadas no curso desta 

pesquisa – em inglês, espanhol, italiano e português – a fazer referências ao “judeu”. 

Lamentavelmente, não se sabe se essas menções (são dez no total) devem ser atribuídas a Saló 

ou ao tradutor espanhol do italiano ou ainda ao adaptador italiano. Vemos que Saló persiste 

com elas, mas pode ser que ele até tenha reduzido o número dessas menções, em comparação 

aos hipotextos.  

 

      A primeira vez que surge a palavra “judeu” é quando the Artful Dodger (o  “Trapaceiro” 

nessa versão) oferece a Oliver “hospitalidade no domicílio de um eu conhecido que era judeu” 

(ref. P31, p. 9). O italiano tem apenas “um suo conoscente” (ref. T34, p. 8). Logo em seguida 

vem a descrição de Fagin: “um velho encarquilhado, de rosto grosseiro e desagradável” (ref. 
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P31, p. 9). Esse texto menciona, mais do que no italiano e no brasileiro, a ironia maléfica e a 

cólera do velho. Não obstante, essa tendência não é muito forte e passaria sem maior 

comentário, não fosse o uso constante do termo “judeu”. 

 

5.1.3 Buranelli, Fromm e Cabra  

 

      A edição da Editora Maltese-Norma de 1992 (ref. B32) é uma tradução em português da 

adaptação em inglês “para leitores jovens” (“for young readers”) de 1984, feita por 

Buranelli
10

 e publicada pela Silver Burdett Company dos Estados Unidos (ref. T32). Buranelli 

não é mencionado na edição brasileira, que fala apenas da Silver Burdett; de Pier Luigi Cabra, 

o tradutor para o português; e de Hieronimus Fromm, o ilustrador.  

 

      A versão americana faz parte da coleção Classics for Kids e a brasileira da coleção 

Clássicos infantis. É interessante observar, a diferença na relação dos “favoritos” nas duas 

coleções. A americana tem dez títulos, a maioria adaptada por Buranelli e Fromm. Inclui 

Gulliver de Swift, Treasure Island de Stevenson, The Three Musketeers de Dumas,  Ivanhoe 

de Scott, Moby Dick e Don Quixote. A brasileira abrange todos estes dez e tem mais dez, 

alguns revelando uma forte ligação com a cultura hispânica, como Martin Fierro e Lazarillo 

de Tormes, que dificilmente aparecem em coleções brasileiras. Ao mesmo tempo, o detentor 

dos direitos autorais consta – nas duas versões – como o Editorial Playor
11

, e, adicionalmente, 

somente na versão brasileira, como o Editorial Norma SA
12

. A brasileira foi impressa pela 

Norma na Colômbia. Todos esses dados apontam para a possibilidade da versão norte-

americana, também, ser uma tradução, talvez de uma versão argentina ou colombiana.    

 

      O texto escrito dessa versão (a americana e a brasileira são arrumadas da mesma maneira) 

é o menor de todas as adaptações analisadas aqui e aparece impresso em uma fonte de 

tamanho muito maior, 23. O leiaute é de uma página de texto, seguida por uma ilustração que 

preenche a lauda toda. O estilo dos desenhos é caricatural, usando-se muitas cores vivas. 

Segundo as palavras dos editores brasileiros: 

Esta série constitui uma primeira introdução aos clássicos da literatura infanto-juvenil. 

Cada livro contém um texto simples e fácil de ler, acompanhado de lindas ilustrações 

                                                
10 Vincent Buranelli (1919- ), norte-americano, adaptador e autor de literatura juvenil.  
11 Editora de Madri, Espanha, fundada nos anos 1970 pelo escritor cubano exilado Carlos Alberto Montaner.  
12 Editora colombiana, fundada em 1960, associada com a editora brasileira, Maltese, fundada nos anos 1960, 

mas que já encerrou suas atividades com o assassinato do dono em 1994 (HALLEWELL, 2005) 
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em cores. As crianças têm agora a oportunidade de ler por si mesmas alguns dos 

contos mais famosos. (ref. B32, contracapa) 

 

      Significativamente, os editores americanos escrevem no mesmo aviso apenas “classics of 

literature” no lugar de “clássicos da literatura infanto-juvenil”. Isto indica, mais uma vez, o 

peso relativamente maior da literatura para as crianças no sistema literário brasileiro, em que 

muitos dos “clássicos” como Robinson Crusoé, Gulliver, Moby Dick e The Three Musketeers, 

quase não têm relevância, fora das adaptações infanto-juvenis e dos desenhos animados. 

 

      Quanto a Fagin, ele aparece em três das 14 ilustrações. A nosso ver, a figura desenhada 

por Fromm seria mais um mágico, conforme idealizado por uma criança. O nariz pontudo, 

projetando-se em paralelo com o cavanhaque, faz lembrar um pouco as representações do 

diabo, mas, em termos gerais, esse quadro (Figura 20) não contém os elementos típicos da 

representação anti-semítica tradicional. Outra das ilustrações, porém, em que Fagin se vê de 

longe (Figura 21), remete aparentemente a uma das figuras de Cruikshank (Figura 3) e, se a 

imagem de Fagin não fosse tão pequena, poderia ser considerada uma representação na antiga 

tradição anti-semítica.  

 

Figura 20. Hieronimus Fromm, 1992 (ref. B32, p. 11) 
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Figura 21. Hieronimus Fromm, 1992 (ref. B32, p. 23, detalhe) 

 

      Fagin, no texto verbal, é descrito simplesmente como “um homem velho e feio, que todos 

chamavam pelo nome de Fagin.” Ele mora “numa casa caindo aos pedaços” onde ele 

“ensinava todos aqueles meninos [morando na casa] a roubar”, exatamente em sintonia com a 

versão americana. Sempre é chamado somente de Fagin.  Aparece apenas uma vez antes do 

fim do livro, quando ele “e todos os demais [da quadrilha de ladrões] acabaram presos” (ref. 

B32, p.10, 22, 24). Mais uma vez, o enforcamento não é mencionado.
13

 

 

5.1.4 Kincaid, Peter Oliver e Franca Neto  

 

      As versões ilustradas por Kincaid são, por muito, as mais extensas das infantis ilustradas 

em português, sendo quase o dobro do tamanho das versões mais próximas (ver Tabela 3). A 

adaptação foi originalmente publicada na Inglaterra pela Brimax em 1988 (ref. T33), com o 

texto verbal escrito por Peter Oliver. Foi traduzido para a língua portuguesa em duas versões: 

a portuguesa em 1993 (ref. P32), em uma tradução por M. Mendonça Soares, e a brasileira em 

1996, traduzida por Alípio Correia de Franca Neto e Sandra Mara da Silva Franca (ref. B34). 

As duas edições em português buscam reproduzir com exatidão o texto do adaptador inglês e 

têm o leiaute e as ilustrações idênticas à edição inglesa.  

 

      As ilustrações dominam o livro e acompanham todo o enredo da história, ocupando 

páginas inteiras, bem como as margens das páginas. O ilustrador Kincaid
14

 recebe destaque, 

na capa e na folha de rosto das três edições, especialmente na brasileira, em que as letras do 

                                                
13 O meme do assassinato de Nancy, porém, é resistente demais para sofrer essa censura à violência, mesmo 

nessa versão para crianças pequenas. No texto consta: “Fora de si, Sikes golpeou-a com tamanha violência que a 

matou” (p. 24) 
14 Eric Kincaid (1931- ), ilustrador britânico de livros infantis, renomeado por seu estilo versátil e sua atenção a 

detalhes.   
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seu nome, são do mesmo tamanho das de Charles Dickens. O adaptador Oliver, porém, não é 

mencionado na edição brasileira e somente aparece na folha de rosto da portuguesa. 

 

     Todas as três edições têm introdução de uma página com um resumo da história. Essa fala 

de Londres, que “à noite, à proporção que a neblina espectral recobre o Tâmisa. . . se torna um 

lugar onde só canalhas como Fagin e Sikes se aventuram” (B34, p. 6).  Resume-se o objetivo 

principal do livro assim:  

Com seu toque seguro, o mestre ilustrador Eric Kincaid recriou com carinho o mundo 

de Dickens. . . . . Essa edição de Oliver Twist foi cuidadosamente adaptada para fazer 

o texto, originariamente escrito em forma de série para um jornal, mais acessível aos 

jovens leitores. Para crianças e adultos, esse é um modo agradável de usufruir um dos 

mais queridos contos de Dickens.” (ref. B34, p. 6)  
 

      Não há outro material paratextual nessas versões, exceto um pequeno resumo da história e 

uma fotografia e biografia de Kincaid nas orelhas da inglesa. Esta edição parece não fazer 

parte de qualquer coleção. A versão portuguesa corresponde ao volume três da coleção 

Clássicos de sempre e a brasileira integra uma série sem nome. Estas duas edições incluem 

uma lista das outras obras das suas respectivas coleções, muitas das quais aparecem em 

ambas.
15

 

 

      As versões em português têm 19 capítulos sem títulos, igual à inglesa. Também mantêm 

todos os nomes em inglês, inclusive Noah. Na versão inglesa, há poucos nomes de lugares – 

identificou-se apenas Saffron Hill, Pentonville, Newgate, Smithfield, Hyde Park e Bow 

Street
16

 - estes são, também, mantidos nas versões em português. Pounds e guineas são 

traduzidos como “libras” e “guinéus”, mas com relação às medidas de distância existe certa 

confusão por parte dos tradutores, como pode ser visto dos exemplos seguintes, tirados dos 

primeiros parágrafos do capítulo III das três versões (ref. T33, P32, B34, p. 18) 

Inglês                          Português               Brasileiro     

nearly five miles          seis milhas              quase cinco milhas 

seventy miles               sete milhas             110 quilômetros 

twenty miles                vinte milhas            30 quilômetros.  

 

      As ilustrações de Kincaid predominam, mas em um livro desse tamanho, o texto verbal 

também é substancial, sendo mais extenso de que nas outras edições infantis ilustradas. É de 

                                                
15 A coleção brasileira (B34) inclui o habitual Gulliver etc., mas concentra-se em obras de autores britânicos do 

século XIX, como Peter Pan, O livro da selva e Sherlock Holmes. 
16 Em “Bow Street Runners”, um apelido da força polícial de Londres (ref. T33, P32, B34, p. 90).  
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se esperar, então, que o personagem Fagin apareça mais, e receba descrições mais completas 

do que nas outras versões. De fato, ele aparece mesmo, em todas as mesmas ocasiões, em que 

está no texto de Dickens, sempre como uma pessoa malvada e diabólica. “Maldoso”, 

“malvado” e “perverso” são os epítetos usados nos textos em português, traduzidos do inglês 

“evil”, contudo, ele é geralmente referido como “Fagin” ou “o velho” (“the old man”).  

 

      Ao introduzir o personagem, as três versões seguem cuidadosamente vários dos detalhes 

que Dickens escreveu em 1837. No texto brasileiro (ref. B34, p.20) lê-se: 

As paredes e o teto se haviam tornado inteiramente negros em virtude do tempo e da 

sujeira. Uma vela, presa ao gargalo de uma garrafa de cerveja, luzia em cima de uma 

mesa [...] Ao pé do fogo, onde a brasa crepitava, um homem muito velho e 

encarquilhado estava cozinhando algumas salsichas numa frigideira. Seu rosto vil e 

horrendo estava parcialmente oculto pela barba ruiva e emaranhada. Vestido com uma 

roupa de flanela engordurada, dividia a atenção entre as salsichas e um grande número 

de lenços de seda secando num cabide de pé.  

 

Nota-se que o cabelo ruivo escondendo o rosto que Dickens menciona (ver Seção 3.3.3) se 

transformou em barba ruiva, o que de fato, faz mais sentido. Na versão de Portugal, o texto é 

parecido com o brasileiro, com “vil e horrendo” substituído pelos adjetivos mais suaves 

“maldoso e feio” (ref. P32, p. 20). Na página 22, os papéis são invertidos e a versão de 

Portugal mostra palavras mais contundentes: o “hideous grin” de Peter Oliver se transforma 

em um “riso odioso” no Brasil e em um “sorriso repugnante” em Portugal.  

 

      A humildade irônica na recaptura de Oliver é descrita na página 32, da mesma forma que 

consta do texto de Dickens (ver trecho (b) da Seção 3.3.3). Também a raiva, o medo de 

morrer e as qualidades animalescas nas páginas 49 e 89. Curiosamente, Peter Oliver inclui na 

página 80 a cena que se passa entre Fagin e Noah (ver trecho (c) da Seção 3.3.3) que faz 

referência ao nariz grande considerado tipicamente judeu, escrevendo “Fagin tapped his nose 

with a finger, and Noah, knowingly, did the same”. Como não se tem conhecimento a partir 

do texto da natureza israelita de Fagin, a piada não faz sentido, mas foi traduzida para o 

português nos mesmos termos do inglês: “Fagin tocou o nariz com um dedo e Noah, 

astuciosamente, fez o mesmo” (ref. B34, p. 80).  

 

      O fim de Fagin mostra uma imagem menos bestial no texto de Oliver do que no de 

Dickens – parece um velho em desespero, retratado para despertar um pouco de simpatia:  

Fagin was sitting on a stone bench, rocking himself from side to side. Around his head 

was a bandage. He had been wounded during his capture.  . . . . . . Oliver looked at 

Fagin. He had suffered so much at the hands of the old man but even now he felt sorry 

for him. . . . The jailer put his hands on Fagin´s shoulder. The old man struggled with 
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the power of desperation but finally his strength gave up. He sank to the floor and let 

out a terrible cry. Oliver and Mr. Brownlow left and the heavy cell door clanged 

shut.” (ref. T33, p. 106-107).   

 

Em português, a representação foi feita em termos parecidos. A versão brasileira sugere: 

Fagin estava sentado num banco de pedra, balançando o corpo de um lado para outro. 

Tinha uma atadura na cabeça. Fora ferido durante a sua captura. . . .Oliver encarou 

Fagin. O menino sofrera muito nas mãos do velho, mas, neste momento, sentiu pena 

dele. . . . O carcereiro pôs as mãos no ombro de Fagin. o homem se debateu com as 

forças que lhe davam o desespero, mas por fim desistiu. Ficou agachado no chão e deu 

um grito horripilante. Oliver e o Senhor Brownlow foram embora, e a pesada porta da 

cela fechou-se com um estrondo. (ref. B34, p. 106-107). 

 

      A imagem visual de Fagin criada por Kincaid parece dar mais ênfase aos aspectos bestiais 

do personagem de Dickens do que o texto escrito de Peter Oliver. As 187 ilustrações do livro, 

são geralmente feitas em um estilo naturalista, com muito detalhamento do vestuário dos 

personagens, das emoções expressas nos rostos deles e também do ambiente. Alguns desses 

personagens, porém, recebem um tratamento que é muito caricatural. Esse é o caso do Senhor 

e da Senhora Bumble, de Monks e de Sikes. Este último parece uma caricatura de Silvester 

Stallone. Nos 37 desenhos em que Fagin aparece, ele também se assemelha a uma caricatura, 

a uma criatura com fisionomia exagerada e movimentos reptilianos (Figuras 22, 23 e 24). A 

mudança, no texto escrito, da posição do cabelo ruivo emaranhado da cabeça para a barba 

abriu espaço para uma careca, o que, juntamente com a boca desdentada, pode ter sido o 

modelo usado por Cabral na sua condensação anti-semítica de 2002 (ref. B23 – ver Seção 4.3 

e trecho (9) (a) de Apêndice C).  

 

 

Figura 22. Eric Kincaid, 1988 (ref. T33, P32, B34, p. 22) 
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Figura 23. Eric Kincaid, 1988 (ref. T33, P32, B34, p. 85) 

  

 

Figura 24. Eric Kincaid, 1988 (ref. T33, P32, B34, p. 106) 

 

      Em geral, a construção visual de Fagin mostra uma pessoa bem diferenciada dos outros 

personagens, com aspectos diabólicos e animalescos que poderiam ser vistos como altamente 

anti-semíticos se tal figura tivesse sido chamada de “judeu”. A ilustração que dá realce à 
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brincadeira com o nariz (Figura 25) indica que atitudes preconceituosas não ficaram longe do 

pensamento do artista.  O contraste com a próxima adaptação a ser analisada é quase total.   

 

 

Figura 25. Eric Kincaid, 1988 (ref. T33, P32, B34, p. 80) 

 

5.1.5 Orbis Fabbri  

 

     A versão em português publicada pela editora Ediciones Orbis S.A. de Barcelona em 1996 

(ref. P33), é uma tradução, presumivelmente de uma versão espanhola (ou possivelmente 

italiana, pois consta o nome Agnes e não Ines, e a Fabbri, cujo nome aparece na capa junto 

com Orbis, é uma editora italiana). A tradução para o português é atribuída a uma empresa, 

Beta-projetos editoriais Ltda., de Lisboa, e o verso da folha de rosto indica que houve uma 

distribuição do livro não somente em Portugal, mas também no Brasil. O livro faz parte de 

uma coleção chamada Grandes Clássicos de Aventura e pela referência que faz a “números 

atrasados” e pelo nome da distribuidora brasileira (Fernando Chinaglia), supõe-se que foi 

comercializado em bancas de revista. Não há indicações quanto aos títulos dos outros livros 

da coleção.  

 

      O texto não é dividido em capítulos e não tem qualquer comentário ou introdução.  Os 

nomes dos personagens são mantidos em inglês, exceto Noah e Charley que se tornam “Noé” 

e “Charlie”. Mr. Brownlow se transforma em “o senhor Bronlow” (sic).  O único nome de 

lugar mencionado é Londres. Quanto às moedas e medidas, “libras esterlinas” e “milhas” são 

mencionadas. No caso das milhas, na página 11 consta a distância “setenta e seis milhas”, no 

lugar que Dickens escreveu “seventy miles”, o que sugere que o texto da Orbis seja tradução 

de um texto em que a distância já tinha sido aproximada para quilômetros. 
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      A versão tem uma proporção maior de espaço ilustrado do que todas as outras versões 

examinadas aqui – uns 62% - mas o artista não é identificado. As ilustrações são grandes, 

normalmente ocupando uma página inteira, ou dois terços da página dupla. O estilo usado 

para retratar os personagens é o dos quadrinhos e dos desenhos animados tradicionais (quer 

dizer, figuras desenhadas com traços simples, enchidos de cores planas). As figuras são 

colocadas contra um fundo meio-termo entre realista e impressionista, com muito claro-

escuro, criando um efeito interessante.  

 

      A representação de Fagin é bem distinta nessa versão e parece dever pouco a Dickens, 

Cruikshank ou qualquer dos outros artistas examinados. Fagin aparece em duas das 20 

ilustrações (Figura 26), exatamente como ele é descrito na primeira aparição do texto: 

A porta abriu-se e assomou um velho de barba branca, alto e magro, que vestia um 

sobretudo muito coçado e um chapéu de abas largas e moles. O homem perscrutou 

Oliver através dos óculos e disse . . .(ref. P33, p. 12) 

 

 

Figura 26. Artista anônimo, 1996 (ref. P33, p. 12-13) 

 

      Depois desta cena, há pouca descrição e caracterização do personagem, que é conhecido 

como “Fagin”, ou “o velho Fagin”, ou, uma vez apenas, como “o velho malfeitor” (ref. P33, 

p. 30). Às vezes, ele fica “pensativo” ou com “um ar misterioso” (ref. P33, p. 19). Mas 

aparece pouco. Uma das aparições leva a uma alteração substancial da historia, a favor dele: 

não é Fagin quem provoca a morte de Nancy (crime pelo qual ele é enforcado nos outros 

textos). Ao contrário, ele fica contra, como se percebe na leitura da cena toda: 
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Noé Claypole saiu disparado para casa de Fagin. O velho estava ocupado a contar seu 

dinheiro enquanto Bill, meio bêbedo, esteve deitado num banco. 

- A Nancy deu com a língua nos dentes! – gritou. 

- O quê? – sobressaltou-se Fagin. 

- Sim, traiu-nos! 

Bill acordou do seu torpor e levantou-se. Agarrou o rapaz e atirou com ele no chão. 

- Onde está agora? – rosnou. 

- Em casa dela, acho... 

Depois, precipitou-se para fora de casa, sem ligar ao chamamento desesperado de 

Fagin que, conhecendo-o, temia pelo pior. (ref. P33, p. 38)   

  

E só! Fagin não aparece mais no livro.  

 

      De todas as versões em português, antes da releitura fundamental de Eisner (ver Seção 7), 

é essa que mais reduz a carga maléfica associada ao personagem, mesmo mantendo certas 

características da imagem tradicional do judeu - ou neutras em termos de preconceito racial, 

tais como o chapéu e a barba, ou da estereotipação negativa, como a mania de viver contando 

dinheiro. 

  

5.1.6 Anne de Graaf, Perez Montero e Leo Cunha  

 

      Seria difícil fazer uma análise mais completa da adaptação criada por Anne de Graaf
17

, 

pois a versão brasileira (ref. B35) é a tradução de uma em inglês (ref. T36) que tem sido 

impossível localizar, mesmo nas bibliotecas européias. Pelo que consta no livro brasileiro, a 

versão em inglês foi publicada pela Scandinavia Editora, da Dinamarca, em 1994. A brasileira 

foi publicada em 1997 pela Editora Dimensão de Belo Horizonte. De Graaf é referida como a 

“re-contadora” e Leo Cunha
18

 identificado como o tradutor.  

 

      Na página 2 dessa versão, há três pequenos parágrafos de introdução, falando da pobreza 

do jovem Dickens, da natureza “carinhosa e confiante” de Oliver e da adaptadora Anne de 

Graaf que “reescreve esta história emocionante, usando uma linguagem mais simples e 

moderna, para os leitores de hoje.” A contracapa do livro oferece mais detalhes da história, 

que “mostra como na deprimente pobreza londrina daquele tempo, cento e cinqüenta anos 

atrás, o bem triunfa sobre o mal.”. Também informa que de Graaf  “se mantém fiel ao original 

como condensa o conto, assegurando a legibilidade de Oliver Twist em nosso tempo.” Fica 

                                                
17 Anne de Graaf, premiada escritora norte-americana de origem holandesa com 80 títulos publicados, quase 

todos infantis com uma mensagem declaradamente cristã; também jornalista, tradutora e palestrante. 
18 Leo Cunha (1966-  ), mineiro, premiado escritor e tradutor de livros infantis. 
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claro, porém, pelo tipo físico do livro e pelo tamanho da fonte utilizada (14), que “os leitores 

de hoje” visados são as crianças.  

  

      Essa tradução de Cunha é a única versão que muda muitos nomes dos personagens para 

tipicamente brasileiros: Bumble vira Bento; Sowerberry, Saraiva; Monks, Marques; 

Brownlow, Brown; Charley, Carlito; Maylie, Marli; e Jack Dawkins, Tiago Dawkins. Oliver 

Twist, Fagin, Bill Sikes e Nancy continuam inalterados. Quanto aos lugares, os únicos nomes 

encontrados no texto são “Londres”, “a Ponte de Londres” e “Roma”. Milhas viram 

“quilômetros”, mas em uma ilustração uma placa de sinalização mostra “London 70 miles”. O 

texto é dividido em 25 capítulos, cada um com um título de duas a quatro palavras. Fora da 

pequena introdução e do comentário na contracapa já mencionados, não há outro material 

editorial. 

 

      O ponto forte do livro são as ilustrações de José Perez Montero
19

, que colaborou com de 

Graaf em vários outros livros. Ocupam quase a metade do impresso e são de estilo caricatural, 

bastante coloridas e incluem muitos detalhes dos personagens, do vestuário e dos ambientes. 

O efeito é, algumas vezes, certamente um pouco cômico. 

       

 

Figura 27. José Perez Montero, 1994 (ref. B35, p. 20-21) 

 

                                                
19 José Perez Montero (1941-  ), premiado artista e ilustrador espanhol. 



166 
 

      Fagin aparece em três dos 31 desenhos e nunca é visto muito de perto. O primeiro mostra 

Fagin ensinando a seus discípulos a roubar (Figura 27). Ele é retratado como velho, com 

rugas, cabelo e barba ruivos, roupa de pobre. Mais uma vez, ele é representado como careca e 

se pode perguntar se essa representação não teria sido influenciada pela de Kincaid (Figura 

22). 

 

      As salsichas da primeira aparição de Fagin no texto de Dickens (ver trecho (a) da Seção 

3.3.3) estão em plena evidência na figura acima. Essa aparição é tratada pela adaptadora de 

Graaf e pelo tradutor Cunha da seguinte maneira: 

Um velho enrugado, que fritava lingüiças, virou-se para os garotos. 
- É você, Olho-Vivo! – resmungou. 

Tinha o rosto coberto de pêlos vermelhos emaranhados, e roupas muito ensebadas. 

Soltou um risinho horrível para Oliver e se inclinou para cumprimentá-lo. (ref. B35, p. 

18) 

 

      As descrições de Fagin continuam a ser deste nível, ao longo do livro. Ainda na página 18, 

ele “soltou uma risada que pareceu um cacarejo.” Na página 28, ele “encarou os dois [Carlito 

e Olho-Vivo] com olhar malvado”. Na página 30, “Fagin vasculhou os bolsos da roupa de 

Oliver e urrou de satisfação quando achou o dinheiro.” Nesta ocasião ele jogou Oliver em um 

quartinho onde “passou semanas e semanas trancafiado [...], recebendo apenas pão e água.” 

Parece ser uma versão exagerada da cena em Capítulo XVIII do texto de Dickens (ref. T02), 

em que Oliver fica restrito a um quarto durante uma semana – não se fala nada, porém, dele 

receber somente pão e água. Ao contrário da impressão deixada por de Graaf e/ou Cunha e 

com exceção do episódio em que Fagin, enraivecido, agride Oliver, que termina sendo 

protegido por Nancy (ver ref. T02, Capítulo XVI), o tratamento que o órfão recebe de Fagin é 

geralmente bom, como narrado por Dickens; certamente melhor do que recebia no orfanato e 

na casa dos pobres, como observado por Butterworth (2009).  Mais uma distorção ocorre na 

página 42: aqui, “Fagin torceu para que Oliver estivesse morto, para finalmente receber o 

dinheiro de Marques.” No texto de Dickens, foi Monks (Marques) e não Fagin quem desejou 

a morte de Oliver (ref. T02, capítulo XL).  

 

      A responsabilidade de Fagin no assassinato de Nancy (não descrito, apenas anunciado 

nessa versão) fica evidente, como no texto de Dickens, mas de Graaf/Cunha transformaram as 

sutilezas do autor inglês em algo mais abertamente maléfico. Com “uma cara demoníaca” 

Fagin informa Sikes da traição de Nancy; Sikes sai gritando “Vou matá-la!” Fagin, nesse 

momento, “deu seu primeiro sorriso da noite” (ref. B35, p. 51). 
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     O fim de Fagin é tratado peremptoriamente: “Na noite da morte de Bill, a polícia 

encontrou e prendeu Fagin. Foi condenado à morte por enforcamento” (p. 62). Não resta 

dúvida, porém, que no texto verbal dessa versão, encontramos um dos retratos mais negativos 

do personagem, o que não é confirmado pelas ilustrações. Enfatiza-se mais a malvadeza do 

que a bestialidade do vilão e as características do estereótipo anti-semítico ficam reduzidos 

aos cabelos ruivos e à obsessão por dinheiro. Mais uma vez, a palavra “judeu” não aparece no 

texto.  

 

5.1.7 Dorling Kindersley  

 

    A abordagem didática da editora inglesa Dorling Kindersley é tão marcante em todas as 

suas publicações, não somente para as crianças, mas também para os adultos, que é a política 

editorial da sua edição de Oliver Twist (ref. T38) que chama a atenção do leitor em primeiro 

lugar. A adaptação foi publicada em New York, em 1999, como “uma recontagem para os 

jovens leitores” (“a retelling for young readers”). A capa avisa que se trata da “história 

clássica, complementada por informações e fotografias fascinantes do ambiente histórico e 

geográfico” (“The classic story, plus fascinating background facts and photographs”). A 

orelha adiciona: “Fotografias e fatos históricos colocam a historia solidamente no contexto, 

permitindo que os leitores entrem plenamente no mundo fascinante de Oliver Twist.” 

(“Photographs and historical facts place the story firmly in context, allowing readers to enter 

fully into the fascinating world of Oliver Twist.”) 

 

      A série se chama Eyewitness Classics (Clássicos de testemunho ocular), usando o mesmo 

termo, Eyewitness, dos guias turísticos ilustrados da Dorling, publicados no Brasil pela Folha 

de São Paulo. Exatamente como nos guias, a ênfase cai sobre o visual – qualquer informação 

escrita é acompanhada por uma imagem visual, com poucas exceções. Além dos 43 desenhos 

que acompanham a narrativa, há nada menos do que 58 outras ilustrações espalhadas no livro. 

As 38 notas explicativas na margem abrangem muitos aspectos da vida vitoriana e incluem: 

os lugares (e.g Barnet); os costumes sociais (e.g. Funeral processions, procissões funerárias); 

o vestuário (e.g Belcher handkerchief, lenço de um tipo especial); o sistema legal (e.g 

Transportation, deportação); o transporte (e.g Hansom cabs). Dentre as 38, apenas três não 

são ilustradas; 23 incluem fotografias, provenientes do século XIX ou, ainda, modernas, 

mostrando artefatos do século XIX; o resto reproduz gravuras antigas.  
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      Além das notas na margem, há três páginas duplas ilustradas, que aprofundam os 

conhecimentos sobre tópicos ligados ao livro: o crime e as crianças, com subseções tratando 

do trabalho infantil, da polícia e do sistema penal; Dickens e o teatro, também abordando as 

versões fílmicas e teatrais de Oliver Twist. É a única versão infantil a tocar nesse tema; e 

Londres na época de Oliver, com um mapa e detalhes ilustrados dos lugares mencionados no 

texto.
20

  

 

      Como no caso da versão de Kincaid acima (ref. B34 e P32), a adaptação inglesa gerou 

duas versões na língua portuguesa: uma em Portugal no mesmo ano de 1999 (ref. P34), 

publicada pela Livraria Civilização Editora de Porto; e outra brasileira, em 2007 (ref. B37), da 

Companhia das Letrinhas. Todos os três livros são idênticos, até na encadernação, exceto pela 

língua e por uns detalhes na capa. Todos têm na capa o título Oliver Twist e os nomes do 

autor Charles Dickens, assim como do ilustrador Ian Arnold. A versão inglesa examinada tem 

uma capa solta com orelhas que oferecem informações adicionais sobre Oliver Twist, Dickens 

e o artista. Essas informações não constam da edição brasileira, que não tem capa solta. A 

edição de Portugal disponibilizada para esta pesquisa também não tem capa solta, mas não se 

sabe se foi vendida assim pela editora. Na folha de rosto, a versão inglesa dá proeminência ao 

nome da adaptadora, Naia Bray-Moffatt; a edição brasileira adiciona, em esse ponto do livro, 

o nome da tradutora, Hildegard Feist
21

. Na versão de Portugal, o nome da tradutora, Mafalda 

Moraes Marques, consta somente na página anterior, juntamente com os detalhes da 

publicação.  

 

      Cabem três observações sobre a extensão do material adicional incluído nessas versões. 

Em primeiro lugar, não pode ser uma coincidência que as três adaptações infantis mais 

recentes na língua portuguesa (a da Dorling e as duas a serem examinadas nas próximas 

seções deste estudo) contenham muito mais material explicativo ou didático do que as versões 

anteriores. Parece ter havido um acôrdo geral nos últimos anos, entre as editoras, de que, para 

a sobrevivência dessas histórias ou para sua maior utilidade na formação cultural dos jovens, 

não seria mais suficiente apresentar apenas o texto básico e sem comentários, mesmo de 

forma adaptada. Havia necessidade de se dar explicações e fazer contextualizações.  

 

                                                
20 Curiosamente, o mapa inclui a Coluna de Nelson em Trafalgar Square, não mencionada no texto de Dickens 

pela simples razão que só foi erguida entre 1840 e 1843, anos após a publicação de Oliver Twist. 
21 Hildegard Fernanda Feist (1939-  ), escritora paulista, tradutora de livros infantis e obras para adultos.   
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      Em segundo lugar, esse tipo de contextualização pode levar a certa cristalização da obra 

dentro de um espaço e de uma época. Oliver Twist na versão da Dorling parece menos a re-

escritura de uma obra clássica com ecos universais, do que um documento histórico fixo em 

Londres dos anos 1830. E em terceiro lugar, da mesma maneira que o texto da obra pode 

significar coisas diferentes para as crianças de lugares diferentes, assim também pode ocorrer 

com o material complementar – foi com grande surpresa que se constatou que as ricas 

informações contidas na versão inglesa, foram traduzidas para o português sem alteração de 

detalhe ou de ênfase – não houve qualquer concessão ao jovem leitor lusófono.  

 

      Quanto às coleções, parece que um total de 18 histórias receberam o mesmo tratamento de 

Oliver Twist por parte da Dorling, todas publicadas entre 1997 e 2000. 11 das 18 têm 

procedência inglesa ou norte-americana, sendo a mais antiga, as lendas do Rei Artur e a mais 

recente, The Hound of the Baskervilles (1902), um romance de Sherlock Holmes por Arthur 

Conan Doyle. São incluídos Robinson Crusoe e Gulliver como em quase todas as coleções de 

obras “clássicas” para crianças, mas também Dracula (1897) por Bram Stoker, que 

antigamente não teria sido considerado próprio para a leitura de crianças, por causa do tema 

sanguinário. A Companhia das Letrinhas publicou 14 traduções da série na Coleção Clássicos 

Infantis e a Civilização em Portugal pelo menos 13 na coleção Descobrir os Clássicos. 

 

      As versões em português seguem o modelo da inglesa ao constar, no começo do livro, um 

sumário do conteúdo, oferecendo retratos em miniatura dos oito personagens principais da 

história. No fim, segue uma lista de agradecimentos, principalmente pela reprodução das 

fotografias e das outras ilustrações. O próprio texto é dividido em 13 capítulos, cada um com 

um breve título de duas a cinco palavras.   Há também uma introdução de uma só página (p. 

6) que fala do livro Oliver Twist, dos personagens e do propósito social de Dickens. O autor 

anônimo da introdução descreve essa obra de Dickens como “o primeiro romance em língua 

inglesa a ter uma criança como protagonista”, mas caracteriza Oliver, corretamente a nosso 

ver, como “uma figura passiva, um espelho que reflete a inocência e a corrupção que encontra 

em seu caminho” (ref. B37, p. 6). 

 

      Como se pode esperar em versões tão enraizadas em um determinado espaço e época, 

todos os nomes de pessoas e lugares são mantidos na língua inglesa. A versão de Portugal usa 

Sr. e Sra., mas a brasileira é a única adaptação infantil a manter o Mr. e Mrs. da obra de 

Dickens. As milhas são convertidas em quilômetros, mas os pounds continuam “libras”. 
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Quanto à extensão do texto, a versão brasileira é um pouco menor do que a portuguesa – isso 

é refletido na fonte maior: 13 em comparação com 12. A tradutora portuguesa se esforçou por 

traduzir todos os detalhes do texto inglês, o que resultou em um tamanho maior do que o 

próprio inglês, que também usa uma fonte de tamanho 13. Os trechos citados abaixo mostram 

exemplos dessa tendência. A conseqüência disso é que a versão brasileira talvez seja um 

pouco mais flat - quer dizer, menos emocional e retórica - do que a inglesa e a portuguesa. 

 

      As ilustrações da narrativa feitas pelo artista e animador inglês Ian Andrew
22

 são 

desenhados em um estilo entre naturalista e impressionista, com traços de caricatura.  Não são 

cheias de detalhes como as ilustrações de Kincaid (ref. B34), mas também acompanham todas 

as etapas da história. Cada página dupla, normalmente, tem um desenho grande e outro 

menor.  Do total de 43 ilustrações, nove incluem a figura de Fagin, que sempre usa um casaco 

comprido de cor verde e, às vezes, um chapéu preto de aba grande (Figuras 28 e 29).  Os 

cabelos e a barba ruivos estão bem em evidência, tal como o rosto feio, que mostra quase 

sempre uma expressão zangada ou maléfica.    

   

 

Figura 28. Ian Andrew, 1999 (ref. T38 e B37, p. 21, detalhe) 
“This is him, Fagin,” said the Dodger, “my friend, Oliver Twist.” 
“Fagin, este é meu amigo Oliver Twist”, Raposão disse ao velho. 

 

 

                                                
22 Ian Andrew (1962-  ), britânico, criador de desenhos animados e ilustrador de livros infantis. 
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Figura 29. Ian Andrew, 1999 (ref. T38 e B37, p. 48, detalhe) 
Nancy started to leave the room. 

“Aonde você pensa que vai a esta hora?” 

 

      A Figura 28 acima mostra a famosa primeira aparição de Fagin na história e consegue 

incluir vários detalhes da cena descrita por Dickens: a frigideira, as salsichas, o garfo e os 

lenços no secador. O que sobressai é a expressão de desgosto no rosto de Fagin. A versão 

inglesa de Naia Bray-Moffatt descreve a cena assim: 

They climbed some broken stairs into a dark and dirty back-room […].Some sausages 

were cooking on the fire, and standing over them was a very old and wicked-looking 

man whose ugly face was partly hidden by a mass of red hair. (ref. T38, p. 20) 

 

A versão brasileira de Hildegard  Feist ameniza um pouco a descrição de Fagin: 

Eles subiram uns degraus quebrados e entraram num cubículo escuro e sujo [...] Um 

velho de expressão malvada cozinhava umas salsichas. Uma maçaroca de cabelo ruivo 

cobria parte de seu rosto feio. (ref. B37, p. 20) 

 

A versão portuguesa de Mafalda Morais Marques busca ficar mais perto da estrutura e dos 

detalhes da versão inglesa, uma tendência também notada em outros trechos. Neste exemplo 

até se aumenta a feiúra do velho, usando a palavra “repulsivo”: 

Subiram umas escadas em ruínas até chegarem a um quarto nas traseiras, escuro e sujo 

[...] Numa frigideira ao lume estavam umas salsichas a fritar e, inclinado para eles, 
encontrava-se um homem muito velho de aspecto vil, cujo rosto repulsivo estava 

parcialmente escondido por uma massa de cabelos ruivos.  (ref. P34, p. 20) 

 

      A versão inglesa não deixa de reproduzir vários dos aspectos animalescos que Dickens 

atribuiu a Fagin. Em certo momento, Fagin “crept along the slimy, dark alleyways like a 

lizard” (ref. T38, p. 34), o que Feist traduziu como: “Esgueirando-se como um lagarto pelas 

vielas escorregadias e escuras” (ref. B37, p. 34). Na versão de Portugal lê-se: “Avançou 

sorrateiramente pelas vielas escuras e estreitas como um lagarto” (ref. P34, p. 34). Essas duas 

versões em português reproduzem o jeito reptiliano da personagem, mas não transmitem a 



172 
 

impressão de sujeira limosa representada no texto inglês pela palavra “slimy”. Deve-se 

lembrar também que os lagartos não são muito comuns na Inglaterra, onde aparecem 

normalmente associados com ambientes úmidos e insalubres. 

 

      No restante do livro, não há muita caracterização do personagem. O “hideous old man” da 

página 41 se transforma em “o horrendo Fagin” (ref. P34) e “o velho ruivo” (ref. B37). Nota-

se nesta última expressão, a associação, talvez inconsciente na cabeça do tradutor, entre 

“ruivo” e “feio”. Em todos os três textos, o velho é normalmente chamado simplesmente de 

“Fagin”– “o Fagin” na versão de Portugal, que dá este mesmo tratamento com o artigo 

definido a todos os nomes das pessoas.  Mais do que na maioria das adaptações, a versão 

inglesa repete muito, nos discursos de Fagin, a expressão hipócrita “my dear” que tanto 

caracteriza o personagem no texto de Dickens. Como foi o caso das traduções integrais (ver 

Seção 3), as versões em português a traduzem como “meu caro” (ref. P34) ou “meu querido” 

(ref. B37), que não carregam a falsidade das palavras inglesas.  

 

      Quanto à violência, o assassinato de Nancy é descrito com muitos detalhes e ilustrado 

com um corpo ensangüentado (p. 52), o que prepara o leitor para uma abordagem gráfica dos 

últimos dias de Fagin. A adaptadora Bray-Moffat não decepciona, ao começar com o título do 

capítulo XIII, o último do livro. Chama-se “Fagin´s last hours”, quase o mesmo título de 

Dickens do penúltimo capítulo da edição de 1867 (ref. T03), “Fagin’s last night alive”. As 

traduções em português são “As últimas horas de Fagin” (ref. P34, p. 58) e “O fim de Fagin” 

(ref. B37, p. 58). 

 

      Esse capítulo começa com o processo contra o criminoso, em que o juiz pronuncia a 

sentença: “he would be hanged from the neck until he was dead.” (ref. T38, p. 58), traduzida 

por: “o prisioneiro seria pendurado pelo pescoço até morrer” (ref. P34, p. 58); e “o réu pagaria 

na forca por seus numerosos crimes” (ref. B37, p. 58). A versão brasileira se mostra bem 

menos gráfica e detalhada nesse ponto, o que se repete nos parágrafos a seguir. O Fagin 

“panic-stricken” se torna “acometido por um ataque de pânico” em Portugal, e simplesmente 

“apavorado” no Brasil (p. 58). As três versões descrevem a última noite de Fagin em termos 

bem parecidos com os usados por Dickens (ver trecho (d) da Seção 3.3.3) e, igual a Dickens, 

enfatizam a bestialização do homem: 

He hurried about his cell with gasping mouth and burning skin, consumed with anger 

and fear. Even the hardened watchmen shrank from him. (ref. T38, p. 59) 
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Começou a andar depressa de um lado para o outro na cela, de boca aberta e com a 

pele escaldante, consumido pela cólera e pelo medo. Até os guardas, que estavam 

habituadas a tais espectáculos, se desviavam dele. (ref. P34, p. 59) 

 

Ofegante, consumido pela raiva e pelo medo, o preso andava de um lado para o outro, 

como uma fera enjaulada. (ref. B37, p. 59) 

 

      No fim, Oliver e Mr Brownlow saem da cela do preso ao som dos “chilling cries” do 

velho – “urros pavorosos” no Brasil, mas apenas “gritos deprimentes” em Portugal (ref. T38, 

P34, B37, p. 59). O curioso é que toda esta bestialização das últimas horas do velho, tão 

fortemente representada por Cruikshank na primeira edição do romance (Figura 4), recebe um 

tratamento bem diferente por parte do artista Andrew: nessas versões temos o retrato 

simplesmente de um velho apagado e pensativo (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Ian Andrew, 1999 (ref. T38 e B37, p. 58, detalhe) 

 

      Vale mencionar que entre as notas na margem dessas três versões, se encontra uma, que se 

refere especificamente a Fagin. Somos informados que “para criar Fagin, Dickens se inspirou 

em Ikey Solomon, um marginal famoso” (ref. B37, p. 20).
23

 Contudo, o que chama a atenção 

aqui, com referência à edição inglesa, é que mesmo Fagin não sendo qualificado como judeu 

no texto da adaptação, o nome Ikey Solomon passaria a ser reconhecido por muitos adultos 

ingleses e norte-americanos como um nome tipicamente judeu. 

 

                                                
23 Os pesquisadores mais recentes não mais aceitam essa identificação – ver a Seção 2.6.3 deste trabalho. 
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      Há três outras menções a Fagin no material adicional do livro, todas nas duas páginas 

dedicadas ao teatro e ao cinema. Na página 61 tem uma fotografia do ator do século XIX, Mr. 

Beerbohm Tree, no papel de Fagin, que “obteve enorme sucesso” no palco (ref. B37). O Fagin 

mostrado é repulsivo mesmo. Na página seguinte, tem a reprodução de um cartaz do filme de 

1948 de David Lean, mostrando Fagin (representado por Alec Guinness) conversando com 

Sikes e Nancy. Por último, a mesma página faz uma referência à peça musical Oliver! de  

1960  e mostra a fotografia de uma camiseta com a logomarca da produção – o desenho 

estilizado de um Fagin barbudo, de nariz grande e com chapéu largo, com os traços faciais 

formando a palavra Oliver! (Figura 31). 

 

 

Figura 31. ‘Logomarca’ da peça teatral Oliver! (ref. B37, p. 62, detalhe) 

 

      Nem esse desenho, que pela incorporação do nariz se torna, em nossa opinião, uma 

representação preconceituosa e estereotipada, estimulou os editores do livro a incluir qualquer 

material para corrigir o anti-semitismo provocado pelo personagem de Fagin.  Esta falta seria 

compreensível no Brasil, pelas razões já explicadas (ver Seção 4.2.2). Mas no contexto da 

Inglaterra, onde o anti-semitismo continua sendo uma força viva, consideramos que houve 

uma oportunidade perdida, especialmente com tanto espaço no livro dedicado a outros 

aspectos da época vitoriana. A final de contas, a palavra “judeu” pode ser tirada do texto, mas 

grande parte do público leitor nos países de língua inglesa sabe que se trata de um judeu. 

Dessa versão e de muitas das outras adaptações, os leitores se deparam com uma figura que 

confirma o estereótipo já existente na sua visão preconceituosa.  
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5.1.8 Luiz Aguiar e Dave Santana  
 

      Terminamos essa investigação das adaptações, com duas versões exclusivamente 

brasileiras. A primeira, publicada pela Melhoramentos em 2005 (ref. B36), evidencia certo 

elemento lúdico nas suas ilustrações, mas não no texto verbal. Os desenhos, produzidos pelo 

ilustrador Dave Santana
24

 em um estilo caricatural típico dos quadrinhos, são engraçados por 

si só, apesar da história dramática contada por Luiz Antônio Aguiar
25

.  

 

      A versão foi lançada na série Clássicos Universais que, segundo a contra-capa do livro, 

mostra: “Os grandes heróis da literatura em aventuras emocionantes, adaptadas à linguagem 

do jovem leitor.” Outros livros da coleção incluem El Cid, Quo vadis? (1895) de Sienkiewicz, 

Romeu e Julieta de Shakespeare, Moby Dick (1851) de Melville e dois romances de 

Alexandre Dumas père. A empresa Melhoramentos foi fundada em 1890 e sempre conseguiu 

manter uma posição de destaque entre as empresas brasileiras, especialmente na produção de 

papel, em que foi uma das pioneiras, na impressão gráfica e na publicação de livros, 

principalmente infantis, didáticos e obras de referência. No ramo da literatura infantil no 

Brasil também foi pioneiro, lançando em 1915 a coleção Biblioteca Infantil, que continuou até 

1948 e incluiu por volta de 100 títulos, muitos de obras adaptadas (HALLEWELL, 2005; 

HIRSCH, 2006). A versão de Aguiar de 2005 parece ser a primeira adaptação de Oliver Twist 

publicada pela editora.  

 

      O livro é de poucas páginas, com capa mole e de formato com apenas 205mm x 135 mm, 

pequeno para um livro infantil. Fisicamente, ele é a menor das adaptações analisadas. A 

divisão interna é de sete capítulos, cada um com um título que lembra os títulos irônicos de 

Dickens. O capítulo 3, por exemplo, se intitula: “Oliver pega a estrada para Londres, 

encontrando no meio do caminho um curioso rapaz, que, na cidade, o apresenta a outros 

personagens igualmente notáveis.” (ref. B36, p. 21). Esse estilo irônico, raro nas adaptações 

infantis, é mantido no texto escrito
26

 e combina bem com o estilo dos desenhos de Santana.  

                                                
24 Dave Santana (1973-  ), ilustrador e cartunista paulista. 
25 Luiz Antônio Aguiar (1955-  ), carioca, adaptador e escritor premiado de livros infantis. Também escreve 

sobre literatura infanto-juvenil.  
26 Um bom exemplo se encontra na página 15: 

“O Asilo Municipal era dirigido por um conselho de cidadãos. Todos eram homens sábios, abastados, 

experientes e realistas. Tanto que, em dado momento, resolvidos a colaborar com a redução dos gastos públicos, 

passaram a examinar as contas da instituição sob a sua responsabilidade. E o que descobriram esses homens tão 

zelosos? Entre outras coisas, que os pobres sob a guarda do asilo estavam mal-acostumados. Por exemplo, 
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      Quanto aos detalhes da vida londrina, há poucos nessa versão. Os únicos lugares 

mencionados são Londres e o rio Tâmisa. As moedas não são citadas e as distâncias apenas 

uma vez, em quilômetros. Sr. substitui Mr., mas é pouco usado. Os nomes de todos os 

personagens continuam em inglês.   

 

      O material paratextual se limita a breves descrições da vida e da obra de Dickens, bem 

como do adaptador Aguiar (mas não do artista), além de uma “Apresentação” intitulada “A 

literatura em defesa dos oprimidos”. Imaginou-se que essa introdução anônima, de 27 linhas, 

fosse dar um cunho social mais atual à história do órfão Oliver, mas isso não ocorreu. Ao 

contrário, ela colocou o livro no contexto da Revolução Industrial do século XIX, enfatizando 

o contraste entre o Império Britânico e a miséria reinante nas cidades inglesas, que Dickens 

retratou no seu romance. Menciona dados pertinentes sobre a juventude pobre do autor inglês 

e conclui sucintamente que “Dickens tratou aqueles que preferiam que essa realidade 

permanecesse oculta, sem entretanto pensarem em transformá-la, com sua ironia de sempre.” 

(ref. B26, p. 6).      

 

      Aguiar fez modificações substanciais na história como concebida por Dickens, 

especialmente a respeito da ordem dos acontecimentos. Monks, que na obra de Dickens faz a 

primeira aparição apenas no Capítulo XXVI, já na metade do livro, aqui se apresenta no 

primeiro capítulo. E é o amigo Dick que solta Oliver quando este foge para Londres (ref. B26, 

p. 18), o que não acontece no texto de Dickens. Muitos personagens são suprimidos e vários 

episódios habilmente articulados entre si, como o da traição de Nancy com o do assalto à 

casa.  

 

      Visualmente, Fagin toma conta da história a partir da capa (Figura 32), mas é um Fagin 

bem diferenciado, indiscutivelmente vitoriano, mas usando uma cartola em vez de um chapéu 

de aba larga. Tem um nariz gordo e deformado. Fora da capa, ele aparece em duas das 11 

ilustrações, inclusive uma que mostra sua primeira aparição (Figura 33), com uma vela na 

garrafa e os lenços de seda, mas sem as salsichas. Essa introdução é descrita por Aguiar em 

termos parecidos aos usados por Dickens (ver trecho (a) da Seção 3.3.3): 

                                                                                                                                                   
haviam desenvolvido o hábito de tomar café-da-manhã, almoçar e, ainda por cima, jantar. E tudo isso à custa do 

município.  

-Um desperdício – bradou furiosamente um dos conselheiros. 

-É nosso dever acabar com esse abuso – disse outro [...].” (ref. B36, p. 15) 
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Subiram por uma escada estreita e escura e chegaram a um sótão com o teto e as 

paredes de madeira velha, imunda e cheia de rombos. Havia uma mesa de tábuas no 

centro, e sobre ela uma vela enfiada numa garrafa de cerveja. Sobre um fogareiro 

precário, numa frigideira, fritavam-se salsichas. Em volta, havia camas toscas, feitas 

de sacos de estopa. Ali, de pé, estava o velho com o rosto mais enrugado que Oliver já 

vira.  

- Este é Fagin! – apresentou o Trapaça. – É o homem de que lhe falei. Fagin, este é o 

Sr. Oliver Twist! Creio que pode ser muito útil à nossa firma... 

Fagin demorou-se um instante antes de responder. Então, abriu um sorriso e disse: 

- Certamente que sim... certamente! Sente-se, Sr. Twist. Está com fome? 

Fagin tinha uma cabeleira ruiva, farta e emaranhada. Estava vestido com uma roupa 
de flanela engordurada e tinha uma aparência que logo causou repulsa ao menino. No 

entanto, o que mais chamou a atenção de Oliver, e ou deixou bastante intrigado, foi a 

quantidade de lenços, todos eles de tecidos finos, que Fagin tinha na mesa, diante de 

si. (ref. B36, p. 23-24) 

 

 

Figura 32. Dave Santana, 2006 (ref. B36, capa) 

 

 

Figura 33. Dave Santana, 2006 (ref. B36, p. 23) 
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      A caracterização de Fagin (sempre chamado de “Fagin” ou “o velho”) continua na  mesma  

linha no resto do livro – ele é risonho e acolhedor, usando bastante a expressão “meu caro”. 

Mas, ao mesmo tempo, ele é sinistro e medroso, especialmente quando pensa na forca. Nos 

momentos antes de ser preso (nessa versão, pela multidão), ele fica “com os olhos febris, 

aterrorizado, agitando os braços descontroladamente no vazio e resmungando pragas” (ref. 

B37, p. 41). Já preso e apanhando muito, fica literalmente doido: “começou a se debater e a 

gritar enlouquecido, sem dizer coisa com coisa.” (p. 41). A fera de Dickens é substituída por 

um louco, que marca sua saída (não ilustrada) do livro da seguinte maneira: 

Fagin nunca mais recobraria o juízo; nem durante o julgamento, quando foi 

considerado cúmplice do assassinato de Nancy, nem na véspera de sua execução, 

passada no calabouço mais escura e deprimente, nem muito menos no cadafalso, 

quando o carrasco colocou a corda em seu pescoço e apertou o nó. (ref. B37, p. 42) 

 

5.1.9 Edy Lima e Sergio Martinez  
 

      Como a Melhoramentos, a Editora Scipione se especializou na publicação de livros 

infanto-juvenis e didáticos. Sua versão paradidática de Oliver Twist foi lançada em 2008, na 

coleção Reencontro infantil, direcionada a jovens “a partir de 11 anos” (ref. B38, contracapa), 

o que achamos surpreendente considerando o pequeno tamanho do texto escrito, o léxico 

simplificado e a fonte grande (14) usada. Desde 1999, a Scipione faz parte do grupo Abril que 

publicou tantas edições brasileiras do texto integral e condensado de Oliver Twist nas últimas 

quatro décadas do século XX (ver Apêndice A). Hirsch comenta que a série Reencontro, 

lançada originalmente em 1986, “demonstra que as adaptações vão adquirindo certo prestigio 

no decorrer do tempo, já que o adaptador ganha espaço na edição, o que tem o óbvio intuito 

de valorizar tal atividade aos olhos do público” (HIRSCH, 2006, p. 107). 

       

      De maneira inédita, essa versão nos informa dos dados do seu hipotexto: no verso da folha 

de rosto consta a declaração: “Traduzido e adaptado de Oliver Twist, de Charles Dickens, 

Londres: Penguin Books, 1994. (Penguin Popular Classics).” Não se trata aqui da edição da 

Penguin editada por Horne e trabalhada nesta pesquisa (ref. T01c), mas da edição revisada de 

1867, publicada em outra série de obras “clássicas”, sem ilustrações, com escasso material 

editorial e impressas em papel inferior, mas que reproduzem os textos na integra (ref. T06). 

Os volumes dessa série são vendidos a preços muito baixos na Inglaterra e também 

encontrados, freqüentemente, nas livrarias brasileiras.   
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      Há bastante material paratextual e didático nessa adaptação. A contracapa traz um 

pequeno resumo da história. A última página do livro (p.48) traz breves biografias de 

Dickens, do adaptador Edy Lima
27

 e do artista Martinez
28

.  O livro vem com um encarte de 11 

páginas, com 20 exercícios e um jogo para o jovem leitor. Dentre os exercícios, 13 tratam da 

história e de seus personagens, mencionando Fagin apenas uma vez, em um contexto coletivo 

(“Fagin e sua gangue”, p. 5). Cinco tratam de aspectos da língua portuguesa, inclusive um 

sobre a definição e o uso da ironia. Os dois restantes apontam para o trabalho infantil na 

atualidade brasileira, o que constitui uma das poucas tentativas nos textos examinados deste 

estudo, de traçar explicitamente paralelos entre as injustiças descritas por Dickens e o nosso 

contexto social. 

 

      O livro se divide em dez capítulos sem numeração, mas com títulos de três a cinco 

palavras, com um sumário no começo do livro. Os nomes dos personagens são mantidos em 

inglês, e Mr. e Mrs. se transformam em “o senhor” e “a senhora”. Foi encontrado apenas um 

nome de lugar – Londres – e as milhas viraram “km”. 

 

      Fagin, sempre conhecido pelo nome ou como “o velho” nessa versão, se apresenta no 

texto verbal assim: 

Entraram em uma mescla de sala e cozinha, onde um homem maltrapilho cozinhava 

enquanto vários meninos com roupas e atitudes  de adulto estavam sentados em torno 

de uma mesa. Ao entrar, o Trapaceiro dirigiu-se ao homem: 

-Fagin, trouxe um novo amigo, que não tem família, para morar conosco. 

O velho com cara de urubu sorriu com os dentes amarelos e estendeu a mão para 

Oliver: 
- Seja bem-vindo. (ref. B38, p. 14-15). 

 

      O artista Martinez fez um total de 21 desenhos coloridos em um estilo entre caricatural e 

impressionista, de meia página ou página inteira. Mas parece que ele não se baseou no texto 

de Lima, ou não exclusivamente, pois mostra a frigideira, o garfo e as famosas salsichas de 

Dickens, não mencionados pelo adaptador (Figura 34). O Fagin retratado visualmente tem 

uma aparência repulsiva, apesar do sorriso. Os dentes não são apenas amarelos - parece que 

estão caindo da boca; e o nariz grande do estereótipo judeu fica bem em evidência. Há mais 

um detalhe que não foi encontrado nas outras visualizações do personagem – os cabelos 

                                                
27 Edy Lima (1926-  ), gaúcho,  adaptador e escritor premiado de livros infanto-juvenis.  
28 Sergio Martinez (1937-  ), ilustrador mexicano, com muitas obras publicadas na Europa e nos Estadaos 

Unidos. 
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ruivos ao lado das orelhas parecem os tradicionais peot, a palavra hebraica para as madeixas 

tradicionais na frente das orelhas, usadas por muitos judeus ortodoxos até os dias de hoje. A 

impressão geral dessa imagem é de muita sujeira e untuosidade.  

 

 

Figura 34. Sergio Martinez, 2008 (ref. B38, p. 15, detalhe) 

 

      Há outras duas representações pictóricas de Fagin, uma a grande distância. Dão a mesma 

impressão da primeira com relação ao nariz e aos peot. O texto escrito continua a não conter 

descrições muito negativas, apenas mostra a facilidade que o personagem tem de se zangar, 

quando ele chama os colegas de “idiotas” (p. 18 e 19); ou de falar ironicamente (p. 22), ou 

ainda com certo humor (p.32). 

 

      O assassinato de Nancy é tratado, verbal e visualmente, com muita violência e sangue (p. 

38 e 39), mas como já temos visto, quando se trata das últimas horas ou do enforcamento de 

Fagin, há, muitas vezes, reticência por parte do adaptador. A única notícia que temos nessa 

versão sobre o fim de Fagin, parte de um garçom que informa ao senhor Brownlow: “O tal de 

Fagin deve pegar uma pena pesada por desencaminhamento de menores” (ref. B38, p. 42).  

 

5.2 O JUDEU INVISÍVEL 

 

     Descartando a versão de Saló (ref. P31), temos então, em português, 11 adaptações infantis 

distintas de Oliver Twist, nas quais o fato de Fagin ser judeu, como ele é ad nauseam no texto 

de Dickens, não é mencionado. Poderia argumentar-se que, neste caso, o anti-semitismo de 
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Dickens e dos outros hipotextos intermediários, simplesmente não foi transmitido aos 

hipertextos, nos quais tal preconceito não existe. Esse argumento, porém, não leva em 

consideração a natureza interligada de todo o empreendimento humano - cultural, social e 

científico. Especificamente, não reconhece a existência continuada dos signos no papel, nem a 

imagem de Fagin já presente no imaginário popular – o meme “Fagin o judeu”. 

 

      Para começar, muitos adultos já teriam conhecimento da procedência do vilão, pois, como 

já comentamos na Seção 1, Fagin é o segundo personagem mais famoso do anti-semitismo 

literário, o primeiro sendo Shylock, de Shakespeare. Tais conhecimentos, não obstante, 

seriam mais espalhados nos países anglófonos do que no Brasil, onde o anti-semitismo 

sempre teve um papel comparativamente reduzido (ver a Seção 2.6.2) e as obras de Dickens 

nunca ocuparam o centro do sistema literário. Seria, então, possível para os pais brasileiros 

lerem essas adaptações para seus filhos pequenos, sem suspeitar de serem elas agentes da 

transmissão de um preconceito racial e religioso. 

 

      De fato, por si só, tais histórias não são agentes dessa transmissão. Mas não podem ser 

olhadas isoladamente. Por um lado, as imagens verbais e pictóricas fazem parte da página; por 

outro, o meme de “Fagin o judeu” não morreu, nem o anti-semitismo desapareceu como 

fenômeno social. Como já apontamos, é bem possível que Cabral (ref. B23) tenha se apoiado 

nas ilustrações de Kincaid (Seção 5.1.4) para criar sua versão escrita de Fagin. Cabral 

adicionou a palavra “judeu” à descrição visual que ele encontrou e conseguiu criar um texto 

que parece altamente anti-semítico. 

 

      Chegamos à conclusão de que algumas adaptações são potencialmente mais anti-semíticas 

do que outras. Se fosse inserir as palavras “o judeu” nos lugares que atualmente tem o nome 

“Fagin” na versão de Kincaid (ref. B34), por exemplo, o resultado também poderia ser visto 

como um livro extremamente anti-semítico. Muito mais, na verdade, do que a versão não 

ilustrada de Cabral, pois associaria o significante racial com a aparência visual e os atos 

maléficos do personagem; se fosse fazer a mesma coisa na versão da Orbis (ref. P33), o livro 

novo apresentaria apenas alguns traços do anti-semitismo. Não só pela pouca importância do 

personagem nessa versão, como pelo modo como é retratado visualmente, longe da imagem 

estereotipada dos judeus.  
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      Esta linha de pensamento nos levou a entender que poderia ser útil e interessante tentar 

construir um índice comparativo para ajudar descrever o grau comparativo do anti-semitismo 

em potencial de cada texto. Enfatiza-se, no começo, que essa abordagem é puramente 

descritiva; é uma tentativa de quantificar as políticas usadas nas várias adaptações, no que 

concerne o anti-semitismo. Propomos chamar esse levantamento de “índice do anti-semitismo 

em potencial”.  Escolhemos os elementos seguintes para avaliar as versões, atribuindo, a cada, 

um número máximo de pontos, que reflete a estimativa do seu peso relativo: 

(a) Características judaicas neutras                   2 pontos 

(b) Características judaicas do estereótipo         4 pontos 

(c) Características do mal                                 4 pontos 

(d) Espaço dado no texto escrito                       3 pontos 

(e) Espaço dado nas ilustrações                        3 pontos. 

 

      São disponíveis, assim, um total de 16 pontos. Mais alto o resultado, maior será 

considerado o potencial anti-semítico do texto. Os fatores (d) e (e) não precisam de maiores 

explicações, mas os outros necessitam um pequeno comentário. O fator (a) abrange 

manifestações que têm a ver com a identidade judaica, mas que não podem ser olhados como 

anti-semíticos em si, como a barba, o chapéu com abas largas e a roupa diferenciada. O fator 

(b) incluiria características do judeu estereotipado pelo preconceito, como a sujeira, a feiúra, o 

nariz grande, os cabelos ruivos, a bestialidade, a untuosidade, a avareza, a associação com o 

diabo.  O fator (c) abrange as manifestações malvadas, maléficas e ruins, presentes nas ações, 

expressões faciais e diálogos do personagem. 

 

      Os resultados são encontrados na Tabela 3, nas colunas (a) a (e), com os respectivos 

totais. Percebe-se uma variação grande, de 5 a 14 pontos, entre os textos. Evidencia-se 

imediatamente que, pelos critérios escolhidos, as versões com mais pontos na escala (de 13 e 

14) são traduções diretas de adaptações inglesas – Kincaid (ref. B34), Dorling Kindersley (ref. 

B37) e Montero (ref. B34)
29

. Aproximando-se ao Mediterrâneo e com a intermediação da 

Espanha e da Itália na “progressão memética” (ver Seção 2.4.1), nota-se um número bem 

menor de pontos (de 5 a 6). As versões criadas por adaptadores brasileiros (ref. B36 e B38) 

ficam no meio-termo, entre 8 e 9 pontos.  

                                                
29 São as maiores em tamanho também, mas, como temos visto no estudo das condensações na Seção 4 deste 

estudo, o tamanho em si não é um fator determinante no processo de inclusão ou exclusão. O tamanho também 

não influencia a natureza das ilustrações. 
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      Para efeitos de comparação, escolhemos aleatoriamente duas adaptações infantis da 

Argentina, país mais sensível (pela experiência do pesquisador) às representações anti-

semíticas do que o Brasil e as avaliamos pelos mesmos critérios indicados acima. Essas 

edições foram publicadas em Buenos Aires pela Arte Gráfico Editorial Argentino em 2000 

(ref. T39A), e pela Alfaguara em 2007 (ref. T39B). Esta última, aparentemente, tinha sua 

origem na Espanha. A primeira alcançou apenas dois pontos, e a segunda chegou a cinco, 

confirmando, assim, a nossa opinião. Pelo tamanho da amostragem, estes resultados não são 

conclusivos, mas acreditamos que possam ser tomados como bons indicativos da situação 

comparativa nos vários países produtores das adaptações de Oliver Twist. 

 

5.3 CONCLUSÃO  

 

       A conclusão principal a ser tirada, porém, é de que, no caso do Brasil, os aspectos 

ideológicos na área do anti-semitismo parecem ter pouca influência na quantidade e qualidade 

da representação dos judeus em livros infantis como as adaptações de Oliver Twist. Muito 

mais importante para os tradutores das adaptações, tem sido o desejo de manter seus textos 

em português o mais perto possível dos seus hipotextos, sejam esses em inglês, em espanhol 

ou em italiano. Encontramos basicamente a mesma situação nas condensações analisadas na 

Seção 3 deste estudo, nas versões das Guaspari (ref. B21) e de Cabral do Nascimento (ref. 

P23).  

 

      Isso não quer dizer que o “anti-semitismo em potencial” possa ser ignorado. As 

modificações feitas em qualquer texto são o resultado de escolhas, conscientes ou não, por 

parte dos re-escritores (ou dos seus editores). Não são fortuitos. Há pequenos indícios, em 

certas versões brasileiras, que houve certa consciência da questão anti-semítica – na versão da 

Dorling Kindersley, por exemplo, em que a tradução de Feist (ref. B37) é certamente menos 

agressiva nas descrições de Fagin do que a de Marques em Portugal (ref. P34). E nas versões 

de Kincaid, Fagin aparece na capa da edição inglesa (ref. T33) e da edição de Portugal (ref. 

P32), mas não na edição brasileira (ref. B34). Suspeita-se, porém, que o nível de consciência 

dos re-escritores brasileiros nesta área, não tenha sido muito desenvolvido. Ao mesmo tempo, 

suspeita-se que o nível alto no índice de anti-semitismo em potencial, verificado nas 

adaptações inglesas, não seja acidental, nem simplesmente herdado de versões anteriores ou 
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do próprio Dickens. A nosso ver e pensando sobre tudo que vimos na versão de Kincaid (ref. 

T33), seria mais correto chamar esse anti-semitismo de disfarçado ou escondido.   

 

      Fora do problema do anti-semitismo, a conjuntura das adaptações infantis ilustradas de 

Oliver Twist provoca outra ponderação. Dickens escreveu o romance nos anos 1830, criando 

um ambiente ficcional no seu próprio tempo e lugar. Não se trata, então, de um romance 

histórico. Obviamente, as traduções do texto integral e as condensações são obrigadas a 

manter o ambiente do texto de Dickens, e assim, em épocas posteriores ao de Dickens, se 

tornam o equivalente de romances históricos. E as adaptações? Qual é a força que limita as re-

escrituras infantis a uma determinada época e um determinado lugar? E ainda mais, em um 

caso como o atual, em que as re-escrituras de uma obra que prega valores universais na luta 

contra muitas injustiças, ainda presentes na maioria das sociedades modernas? Houve 

tentativas no cinema de desarraigar a historia
30

 e existe pelo menos uma versão de desenho 

animado no mesmo sentido, Oliver e sua turma, que gerou seus próprios textos impressos no 

Brasil (ver Apêndice E). Neste último caso, o herói Oliver é um gato abandonado em Nova 

Iorque. Mas o menino Oliver Twist e o velho Fagin dos textos impressos existem, apenas, em 

Londres dos anos 1830.    

 

      Há, em nossa opinião, duas possíveis respostas. A primeira remete à força de 

sobrevivência dos memes culturais associados à criação de Dickens: tirar Oliver e Fagin do 

seu ambiente londrino seria como desligar Odisseu da Grécia antiga ou Don Quixote da 

meseta espanhola.  A segunda é simplesmente a seguinte: nós - leitores, adultos e crianças - 

não queremos ser sempre lembrados da existência continuada desses problemas na nossa 

sociedade. Preferimos contemplá-los como fatos históricos, de longe.   

 
       

 

  

                                                
30 Nos filmes Twist (Canadá, 2003, diretor Jacob Tierney), por exemplo, que transfere a história para o mundo 

atual de prostituição masculina em Toronto; e  A boy called Twist (África do Sul, 2005, diretor Tim Greene), que 

passa na África de Sul moderna e representa Fagin como um rastafári.  
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6  OLIVER PARA TODOS -  AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

Há muita gente que tem preconceito contra as histórias em quadrinhos e algumas me 

aconselharam a não permitir tal adaptação [...] Estou plenamente satisfeito com essas 

adaptações e penso que elas só têm feito aumentar o público dos meus livros. Tenho 

provas disso. (Jorge Amado, no prefácio da adaptação em quadrinhos de Gabriela, 

cravo e canela, publicada pela Ebal em 1961, apud CIRNE et al., 2002, p. 68) 

 

      Só nas últimas três ou quatro décadas, com o surgimento de artistas como Eisner, 

Spiegelman e Crumb e de teóricos como McCloud, o mundo da arte, tanto plástica quanto 

literária, passou a reconhecer nas histórias em quadrinhos, um modo singular de arte, com 

uma linguagem própria, não apenas uma forma híbrida de cultura de massa - criada para 

divertir as camadas menos letradas da população. Essa atitude mais positiva, contudo, tem 

custado a se consolidar. Em 1980, 35 anos depois da primeira versão em quadrinhos de Oliver 

Twist, Cohen, historiadora das ilustrações dos textos integrais de Dickens, comentou 

depreciativamente que “as histórias em quadrinhos [são] para os quase analfabetos” (COHEN, 

1980 p. 228).
1
 

 

      Mesmo depreciando os quadrinhos, os historiadores de arte reconheciam que havia 

qualquer coisa de especial nessa mídia. Em 1996, Ernst Gombrich comentou a Carrier 

(CARRIER, 2000, p. 69): “O que acho muito interessante é que tantos semi-analfabetos ou 

analfabetos conseguem ler as histórias em quadrinhos porque são combinadas com imagens. 

Tal combinação é aparentemente muito mais fácil do que apenas imagens ou apenas textos.”.
2
  

 

      Evidentemente, essa mesma facilidade se aplica ao universo das crianças, que compõem a 

maior comunidade de “semi-alfabetos”. Aqui essa qualidade especial dos quadrinhos 

ultrapassa o escopo do entretenimento e até da própria arte, para entrar no mundo do ensino. 

Tal posição é defendida pelos editores de uma das versões de Oliver Twist em quadrinhos que 

serão examinadas nesta seção. Na introdução dirigida “to the teacher” (“ao professor”), 

declara-se: 

Dentre os limites da propriedade, qualquer coisa que uma criança lê ou quer ler é por 

si próprio uma ferramenta de ensino. [...] No processo da leitura, o quadrinho encoraja 

e apóia o desejo do aluno de ler palavras impressas. A combinação de palavras e 

                                                
1 Na frase: “Exceptions [to the lack of illustrations], of course, are comic strips for the near illiterate.” 
2 “What I find very interesting is that so many half  literate or illiterate can read the comics because they are 

combined with images. This combination is apparently much easier than either only images or only texts.” 



186 

 

imagens ajuda ao aluno a um entendimento melhor da matéria; e o entendimento que 

procede da leitura cria o desejo de ler ainda mais. As crianças são motivadas a ler um 

material que satisfaça a sua busca de conhecimentos e de entendimento do mundo. [...] 

Essa coleção estimulará o desejo delas a ler o texto original quando suas habilidades 

de leitura forem suficientemente desenvolvidas [...] e ajudará aos alunos a estabelecer 

um quadro mental de avisos – contendo imagens, nomes e idéias – que fica sempre na 

sua frente. (ref. T44, 1979, p. 3-4).3 

 

      Eisner explica este fenômeno e assim justifica o status literário dos quadrinhos: 

O processo de leitura nos quadrinhos é uma extensão da leitura de texto verbal. 

Quando existe apenas o texto verbal, a leitura exige uma conversão de palavra para 

imagem. Os quadrinhos aceleram isso por fornecer a imagem. Quando feito da 

maneira correta, o processo vai além da conversão e da velocidade e se torna uma 

unidade sem costura. Em todos os sentidos, essa maneira de „leitura‟ deve ser 
considerada como literatura, pois as imagens são usadas como linguagem. [...] Quando 

se usa esta linguagem para transmitir as idéias e as informações, ela se diferencia de 

entretenimento visual sem inteligência. Isso faz dos quadrinhos um meio legítimo para 

contar as histórias.” (EISNER, 2008b, p. xvii)4 

 

      A associação entre desenhos e textos verbais remonta a cinco mil anos (ver McCLOUD, 

1994) e houve formatos parecidos na Europa medieval (ver EISNER, 2008a). Mas com a 

emergência dos quadrinhos no século XIX e seu florescimento no século XX, desenvolveu-se 

uma linguagem específica, cujas convenções e variações precisam ser examinadas para 

melhor entendermos os nossos textos. 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DA NARRATIVA GRÁFICA 

 

      A característica mais marcante das histórias em quadrinhos tradicionais é a combinação de 

imagens com palavras, com os dois meios semióticos contribuindo juntamente para o 

desenrolar da história. Existem, porém, muitas histórias em quadrinhos sem palavras, o que 

leva os teóricos a ressaltarem outra característica fundamental dessa arte: a da seqüência ou 

do ordenamento dos quadrinhos. Esta qualidade diferencia os quadrinhos das charges e de 

                                                
3 "Within the limits of propriety, anything a child reads and/or wants to read is per se an educational tool.[…] In 

the actual reading process, the illustrated panel encourages and supports the student´s desire to read printed 

words. The combination of words and pictures helps the student to a greater understanding of the subject; and 

understanding, that comes from reading, creates the desire for more reading.[…] Children are motivated to read 

material that satisfies their quest for knowledge and understanding of their world. . . . The Series will stimulate 

their desire to read the original edition when their reading skills are sufficiently developed […][and] will help 
students establish a mental „pegboard‟ of information – images, names, and concepts to which they are 

exposed.” 
4 “The reading process in comics is an extension of text. In text alone the process of reading involves word-to-

image conversion. Comics accelerate that by providing the image. When properly executed it goes beyond 

conversion and speed and becomes a seamless whole. In every sense, this misnamed form of reading is entitled 

to be regarded as literature because the images are employed as a language. […] When this language is 

employed as a conveyance of ideas and information, it separates itself from mindless visual entertainment. This 

makes comics a story-telling medium.” 
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outras imagens isoladas (expostas em uma galeria, por exemplo) e os aproxima dos desenhos 

animados, que são, na verdade, desenhos em seqüência - projetados em uma tela com 

acompanhamento sonoro.   

 

     McCloud (2005, p. 9) chega, assim, à seguinte definição dos quadrinhos: “Imagens 

pictóricas e outras justapostas em seqüência deliberada destinadas a transmitir informações 

e/ou a produzir uma resposta no espectador”.
5
 Eisner (2008b, p. xvii) define a arte seqüencial 

como “imagens dispostas em um ordenamento específico”, enquanto os quadrinhos são “uma 

forma de arte seqüencial, freqüentemente na forma de tira impressa ou livro, em que imagens 

e texto [verbal] são arrumados para contar uma história”.
6
 Mey (1998, p. 136) declara que: 

“Cada quadrinho individual fica em relação direta às unidades que o procedem; este 

ordenamento seqüencial constitui uma cadeia referencial”
7
. 

 

      Uma característica ligada a esse seqüenciamento e muito enfatizada por vários teóricos, 

como McCloud (1994) e Saraceni (2003), é o espaço entre os quadrinhos, chamado em inglês 

de gutter e em português de sarjeta. Não se trata necessariamente de um espaço físico, pois 

certos artistas colocam um quadrinho colado ao outro ou não usam linhas divisórias. Nas 

palavras de Saraceni, é um “espaço conceitual” (“conceptual space”), associado por McCloud 

ao conceito de closure ou “conclusão”.  

 

      O que ocorre é que o leitor dos quadrinhos, ao observar cada uma de suas partes, chega a 

“concluir” sua percepção, que o leva a ter uma visão da totalidade. Uma vez que cada 

quadrinho corresponde a apenas um período determinado de tempo – normalmente bem mais 

do que um instante, pois o diálogo aí contido leva mais do que isso para ser vocalizado – e 

que há um lapso de tempo ou espaço na história antes de chegar ao próximo quadrinho, o 

leitor automaticamente infere, usando a palavra de Saraceni (2003, p. 51), o que acontece 

entre um quadro e outro. Ele não precisa fazer essa mesma inferência nos desenhos animados, 

que são de ação contínua. Esse autor observa também (2003, p. 55) que, em quadrinhos para 

uma audiência infantil, em que a história corre com muita fluência e vários elementos se 

repetem de um quadrinho para outro, a sarjeta tem menor importância.  

                                                
5
 “Juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, intending to convey information and/or to 

produce an aesthetic response in the viewer.” (McCLOUD, 1994, p.9) 
6 “Images deployed in a specific order.” “A form of sequential art, often in the form of a strip or a book, in 

which images and text are arranged to tell a story” 
7 “Each single picture stands in direct relation to the preceding units; this sequential order constitutes a chain of 

reference.” 
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      Ao mesmo tempo, uma parte dessa “conclusão” do leitor é freqüentemente substituída 

pelo texto verbal, nos diálogos e, especialmente, nas legendas (“captions”). Estas últimas 

oferecem explicações e maiores detalhes sobre o que está acontecendo na história, 

especialmente aquelas informações não facilmente representadas em forma de desenho. A 

marcação do tempo e a mudança para outro local
8
 são bons exemplos dessa utilização e 

também aparecem com freqüência em filmes. Quando essas legendas são maiores e mais 

explicativas, não cabendo nas caixas pequenas dentro dos quadrinhos, elas recebem 

quadrinhos próprios ou são colocadas ao lado ou em baixo dos quadrinhos em questão. Nas 

versões em quadrinhos de Oliver Twist, o uso de legendas extensas é comum, pelo mesmo 

motivo que as adaptações infantis ilustradas contêm uma maior incidência de texto verbal do 

que muitos livros infantis ilustrados (ver Seção 5) – a riqueza e a complexidade da história 

exigem maiores explicações. Nas adaptações desse tipo, as legendas cumprem o papel do 

narrador na literatura convencional. 

 

     O texto verbal, que domina a arte dos quadrinhos, porém, aponta para os diálogos contidos 

nos “balões” (“balloons”). Para muitos, estes são a característica mais típica dos quadrinhos
9
, 

mas, como se observou acima, seu uso não é universal. Como no caso dos próprios 

quadrinhos, eles não têm, necessariamente, um padrão fixo.
10

 Sempre se localizam, porém, 

dentro do quadrinho e sempre ficam graficamente conectados aos falantes pela posição ou 

(normalmente) por um “rabinho”. Várias convenções são usadas para representar os 

pensamentos, os sonhos e as emoções dos personagens. No caso dos pensamentos, tão difícil 

de serem representados filmicamente, é comum ter uma linha de bolhas, no lugar do rabinho, 

e um balão, na forma de nuvem e não no normal formato oval.  

 

      Existem, de fato muitas variações, já convencionadas e ainda sendo criadas. O 

intercâmbio entre texto verbal e pictórico é aproveitado de várias maneiras nos quadrinhos. 

Os balões, por exemplo, podem conter notas musicais; ou ainda imagens no lugar de palavras, 

                                                
8 Exemplos tirados dos quadrinhos analisados: “Nove anos depois. . .”, “Enquanto isso, na casa de Fagin. . .”, 

“Passaram-se várias horas. . .”, “Quando Brownlow e Monks ficaram sós. . .”, “Na delegacia de polícia”, “Após 

meses de regime de fome. . .”  
9
 Carrier (2000, p. 74), por exemplo, os classifica como uma das três qualidades essenciais dos quadrinhos, 

juntamente com a narrativa seqüencial e o formato de livro [quer dizer, não de quadro na parede].  
10 Eisner (2008a, p. 44) observa como os contornos dos quadrinhos podem se diferenciar entre si para 

representarem realidades distintas – linhas retas para a atualidade, por exemplo, e linhas onduladas para flash-

backs, memórias ou referências ao passado. A largura ou altura do quadrinho individual também pode ser 

significativa, sobre tudo na representação do tempo das ações visualizadas.  



189 

 

freqüentemente quando se trata da representação de sonhos e sentimentos amorosos. Quanto 

às palavras, especialmente as onomatopéicas, aparecem freqüentemente fora dos balões como 

símbolos de ações ou sons específicos, como “KLIK!”, “KRAK!”, “SSSSSSSSSS. . .”, 

“WHOOSH”, “CRASH!”.
11

   Até dentro dos balões, a ênfase nas frases, o volume das vozes e 

muitas emoções do falante podem ser indicados pelo uso de letras maiores, letras especiais, 

letras em negrito, a cores e vários outros recursos e convenções  (como “zzzz” para pessoas 

dormindo). Trata-se, em resumo, da representação visual de fenômenos que atingem os outros 

sentidos. 

 

     Além das palavras usadas como símbolos, existe uma série de símbolos gráficos 

convencionais, que trazem significados adicionais aos quadrinhos. Estes incluem linhas que 

representam movimento ou velocidade, às vezes, acompanhadas por nuvens de poeira; 

estrelas acima da cabeça do personagem para indicar que ele foi golpeado; linhas espirais para 

indicar a tontura; linhas de facas pequenas saindo do olho do personagem, apontando para o 

objeto de seu ódio; e muitos outros. 

 

      Não se pode dizer, porém, que a imagem pictórica predomina aqui sobre o texto verbal – 

os dois são os elementos principais e interdependentes da linguagem dos quadrinhos, criada 

para contar histórias.  Eisner (2008a, p. 132) distingue entre a imagem “visual” e a imagem de 

“ilustração”. Segundo o autor, é a “visual” a importante na arte dos quadrinhos na sua forma 

mais pura, pois busca um misto de letras e imagens para criar uma linguagem especial. A 

“ilustração”, ao contrário, simplesmente reforça ou detalha a descrição verbal.  Nesse 

contexto, McCloud (1994, p. 123) se refere aos quadrinhos em termos de seu traço sinestético 

(“synaesthetic”), por ser uma forma de arte que procura reunir os sentidos humanos, na 

tradição da estética de Wagner e Paul Klee. 

 

      Todas as adaptações em quadrinhos de Oliver Twist usam dessa linguagem especial dos 

quadrinhos, mas a empregam de uma maneira que poderia ser considerada conservadora ou 

tradicional, exceto no caso de Eisner (ref. B44 – ver Seção 7). Isto porque não aproveitam das 

possibilidades quase infinitas que os quadrinhos oferecem. Os balões são tradicionais e as 

letras padronizadas. Quanto ao leiaute, cada versão mostra internamente apenas pequenas 

                                                
11 Estes exemplos foram tirados da tradução brasileira de McCloud (2005). Observa-se que estas palavras, 

agindo como símbolos convencionais, são muitas vezes deixadas na língua de origem, como foi o caso em 

questão.  
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variações no que concerne ao tamanho e ao numero de quadrinhos por página, o que tem o 

efeito de quebrar a monotonia que uma seqüência totalmente padronizada causaria. A versão 

da série Clássicos Ilustrados (ref. B41) apresenta, inclusive, alguns quadrinhos em forma 

circular. Mas, em geral, o tratamento é rotineiro - exatamente o que se esperaria no caso de 

adaptações de obras “clássicas”, direcionadas principalmente a jovens. O mesmo comentário 

poderá ser feito a respeito do estilo gráfico que será investigado a seguir.  

 

6.1.1 Estilo, caricatura e cores 

 

      No seu livro sobre a teoria dos quadrinhos, Understanding comics (1994), Scott McCloud 

construiu um modelo triangular mostrando o relacionamento entre as três tendências de 

desenho empregadas por qualquer artista gráfico (e de fato, por qualquer artista plástica) – a 

abstrata, a realista e a simbólica.  Este triângulo é um desdobramento do sistema triádico da 

fenomenologia desenvolvido por Peirce no século XIX (ver Seção 2.5). Os três vértices 

correspondem à primeiridade, à segundidade e à terceiridade, ou, mais especificamente aqui, 

ao ícone, ao índice e ao símbolo.
12

 Na versão final do triângulo, McCloud adicionou uma tira  

ao lado dos símbolos para acomodar as palavras nos quadrinhos empregados como símbolos, 

(BANG!!!!!, por exemplo). Mas o esquema é essencialmente peirceano, como se pode ver 

pela versão simplificada mostrada na Figura 35. 

 

Figura 35. Triângulo semiótico (McCLOUD, 2005, p. 51) 

                                                
12 McCloud, seguindo a tendência do uso comum, usa a palavra “ícone” nos lugares em que a escola peirceana 

diria símbolo. Para McCloud, a palavra icon significa “qualquer imagem usada para representar uma pessoa,um 

lugar, um objeto ou uma idéia,” “to mean any image used to represent a person, place, thing or idea”. 

(McCLOUD, 1994, p. 27) 
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      Ao longo de cada reta e dentro do corpo do triângulo, McCloud distribui os vários estilos 

de desenho dos personagens criados pelos artistas gráficos do século XX. Antes de começar o 

estudo atual, imaginava-se que os desenhos nos quadrinhos de Oliver Twist apresentassem 

uma grande variedade de posições dentro do triângulo. Verifica-se, porém, que todos se 

colocam na parte central da reta que vai do realista até o simbólico. Hicks (ref. B41), Eisner 

(ref. B44) e Redondo Román (ref. B43) apontam um pouco acima da reta e um pouco mais 

para o lado simbólico - quer dizer, seus desenhos são um pouco mais caricaturais (ver a parte 

final da Seção 3.3.1 para a definição de “caricatura”). O tratamento dado a Fagin é, às vezes, 

mais caricatural do que dos outros personagens, como se pode verificar na Seção 6.2. 

 

      Mesmo tendendo mais para o lado realista, o trabalho dos outros artistas obedece aos 

preceitos de Eisner (2008a, p. 106) de que, nos quadrinhos, a postura corporal, os gestos e as 

expressões faciais (o que ele chama de “anatomia expressiva”) têm uma importância muito 

grande ao lado do texto verbal, pois cada um desses “modifica e define o sentido proposital 

das palavras”.
13

 Observa-se aqui que se trata de um ponto de vista individual de Eisner, 

embora geralmente aceito no mundo dos quadrinhos. Existem outras abordagens: Spiegelman, 

por exemplo, na sua obra-prima, Maus, (1991), não usa qualquer expressão facial, inclui 

poucos gestos e desenha, apenas, posturas corporais pouco expressivas.  

 

      Quanto às cores, embora existam várias histórias em quadrinhos coloridas desde as 

últimas décadas do século XIX, a maioria produzida na primeira metade do século XX foi 

publicada em forma de tira nos jornais americanos que disponibilizavam apenas impressão em 

preto e branco. Muitos artistas recentes – Spiegelman (1991), por exemplo – parecem preferir 

trabalhar sem cores.  McCloud (1994, p. 192) aponta uma grande diferença entre as duas 

modalidades. Ele alega que, em preto e branco, as idéias são comunicadas com maior 

facilidade. Em cores, especialmente as planas, dá-se maior ênfase à forma dos objetos, o que 

pode tornar o espaço em que entramos como leitores, “um mundo totalmente objetivo” (p. 

190)
14

, reduzindo assim o impacto da ideologia. Das sete versões estudadas aqui, quatro são 

em preto e branco, e uma, a de Eisner (ref. B44), cor sépia e branca. Esta última deve ter sido, 

provavelmente, a única a ser produzida em monocromo por razões ideológicas e artísticas, 

enão econômicas ou tecnológicas. 

 

                                                
13 "The manner in which these images are employed modifies and defines the intended meaning of the words.” 
14 “A completely objective world”, com referência especial ao mundo de Tintin, de Hergé  
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6.1.2 A tradução dos quadrinhos 
 

      Essas sete versões têm, porém, um fator importante em comum: todas são traduções de 

histórias em quadrinhos originalmente criadas em outras línguas – inglês no caso de cinco e 

espanhol nos outros dois. Fazem parte, assim, de um setor muito significativo da indústria 

editorial dos quadrinhos, pois é muito mais barato traduzir uma história em quadrinhos do que 

a criá-la de nada (ROTA, 2008). Além do mais, podia-se aproveitar da hegemonia cultural 

norte-americana, representada pela Disney e pelos super-heróis como Superman, Batman e 

Spiderman. Isso ocorre, apesar de quase todos os países terem sua própria indústria de 

quadrinhos, incorporando tradições regionais (ZANETTIN, 2008).  

 

      Trata-se aqui, no caso específico dos quadrinhos no Brasil, de um exemplo clássico da 

interferência da literatura de um país sobre outro, por meios da tradução. Segundo Even-

Zohar (1990 – ver Seção 2.1): “A interferência sempre surgirá na ausência de resistência por 

parte do país receptor e quando a literatura-meta não dispuser de certos itens no seu 

repertório”. Neste caso, pode-se pensar, também, na sexta “lei” do autor: “A apropriação 

tende a ser simplificada, regular e esquematizada”, pois as editoras brasileiras simplesmente 

se apropriaram, legalmente e sistematicamente, de tudo que podiam do material disponível 

nos Estados Unidos! 

 

      “Diferentemente dos quadros”, comenta Carrier (2000, p. 39), “os quadrinhos têm que ser 

traduzidos para os leitores que não conhecem a sua linguagem”.
15

 Mas não é tão simples 

assim. As traduções desse tipo são difíceis de serem classificados segundo as categorias 

tradicionais de Jakobson (2004), mesmo mesclando os seus vários tipos,
16

 pois, teoricamente, 

o que está sendo traduzido, como observa Celotti (2008), não é apenas o texto verbal, nem o 

texto verbal dominado pela “tirania” espacial da imagem, mas o quadrinho inteiro, constituído 

pelos seus elementos pictóricos e verbais, plenamente interligados. O processo tradutório 

abrange ainda o que Celotti (2008, p. 39) chama de “paratexto lingüístico” (“linguistic 

paratext”), que é composto por signos verbais que se encontrem fora das áreas da narração 

(mostrada nas legendas), ou dos diálogos (contidos nos balões). São, por exemplo: inscrições, 

placas de rua ou de loja, cartas, jornais, e termos onomatopéicos (CRACK!! BOOM! etc.).    

                                                
15 “Unlike pictures, comics must be translated for readers who do not know their language.” 
16 Por exemplo, em uma primeira etapa poder-se-ia ter uma tradução intersemiótica, do texto de Dickens para 

uma história em quadrinhos em inglês; e, em uma segunda, uma tradução integral dos quadrinhos em inglês para 

quadrinhos em português. Ver Seção 2. 
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      Na prática, considerando apenas as versões em português de Oliver Twist, parece que o 

problema teórico se reduz, somente à maneira de tratar esse “paratexto lingüístico”, pois no 

caso de Oliver Twist as próprias imagens estrangeiras não sofreram quaisquer alterações por 

razões sócio-culturais, religiosas, ético-morais ou políticas, como ocorre com freqüência no 

mundo tradutório dos quadrinhos (ver ZANETTIN, 2008). Mas cada cultura receberá a 

mesma imagem do quadrinho com olhos diferentes, exatamente como ela recebe as traduções 

integrais com visões distintas – este fator será abordado quando se falar de Fagin. Existem, 

também, outros fatores de transformação que são relevantes – como, por exemplo, a ausência 

de cores na versão brasileira de Hicks (ref. B41). 

 

      Em geral, porém, essas alterações (ou continuidades) e a domesticação (ou não) dos 

elementos paratextuais, provavelmente, têm mais a ver com considerações econômicas por 

parte das editoras, do que com a política do tradutor. Esse argumento se aplicava, 

especialmente, na época pré-computador, quando foi traduzida a maioria das versões aqui 

analisadas – qualquer alteração ao desenho ou ao formato necessitava da intervenção de um 

artista gráfico, normalmente dispensável no processo da tradução.  Quanto aos elementos 

verbais, vale ressaltar que se fará sempre um esforço maior de traduzir para a língua-meta 

qualquer elemento verbal que contribui para o desenvolvimento da história – as manchetes de 

jornais e as cartas são especialmente importantes, mas há poucos exemplos desse tipo nos 

quadrinhos de Oliver Twist. 

 

      Observa-se no contexto da transformação do texto de uma língua e cultura para outra, a 

grande variedade de formatos e tamanhos dos livros das histórias de quadrinhos.  Rota (2008) 

discrimina vários tamanhos internacionais, típicos desse tipo de publicação. O mais próximo 

àquele usado pela maioria dos quadrinhos de Oliver Twist (ref. B41/T41, B43/T42 e B45) é o 

do “Comic book”, 17x26cm, mas a definição dada por Azevedo (2007) do “Formato 

Americano” de, aproximadamente, 185mm x 262 mm fica mais perto da realidade. 

Normalmente, os textos em português são do mesmo tamanho e formato de seus textos-fonte. 
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6.2  AS VERSÕES EM PORTUGUÊS 

 

      As adaptações de obras „clássicas‟ tiveram, durante o século XX, uma posição muito 

periférica no sistema das histórias em quadrinhos. Recebiam e continuam a receber poucas 

menções na extensa literatura sobre essas publicações.
17

 Benton (1993), na sua história dos 

quadrinhos nos Estados Unidos, divide o ramo em 17 gêneros diferentes. As adaptações dos 

clássicos compõem uma pequena parte de apenas um dos gêneros – o das revistas 

educacionais em quadrinhos, em que a maior parte consiste de revistas técnicas ou que tratam 

de eventos ou personagens da vida real. No seu levantamento das editoras das histórias em 

quadrinhos que produziram para o mercado de massa, Benton aponta apenas as adaptações da 

Gilberton (conforme comentário abaixo) e menciona uma série da Marvel de 1976 (Marvel 

Classics Comics), sem maiores detalhes (BENTON, 1993, p. 79).  

  

      Nesse contexto, não deixa de surpreender que sete versões distintas em quadrinhos de 

Oliver Twist já tenham sido lançadas em língua portuguesa desde 1953, cinco das quais no 

Brasil, com três da mesma editora: EBAL, Editora Brasil-América S.A. (originalmente Ltda.). 

A Tabela 4 apresenta um resumo das sete edições, mostrando para cada uma, o número de 

páginas e de quadrinhos individuais e a freqüência em que Fagin aparece. Percebe-se, 

imediatamente, que a variação de tamanho da obra, se for julgado pela quantidade de 

quadrinhos em cada, é bem maior no caso das adaptações infantis (ver a Tabela 3). 

 

      A audiência-meta de todas, com a exceção da re-escritura de Eisner (ref. B44), era de 

juvenil para jovem adulto. Não exatamente “o menino de 10 anos de Iowa” (“the 10 year old 

from Iowa”) que Eisner (2008a, p. 149) cita como o leitor típico idealizado pelas editoras dos 

                                                
17 Sabin, por exemplo, na sua história detalhada dos quadrinhos, especialmente nos Estados Unidos, não 

menciona qualquer adaptação de obras clássicas no seu texto, a não ser, en passant, uma versão de Dracula, pelo 

espanhol Esteban Maroto, publicada pela Marvel em 1979. Há, no livro de Sabin, a ilustração de uma capa da 

série Classics Illustrated, Ivanhoe, de 1946. A legenda dessa ilustração informa apenas que as adaptações da 

editora Gilberton ”automaticamente” escaparam da censura por serem “educacionais” (SABIN, 2001, p. 68 e 

151). Wright (2001) não menciona Classics Illustrated, nem a editora Gilberton. Na compilação acadêmica 

recente, A Comic Studies Reader, editada por Heer e Worcester, (2009, p. 66), a única menção às adaptações é 
uma referência à recusa por parte da Gilberton a aderir ao código que as outras editoras estabeleceram em 1954 

para reduzir o conteúdo violento e sexual da maioria dos quadrinhos da época. A editora alegou que as 

adaptações de livros clássicos não eram realmente comic books no sentido normal, por serem obras derivadas de 

outras, atitude esta que parece ser apoiada por muitos daqueles que estariam envolvidos com o mundo dos 

quadrinhos. Inclusive no Brasil, pois Álvaro de Moya não menciona as adaptações na sua História da História 

em Quadrinhos (MOYA, 1996). Uma exceção deve ser feita, porém, ao valioso ensaio „Edições Maravilhosas: 

as adaptações literários em quadrinhos‟, por Álvaro de Moya e Otacílio d‟Assunção‟ (in CIRNE  et al., 2002, p. 

39-79), que, apesar da sua concentração na adaptação de obras literárias brasileiras para os quadrinhos, 

contribuiu com várias informações para a pesquisa atual.  
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quadrinhos entre 1940 e 1960, pois o equivalente brasileiro, na época, mal sabia ler e 

dificilmente tinha acesso às revistas.  Trata-se mais das crianças urbanizadas para as quais os 

pais queriam uma leitura em quadrinhos menos violenta ou infantil do que as outras revistas 

disponíveis. Duas das versões (entre as mais recentes, como foi o caso das adaptações infantis 

da Seção 5) têm até elementos especificamente didáticos (ref. P41 e B45).  

 

      A tradição brasileira, de fato, a partir do lançamento da revista infantil Tico-Tico em 1905, 

ficou no âmbito infanto-juvenil até os últimos anos da década de 1930. Isso ocorreu até mais 

do que no caso da indústria dos quadrinhos nos Estados Unidos, pois os jornais no Brasil não 

tinham o costume de publicar esses quadrinhos em tiras diárias para leitura geral como os 

americanos faziam. Mas o jovem Alfred Aizen
18

 fez uma viagem aos Estados Unidos em 

1933 e gostou muito do que viu por lá. Na sua volta, começou a lançar no Rio de Janeiro, 

capital do país na época e, por muito, o maior centro literário e jornalístico do Brasil, várias 

publicações em quadrinhos.  

 

      No começo, o formato era tablóide, a ser publicado inicialmente como caderno do 

respectivo jornal. Logo em seguida, os cadernos começaram a sair como publicações em 

separado: o Suplemento Juvenil de Aizen saiu em 1934, seguido pelo O Globo Juvenil de 

Roberto Marinho em 1937. Nos anos posteriores, novamente seguindo o modelo norte-

americano, foi adotada a forma de revista – o Mirim de Aizen em 1937, o Gibi de Marinho em 

1939 (nome que se tornou o genérico daquele formato), O Lobinho
19

 de Aizen, também em 

1939 e o Guri de Assis Chateaubriand em 1940. Todas essas publicações usavam escritores e 

artistas brasileiros um pouco, mas a tendência era para ficarem sempre mais dependentes dos 

personagens importados dos Estados Unidos, como Tarzan, Pato Donald, Dick Tracy, Flash 

Gordon nos meados da década, e também dos super-heróis, quando estes começaram a 

aparecer em 1938. Isso restringiu a participação brasileira, na criação da revista, ao material 

editorial, às capas, e, evidentemente, à tradução do texto importado, nem sempre adequada.
20

 

                                                
18 Adolfo Aizen (1907-1991), judeu nascido na Rússia, criado no nordeste do Brasil, jornalista e empresário 

radicado no Rio de Janeiro, fundador da Ebal e outras editoras. Tornou-se a figura principal da indústria 
brasileira das histórias em quadrinhos no século XX.   
19 O nome O Lobinho foi escolhido para neutralizar a intenção de Marinho de publicar uma revista com o nome 

O Globinho (GONÇALO JÚNIOR, 2004, p. 66) 
20

 Gonçalo Júnior (2004, p. 63) cita o exemplo do dramaturgo Nelson Rodrigues, adaptador, escritor e, mais 

tarde, diretor, dos quadrinhos de O Globo. Nos primeiros anos da revista O Globo Juvenil, “o inglês, no entanto, 

ainda era uma língua quase desconhecida para ele [Nelson], que „traduzia‟ os balões por conta própria, muitas 

vezes inventando histórias a partir do que os desenhos sugeriam.” Felizmente, pode-se afirmar que esse tipo de 

„tradução‟ não aconteceu nas versões de Oliver Twist das quais comparou-se os textos-fontes com os textos em 

português! 
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A circulação das revistas chegou a ser muito grande e a concorrência sempre mais acirrada e, 

às vezes, desleal – Gonçalo Júnior (2004, p. 54) cita vendas mensais de 800.000 exemplares 

das várias edições do Suplemento Juvenil no seu segundo ano de circulação. O 

direcionamento era mais para os jovens do que para as crianças pequenas. Foi apenas depois 

da Segunda Guerra Mundial, durante o qual as circulações caíram por restrições no 

fornecimento de papel, que Aizen decidiu incluir a adaptação de obras literárias. 

 

      Mesmo assim, analisando a lista das publicações da Ebal em Azevedo (2007), constata-se 

que no Brasil, também, as adaptações de obras literárias, entre nacionais e estrangeiras, 

ocupavam um espaço muito pequeno no mundo dos quadrinhos. Das mais de 300 séries 

lançadas pela editora, apenas sete, com o título de Edição Maravilhosa ou Álbum Gigante, 

além de vários lançamentos “especiais”, incluíram adaptações desse tipo. Azevedo (2007, p. 

38) estima um total de aproximadamente dez mil revistas em quadrinhos publicadas pela Ebal 

durante seus 50 anos de vida (1945-1995) – destas, estima-se que, por volta de 400, foram 

adaptações de obras literárias, incluindo muitas reimpressões com capas novas. A primeira 

série da Edição Maravilhosa começou em 1949. Foi a única da Ebal a ultrapassar 100 

edições, chegando a 200 títulos (AZEVEDO, 2007, p. 97). Foi, também, nessa série que se 

lançou o primeiro Oliver Twist em quadrinhos em língua portuguesa, traduzida de uma revista 

americana. 

 

6.2.1 Edição Maravilhosa – Clássicos Ilustrados  

 

      Em 1941, o norte-americano Kanter
21

 idealizou a adaptação de obras clássicas na forma 

de histórias em quadrinhos e, com dois sócios, formou a Gilberton Publications. O primeiro 

lançamento foi The Three Musketeers, de Dumas père, em outubro de 1941, com a logomarca 

Classic Comics. Em 1947, a logomarca mudou para Classics Illustrated. Mais de 169 

adaptações foram publicadas nos Estados Unidos nas décadas seguintes e houve muitas 

reimpressões – alguns títulos foram reimpressos mais de 20 vezes (BENTON, 1993).  

 

      Apesar da posição marginal das adaptações no sistema dos quadrinhos, a popularidade da 

série foi enorme entre os jovens, com a aprovação de muitos pais (outros ainda não aceitavam 

quaisquer quadrinhos, não importando o conteúdo). Além de ser considerada uma leitura para 

                                                
21 Albert Lewis Kanter (1897-1973) 
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diversão, muitos colegiais usavam as revistas na escola, de forma sigilosa, no lugar dos textos 

integrais. Linda Hutcheon (2006, p. 117) comentou: “Muitos de nós crescemos acompanhados 

pelas histórias em quadrinhos da série Classics Illustrated ou versões em desenho animado da 

literatura canônica”.
22

 Não obstante a negligência com que têm sido tratadas pelo mundo 

acadêmico, inclusive dos quadrinhos, essas adaptações tiveram uma influência incontestável 

no desenvolvimento cultural de muitos jovens em países anglófonos nas décadas 1940 e 

1950
23

, alimentando a sobrevivência de várias das obras adaptadas. 

 

      Em plena „Idade de Ouro‟ das histórias em quadrinhos, e considerando o grande sucesso 

da série, parece um pouco estranho que não surgisse concorrência na mesma área. Isso deve 

ter sido conseqüência não somente da qualidade editorial e artística de nível muito alto visada 

pela Gilberton, mas também das dúvidas que devem ter existido nas outras editoras no que diz 

respeito à matéria prima – as obras “clássicas” da literatura mundial. Os Estados Unidos 

estavam em plena guerra até 1945 e, logo depois, envolvidos na luta contra o comunismo. Um 

patriotismo ostensivo dominava todos os aspectos da cultura nacional. Nos quadrinhos se 

desenvolveram, com plena força (e violência), os super-heróis norte-americanos - Superman 

(criado em 1938), Batman (em 1939), Captain Marvel (em 1940) e Captain America (em 

1941) – e os inimigos, especialmente os japoneses, chegaram a ser representados por 

caricaturas grotescas.  Não parecia o ambiente certo para a adaptação dos clássicos.
24

 Talvez o 

fenômeno possa ser visto mais como uma manifestação subconsciente de valorização ou 

afirmação da cultura ocidental.  

 

      De qualquer forma, a série deu certo, tanto que em 1948 começou a ser traduzida e editada 

em dezenas de países estrangeiros. Benton (1993, p. 124) escreve que suas traduções foram 

feitas para nove línguas diferentes e que o sucesso na Europa foi tanto que a série continuou 

até 1976, cinco anos depois de ser encerrada nos Estados Unidos, e com 80 títulos adicionais. 

No Brasil, a Ebal, que Aizen tinha fundado em 1945 e que já havia se tornado uma editora de 

porte no ramo das revistas em quadrinhos, adquiriu os direitos autorais e o primeiro título da 

série Edições Maravilhosas, Os Três Mosqueteiros de Dumas, igual ao primeiro título da 

                                                
22 “Many of us grew up with the Classics Illustrated comics or the animated cartoon versions of canonical 

literature”. Foi o caso também desse pesquisador na Inglaterra dos anos 1950. A leitura dessas revistas provocou 

nele grande respeito pelas adaptações inter-semióticas. 
23 Veja o artigo de Malcolm Jones na revista Newsweek para uma confirmação dessa influência (JONES, 2008) 
24 Uma análise dos 169 títulos revela que nem todos deveriam ser considerados “obras clássicas”. Cairiam mais 

na área do “patriotismo” certas biografias de heróis tradicionais dos Estados Unidos: Buffalo Bill (no. 106), The 

Adventures of Kit Carson (no. 112), Wild Bill Hickok (no. 121), Davy Crockett (no. 129) e Abraham Lincoln (no. 

142).  
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Gilberton nos Estados Unidos, saiu em julho de 1949 (AZEVEDO, 2007; GONÇALO 

JÚNIOR, 2004). 

 

      Por que publicar uma série dessa natureza no Brasil, país que, como temos visto no curso 

do estudo atual, sofria por falta de uma ampla comunidade de leitores? Uma das razões 

remete à situação dos quadrinhos como elemento de cultura de massa. Desde 1940, Aizen 

estivera atento à crescente crítica contra as revistas em quadrinhos por parte de elementos de 

diversos setores da sociedade – políticos, pedagogos, religiosos, jornais, revistas como 

Seleções do Reader‟s Digest
25

 e instituições como a dos escoteiros, até a do Rotary Club. 

Grandes políticos e jornalistas como Carlos Lacerda e Samuel Wainer usavam a campanha 

como cavalo de batalha para tentar derrubar seu inimigo e arqui-concorrente, Roberto 

Marinho. A ação social e política contra os gibis era internacional, com grande força em 

países como a Itália de Mussolini, onde os quadrinhos americanos chegaram a ser proibidos. 

Na França foi apoiado por Jean-Paul Sartre. O ponto máximo foi atingido nos Estados Unidos 

em 1954, quando o psiquiatra americano Fredric Wertham publicou uma crítica severa no 

livro The Seduction of the Innocents (A Sedução dos Inocentes) e as editoras norte-americanas 

(com exceção da Gilberton e da Dell, que publicava Disney) estabeleceram um código de 

ética para evitar a imposição de um sistema de censura oficial. Mesmo assim, não 

conseguiram evitar muitos anos de decadência na indústria dos quadrinhos.
26

  

 

      Nessa época, as histórias em quadrinhos foram acusadas de uma multidão de pecados, 

como: manipular as cabeças das crianças; provocar uma preguiça mental por parte dos jovens; 

enaltecer os valores da cultura norte-americana, minimizando os valores brasileiros; apelar 

para o erotismo; usar português incorreto e linguagem de baixo calão; promover o 

comunismo; prejudicar a sagrada instituição da família; encorajar a delinqüência por valorizar 

o crime e a violência ou, alternadamente, por banalizá-los; levar a meninada a praticar crimes 

por imitação; e até justificar a homossexualidade - Wertham citou Batman e Robin neste 

                                                
25 A primeira edição brasileira dessa revista saiu em agosto de 1942. A circulação chegou a 100.000 exemplares 

por mês durante os próximos anos (GONÇALO JÚNIOR, 2004, p. 130)  
26

 Depois de muitos anos de resistência à ameaça de censura oficial, a história no Brasil terminou sendo a 

mesma. No caso brasileiro houve o fator adicional dos desenhistas brasileiros. Estes, liderados por Maurício de 

Souza e Ziraldo, dentre outros, pressionaram fortemente o governo para instituir uma lei a favor da criação de 

uma reserva de mercado no Brasil para a criação dos quadrinhos. Em 1961, as quatro maiores editoras dos gibis 

importados – a Ebal, a Rio Gráfica e Editora (de Marinho), o Cruzeiro (de Assis Chateaubriand) e a Abril (de 

Victor Civita) - criaram seu próprio código de auto-regulamentação (GONÇALO JÚNIOR, 2004). 
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contexto. Aizen, parcialmente por motivos pessoais
27

, fez tudo para valorizar os pontos 

positivos das revistas, sempre realçando seu lado educativo. Fazia campanha junto às 

autoridades tanto do Estado Novo, com quem sempre manteve um relacionamento bom, 

quanto dos governos e congressos que o sucederam. Os almoços de confraternização, todas as 

quartas-feiras, na fábrica da Ebal, com políticos, militares, autoridades eclesiásticas, 

educadores, acadêmicos e escritores ficaram particularmente famosos. Aizen não deixou, 

também, de enfatizar, em qualquer oportunidade que tinha, o estilo do português nas revistas 

da sua empresa (AZEVEDO, 2007). 

 

      O mais importante é que Aizen começou a lançar séries de incontestável valor educativo, 

patriótico ou religioso, como Grandes Figuras do Brasil em 1940, que recebeu a aprovação 

pessoal de Vargas (GONÇALO JÚNIOR, 2004, p.96); a Série Sagrada de 1953, com o 

imprimatur da Igreja Católica; e a Ciência em Quadrinhos, também de 1953. Dentro dessa 

política, se incluía o lançamento de adaptações em quadrinhos de obras literárias, não apenas 

dos clássicos estrangeiros da série americana Classics Illustrated, mas também, seguindo o 

conselho do seu amigo Gilberto Freyre, das obras principais de muitos autores nacionais, 

como José Lins do Rego, Jorge Amado, José de Alencar, Bernardo Guimarães, até do 

acadêmico e arqui-antisemita Gustavo Barroso. Dos 200 títulos, 54 foram de autores 

nacionais. As edições desses autores, especialmente, tiveram um sucesso tremendo e foram 

até adotadas em algumas salas de aula. Mas mesmo nestes casos, Aizen não queria ser 

acusado de prejudicar a leitura de livros e determinou que as capas dos autores nacionais 

incluídas na Edição Maravilhosa trouxessem a seguinte declaração: 

As adaptações de romances ou obras clássicas para a Edição Maravilhosa e Álbum 

Gigante são apenas uns “aperitivos”, um deleite para o leitor. Se você gostou, procure 

ler o próprio livro, adquirindo-o em qualquer livraria. E organize a sua biblioteca – 
que uma boa biblioteca é sinal de cultura e bom gosto. (CIRNE et al., 2002, p. 66) 

 

      E, como atesta a declaração de Jorge Amado no começo desta seção, muita gente gostou. 

As séries Edição Maravilhosa e Álbum Gigante foram direcionadas para adultos, pela própria 

classificação da editora, citada por Azevedo (2007, p. 22).  Segundo observação desse autor, o 

preço de um livro na época era 10 a 15 vezes mais do que o da revista em quadrinhos, o que 

estimulou um enorme consumo pelo público, especialmente antes do advento da televisão em 

                                                
27 Por lei, o proprietário de jornal ou revista tinha que ser brasileiro por nascimento. Aizen nasceu na Rússia e 

chegou ao Brasil com três anos de idade, mas conseguiu documentação falsa mostrando que ele nasceu em 

Juazeiro, Bahia. Vivia com medo de uma CPI ou qualquer investigação pública da indústria dos quadrinhos em 

que os dados da sua origem viessem à luz e o colocassem na cadeia, como aconteceu com o jornalista Samuel 

Wainer (GONÇALO JÚNIOR, 2004). 



200 

 

grande escala. Os autores literários, também, ficaram muito satisfeitos em receber seu 

dinheiro mais rápido e em ver o próprio nome divulgado em 70.000 exemplares, tipicamente 

vendidos em uma quinzena, em vez dos 3.000 livros, que poderiam levar três anos para sair 

das prateleiras das editoras e das livrarias (GONÇALO JÚNIOR, 2004).  

 

     Esse sucesso sugere uma interpretação memética: muitos dos memes dessas publicações já 

estavam presentes no imaginário popular, seja sob a forma de uma vaga idéia sobre a história, 

seja de referências encontradas nos estudos ou na imprensa, seja meramente no 

reconhecimento do nome dos autores ou das obras. Antes do surgimento de séries como a 

Edição Maravilhosa, esses memes ficavam recessivos. Agora, tiveram a chance de se 

manifestar e passar para outra geração, aproveitando o veículo da revista em quadrinhos, 

facilmente acessível a todos. Tão acessível, de fato, que, em 1960, com a população brasileira 

atingindo 70 milhões de habitantes e uma taxa de alfabetização de 45%, a tiragem das revistas 

em quadrinhos chegou a 180 milhões de exemplares. Em 1963, tinha subido para 240 milhões 

– três por cada habitante do país!
28

  

 

      Oliver Twist foi um dos primeiros lançamentos da Gilberton, número 23 da série, com a 

data de publicação dada como julho de 1945 (ref. T41a)
29

. Tinha uma capa em papel e 48 

páginas internas (não numeradas), das quais as primeiras 47 estavam repletas de quadrinhos 

em cores. Na última havia uma biografia de Dickens. A capa trazia, na frente, uma cena da 

história e, nas outras páginas, anúncios da própria editora. Era o formato normal da série e foi 

este que a Ebal reproduziu na sua edição de Oliver Twist em fevereiro de 1953, número 63 da 

Edição Maravilhosa – Clássicos Ilustrados (ref. B41). As páginas são numeradas, mas, 

exceto a capa externa, a revista foi impressa em preto e branco.  

 

      Havia, também, algumas diferenças nas matérias das capas.  As capas da Classic Comics, 

antes da mudança para Classics Illustrated, eram consideradas pela editora brasileira como 

artisticamente pouco atraentes a (CIRNE et al., 2002). Nos Estados Unidos, quadros realistas 

substituíram os primeiros desenhos nessa mudança de nome. No Brasil, porém, Aizen 

empregou vários artistas para criar capas novas, especialmente Antônio Euzébio Netto, que 

fez, não somente a capa da versão de Oliver Twist na Edição Maravilhosa (ref. B41) (Figura 

                                                
28 Estatística citada por Azevedo, 2007, p. 25. 
29 As datas de publicação impressas nas revistas em quadrinhos têm que ser consideradas com cautela – era e 

continua sendo costume das editoras alterarem a data de publicação, antecipando-a, para que as revistas fiquem 

mais tempo nas bancas.  
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36), mas também criou uma diferente para a segunda edição publicada pela Ebal, nos anos 

1970 (ref. B42).    

 

      A última contracapa e capa trazem anúncios, da própria editora na versão americana e de 

anunciantes particulares na brasileira. A maior diferença se encontra na primeira contracapa: a 

revista brasileira, em lugar de conter uma lista de títulos já publicados da série com um 

formulário de encomenda, traz correspondências de leitores com resposta do editor. A página 

se intitula “Conversa do Diretor”. Aizen usava essa coluna, inclusive, para defender os gibis. 

Na edição de Oliver Twist, ele anuncia a chegada de revistas novas e escreve: 

E Batman? Então o leitor de Edição Maravilhosa não chega a se entusiasmar com as 
peripécias do Homem-Murcego e seu amigo Robin? Ah! Não? Pois então saiba que o 

saudoso Franklin D. Roosevelt, todas as noites, em plena guerra, antes de dormir, lia 

umas histórias em quadrinhos de Super-Homem e Batman. . . Nem por isso Roosevelt  

deixou de ser o maior homem dos últimos cinqüenta anos. . .   (Ref. B41, contracapa) 

 

 

Figura 36. Antônio Euzébio, 1953 (ref. B41, capa) 
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      O adaptador, artista e tradutor, no caso da versão brasileira, não são identificados nas 

revistas. Como Benton (1993, p. 90) explica: 

Em conseqüência das revistas em quadrinhos serem consideradas produtos prontos 

para consumo com uma vida de prateleira de apenas um ou dois meses, as editoras 

tendiam a tratar os artistas e escritores como fornecedores anônimos e substituíveis. 

Os próprios artistas talvez tivessem reforçado esta percepção sem saber, por trabalhar 

com várias editoras e por entregar seu trabalho a pedido, de um dia para outro.[...] 
[Assim sendo], as editoras preferiram manter o anonimato dos artistas, para que os 

leitores não percebessem inconsistências entre um título mensal e o próximo.30  

 

      Este último argumento se aplica mais às séries que tratam de um único personagem ou 

grupo do que a histórias contidas em uma revista, como nas adaptações de obras literárias. No 

entanto, houve essa tendência também no caso das traduções integrais, em que foi apenas a 

partir dos anos 1950 que o nome do tradutor começou a aparecer nas versões em português de 

Oliver Twist, com uma única exceção, a tradução de Lima Castro de 1944 (ref. B24a) (ver a 

Seção 3). 

 

      No caso em consideração, conseguimos os nomes do artista e do adaptador de um novo 

lançamento da revista da Classics Illustrated, realizado em 1997 pela editora americana 

Acclaim Books (ref. T41b). Essa publicação recebeu o nome de Oliver Twist & Notes 

(Classics Illustrated Study Guide), e se identifica como “Your doorway to the classics” (“Seu 

portal para os clássicos”). Faz parte de uma coleção de study guides (guias de estudo) de pelo 

menos 36 títulos da série original Classics Illustrated. Contém um ensaio de dez páginas pela 

acadêmica Deborah Condon, do Dickens Project da Universidade de Califórnia em Santa 

Cruz, e, também, três páginas adicionais de quadrinhos (nos. 12, 37 e 48, contendo 17 

desenhos) que devem ter sido excluídos das primeiras edições americanas e da brasileira pela 

necessidade de se manter o formato de 47 páginas ilustradas.
31

 Os criadores identificados são 

Arnold Hicks, ilustrador, e Georgina Campbell, adaptadora. Não se tem maiores detalhes dos 

dois. Como Moya observa, referindo-se especificamente a Classics Illustrated: “As obras 

norte-americanas utilizavam apenas nomes desconhecidos na arte dos comics, tanto nas 

adaptações literárias como nos desenhos canhestros.” (CIRNE et al., 2002, p. 42). O nome do 

tradutor brasileiro continua desconhecido. 

                                                
30 “Because comic books were viewed as packaged products with a selling life of one to two months, the 

publishers tended to treat their artists and writers as anonymous and interchangeable suppliers. The artists 

themselves may have inadvertently helped to foster this perception by working for several different publishers 

and turning out artwork on demand and overnight.[…] [So] publishers preferred to have artists remain 

anonymous, so the readers would not notice inconsistencies in the monthly titles.” 
31 A editora não comenta esta variação.  Uma das cenas incluídas somente agora é bem conhecida na historia de 

Dickens – relata a semelhança percebida entre Oliver e o retrato da senhora na parede, na primeira estadia de 

Oliver na casa de Mr. Brownlow (ver ref. T02, capítulo XII) 
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       Quanto ao estilo da revista, já se comentou acima que o trabalho de Hicks é um tanto 

caricatural, especialmente na representação dos personagens que já são descritos desse modo 

por Dickens – como Mr. Bumble, the Artful Dodger, Noah Claypole e, especialmente, Fagin. 

Nos diálogos em inglês, existe uma tentativa do escritor de diferenciar o sintaxe o léxico e o 

acento cockney de Fagin, bem como de sua gangue de meninos e de outros personagens 

menores, mas a maior parte segue um inglês  padronizado dentro dos moldes do registro 

falado pela classe média. Na versão portuguesa, a linguagem é homogeneizada, num registro 

formal, conforme a política declarada por Aizen de somente usar um português “correto”, sem   

gíria ou linguagem de baixa calão. Como temos observado, esta tem sido a prática adotada em 

todas as versões de Oliver Twist examinadas no presente estudo (ver Seção 3). Todos os 

nomes de pessoas são mantidos no inglês original. “Mr.” continua inalterado, mas “pounds” 

se torna “libras”. 

 

      No que se refere ao “paratexto literário”, há 11 ocorrências, nesse texto, principalmente de 

placas e avisos. Nove são traduzidos para o português: exemplos são do aviso oferecendo 

Oliver como aprendiz (p. 7); da placa “BOA CERVEJA A VAREJO” (p. 10); da sinalização 

“para Londres” (p. 34); e do som “TOC TOC” (para “KNOCK KNOCK”, p. 15). Uma é 

simplesmente excluída: a placa “BOOKS” na livraria na página 7. E uma continua em inglês: 

o grito HALLO (p. 31), talvez por ser facilmente entendido pelo leitor brasileiro. A política de 

domesticação aqui encontrada parece estar em contradição com a manutenção dos nomes das 

pessoas, mas estaria coerente com o desejo de dar uma maior fluidez ao texto.   

 

      Dos outros aspectos especificamente relacionados à arte dos quadrinhos, destaca-se uma 

diferença na página 33 que talvez indique a utilização mais freqüente da linguagem dos 

quadrinhos nos Estados Unidos àquela época: a expressão em balão (!!?!) na versão 

americana é traduzida, também em balão,  por (“HEIN?”).  Não há outros exemplos para citar 

nessa área, mas em geral, a versão americana faz muito mais uso de negrito, para dar ênfase, 

do que a versão brasileira. Há, nesta, um pequeno redimensionamento do tamanho de alguns 

quadrinhos (na página 5, por exemplo). Parece que isso se deve à necessidade de aumentar o 

tamanho da maioria dos balões para acomodar o texto em português, não apenas por causa da 

diferença lingüística entre idiomas diferentes, mas também porque a versão brasileira utiliza 

uma fonte maior nos diálogos (e, curiosamente, uma menor nas legendas!).  
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      As versões americana e brasileira são bem similares. Ambas as legendas da mesma 

maneira discreta e têm cinco a seis quadrinhos por página, dos quais por volta de 4% são de 

forma circular. Considera-se, ainda, que nem a ausência de cores influencia muito na leitura 

da versão brasileira – o preto-e-branco parece dar certa qualidade dramática em comparação 

com a outra, ao mesmo tempo em que perde no detalhamento das pessoas e dos objetos. O 

que inferioriza o visual da versão em português, na opinião deste pesquisador, é a fonte 

utilizada – Times New Roman, caixa alta, em itálico. As legendas, em contrapartida, usam 

Arial em negrito! A americana usa uma das fontes tradicionais dos quadrinhos – letras 

maiúsculas que parecem desenhadas a mão. 

 

      Quanto ao Fagin, o primeiro dos quadrinhos, a tradição de destacar vilões grotescos 

começou nos quadrinhos americanos no início dos anos 1930 (DANIELS, 1971) e continua 

até os dias de hoje. O Fagin dos Classics Illustrated e da Edição Maravilhosa é certamente 

uma figura grotesca, com rosto ossudo, boca desdentada e deformada (Figura 36). Ele aparece 

em 44 dos 260 quadrinhos – uma proporção próxima à média, como se pode ver na Tabela 4.  

  

 

Figura 37. Arnold Hicks, 1953 (ref. B41, p. 11) 
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                               Tabela 4 - As histórias em quadrinhos 
   

            Ref. Ano Adaptador Artista Tradutor Cores 
 

Paginas de Quadrinhos Quadrinhos % Capa com 

              Quadrinhos totais com Fagin   Fagin 

  
           

B41 1953 Campbell Hicks anon. p+b 
 

47 260 44 17 Sim 

  
           

P22 1960 Carbonell Darnis Pereira p+b 
 

64 201 42 21 Não 

  
           

B42 1977 Dulcet Armando anon. p+b 
 

78 303 54 18 Sim 

  
           

B43 1979 Vidal Sales J. Redondo anon. cores 
 

30 288 38 13 Não 

  
           

P41 1986 Alico Carrillo Barros p+b 
 

55 172 51 30 Sim 

  
           

B45 2008 Malam Gelev Nazarian cores 
 

33 256 52 20 Não 

  
           

  
           

  
           

B44 2005 Eisner Eisner Conti p+b A 48 245 191 78 Sim 

  
     

B 63 246 93 38 
 

  
     

C 7 26 3 12 
 

            

      
A= vida de Fagin antes da história de Oliver Twist. 

      
B= a história de Oliver Twist. 

  

      
C= epílogo sobre Fagin. 
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      A sua primeira aparição é na pagina 11, onde Oliver o encontra fritando salsichas (Figura 

37). Na transformação dessa cena para o português aconteceu algo interessante: na versão 

americana, Fagin tem na mão o garfo grande mencionado por Dickens e que associamos com 

o diabo. As pontas dos tinos do garfo parecem desaparecer por baixo de um balão de diálogo. 

O adaptador brasileiro teve que redimensionar esse balão, especificamente, mas interpretou a 

imagem erradamente e completou o desenho do talher como se fosse uma colher! 

 

      Na mesma página, apreende-se de um balão o pensamento de Fagin de que: “Monks 

gostará de receber esta notícia!”. Assim, o nome de Monks é introduzido muito cedo na 

história e Fagin aparece logo fazendo parte de um complô contra Oliver – no texto de 

Dickens, isso ocorre somente na metade do livro, no capítulo XXVI. 

 

      O fim de Fagin é tratado em três quadrinhos, na página 49, a última do texto. O primeiro 

se trata da sentença judicial. Na versão americana, Fagin será “hanged by the neck till you´re 

dead!” – uma formulação padrão de palavras que, não obstante, sempre evoca emoções fortes. 

Na brasileira, consta a frase mais corriqueira: “Por todos os seus crimes, é condenado a 

morrer na forca!”. Os outros dois quadrinhos mostram Fagin na cela dos condenados, nem um 

pouco arrependido, e apelando para Oliver, como no texto de Dickens, para que lhe ajude a 

escapar. Não mostra a figura bestial que Cruikshank retratou (Figura 4). 

 

 

Figura 38. Arnold Hicks, 1953 (ref. B41, p. 25) 
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      Além de ser feio, o Fagin dessas versões é muito mal humorado e quase dá para ouvir sua 

voz áspera. Não retém seus aspectos cômicos, nem quase nada de especificamente judeu. 

Nem o cabelo ruivo – na versão americana, os cabelos são brancos, na reimpressão da 

Acclaim (ref. T41b), cinzentos e, na brasileira, de uma indeterminada cor clara. O adaptador 

exclui até a cena famosa em que Oliver observa Fagin conferindo avarentamente as jóias que 

tinha acumulado. A única evidência verbal ou visual que associaria Fagin com a comunidade 

israelita é o uso do tradicional chapéu chato de aba larga (Figura 38).  

 

      Nesse caso, o que se deve entender da meia-página (em destaque) que Deborah Condon 

(1977) dedica ao “Antisemitism in 19th-Century England” no seu ensaio da edição da 

Acclaim?  Simplesmente isto: que, mesmo no fim do século XX, o texto adaptado não precisa 

dizer que Fagin é judeu, pois todo mundo, pelo menos da audiência pretendida da publicação, 

já entende que ele é. E os jovens que talvez não tivessem entendido, agora ficam sabendo de 

uma maneira, ao que parece, mais objetiva. Condon esboça a situação dos judeus na Inglaterra 

no século XIX, relata a correspondência entre Dickens e Eliza Davis (ver a Seção 2.6.3) e 

descreve a atitude ambivalente de Dickens em relação aos judeus. Faz um resumo interessante 

de Fagin, que vale repetir: 

Fagin é judeu e, por isso, um excluído da sociedade inglesa da época. Não se pode 
evitar o fato de que Dickens explorava uma história longa e feia de preconceito anti-

judeu que datava da Idade Média. Muitas superstições e estereótipos sobre os judeus 

são incorporados em Fagin: matadores de Cristo, diabos, seqüestradores e assassinos 

de crianças cristãs; envenenadores, vigaristas, avarentos, etc. Por fazer de Fagin um 

judeu, Dickens usou essas associações para retratar-lo como bicho-papão – e excluído 

social. (CONDON, 1997, sem página)32 

 

      Essa reimpressão da Acclaim não chegou a ser publicada no Brasil e o ensaio de Condon 

não foi aproveitado pelas editoras, nem pelos adaptadores pós 1997 de Oliver Twist, em que 

se refere ao anti-semitismo. Esses preferiram, como já temos visto no caso das adaptações 

infantis (Seção 5), negar a existência do problema, excluindo qualquer menção aos judeus no 

texto verbal e não levando em consideração  como o personagem continua sendo retratado nas 

ilustrações. Essa política não deixa de ter certa validade no contexto brasileiro. Tem muito 

menos, porém, no contexto europeu e norte-americano, em que o meme de “Fagin o judeu” 

continua muito mais vivo.    

                                                
32 “Fagin is a Jew, and therefore an outsider in English society of the time. There is no getting round the fact that 

Dickens  was exploiting a long and ugly history of anti-Jewish prejudice dating back to the Middle Ages. Many 

superstitions and stereotypes about Jews are embodied by Fagin: Christ-killers, devils, kidnappers and murderers 

of Christian children; poisoners, swindlers, misers, etc. By making Fagin a Jew, Dickens used these associations 

to paint him as a bogeyman – and a social outcast.” 
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6.2.2 Ebal  nos anos 1970 

 

      A publicação de adaptações de obras literárias consideradas canônicas ou clássicas 

apresenta à editora de histórias em quadrinhos uma grande vantagem: ela sempre pode fazer 

reimpressões da mesma obra, que, por ser “clássica”, não perde seu valor. Isso foi feito, 

extensivamente, pela Gilberton nos Estados Unidos e pela Ebal no Brasil. Às vezes, as 

reimpressões recebiam capas novas ou material adicional, às vezes não. O outro lado da 

mesma moeda é que há, na visão das editoras, um limite quanto ao número de tais obras 

famosas para estimular compras por parte do público leitor. Chegará a um ponto em que não 

adianta mais fazer relançamentos das mesmas obras; além disso, não haverá novas obras que, 

economicamente, recompensem a adaptação das mesmas. Foi isso que aconteceu, segundo 

Moya (CIRNE et. al., 2002), com as séries publicadas pela Ebal.  

 

      A primeira série da Edição Maravilhosa, com 200 títulos, terminou em 1961 (CIRNE et 

al., 2002), com vendas já caindo e custos aumentando em conseqüência da retirada pelo 

governo de Jânio Quadros dos subsídios ao papel importado. Aparentemente, Oliver Twist, na 

versão que a Ebal comprou nos Estados Unidos, nunca foi reimpressa e a história somente 

reapareceu em outras versões importadas nos anos 1970. Vale lembrar que o lançamento em 

1953 foi apenas a quarta versão da história a ser produzida no Brasil, sendo as primeiras três: 

a tradução parcial de Machado de Assis do século XIX (ref. B11a); a condensação das 

Guaspari de 1943 (ref. B21a); e a tradução de Eduardo de Lima Castro de 1944 (ref. B12a), 

todas com disponibilidade ou tiragem limitada. O que deve ter ajudado o sucesso do gibi de 

1953 foi o filme de David Lean de 1948, que reafirmou o nome de Oliver Twist no Brasil.  

 

      As duas versões em quadrinhos dos anos 1970 são traduções de revistas espanholas. A 

literatura consultada sobre os quadrinhos no Brasil, não faz referência à indústria espanhola, 

mas a Espanha tinha editoras de porte nas áreas da literatura infantil e das histórias em 

quadrinhos, havendo um boom na área, nos anos 1940 e 1950. A Bruguera, maior editora 

espanhola de quadrinhos nos anos 1960 e 1970, foi fundada em 1910 e fechou em 1986. 

Chegou a abrir filiais na América Latina, inclusive no Brasil a partir de 1960 (HALLEWELL, 

2005). Entre 1970 e 1983 essa editora publicou uma série de adaptações em quadrinhos de 
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obras literárias, chamada Joyas Literárias Juveniles, com 269 títulos, dos quais, nada menos 

de 16 foram de obras de Dickens (FERNÁNDEZ SOTO, 2008).   

 

       A primeira tradução espanhola a aparecer no Brasil, porém, foi de outra editora, também 

de porte na área infanto-juvenil: Ediciones Toray S.A. Não foi possível, na pesquisa atual, 

localizar um exemplar dessa versão espanhola (ref. T43) de Oliver Twist traduzida pela Ebal 

para a sua primeira edição dos anos 1970 (ref. P42). Pouca coisa se descobriu a respeito de E. 

Dulcet e Armando, responsáveis, respectivamente, pela adaptação espanhola e pela arte 

gráfica. Sabe-se, no entanto, que os dois eram ativos no mercado editorial espanhol nos anos 

1960.       

 

      A Ebal lançou a tradução novamente, mas sem identificar o tradutor. A revista não fez 

parte da Edição Maravilhosa, mas de uma série chamada Ebal especial de apenas quatro 

títulos, dos quais Oliver Twist era o número 3.  Os outros títulos são: O médico e o monstro, 

de Stevenson; Os três mosqueteiros, de Dumas père; e Os filhos do Capitão Grant, de Verne. 

Na primeira página do texto, a história é descrita como “Quadrinização do romance de 

Charles Dickens”, usando o termo supostamente cunhado pelo próprio Aizen (AZEVEDO, 

2007). A revista tem uma capa colorida de papel mais grossa, 78 páginas de quadrinhos em 

preto e branco. Contém, também, uma biografia com duas páginas do autor inglês, inclusive 

seu retrato.  Não contém outro material editorial a não ser um anúncio dos outros títulos da 

série. O formato é menor do que as revistas da Edição Maravilhosa, mas não se sabe se foi do 

mesmo tamanho da versão em espanhol.  

 

      Quanto à linguagem, o estilo gráfico segue uma tendência mais realista, com o uso 

ocasional de linhas finas para representar movimentos rápidos, emoções ou barulhos (p. 10, 

12 e 77, por exemplo). A fonte usada parece Times New Roman, usando letras maiúsculas e 

minúsculas. Os balões são em negrito, as legendas não. Estas são usadas, com freqüência, às 

vezes necessitando caixas em separado. Exemplos de “paratexto literário” aqui não existem. 

Tampouco nomes de lugares aparecem, exceto Londres e Inglaterra. Os nomes de pessoas são 

geralmente mantidos em inglês, mas um deles recebeu uma modificação inexplicável: 

Sowerberry transformou-se em Snowberry. Nancy virou Anita, refletindo a origem espanhola 

da versão.
33

 “Senhor” e “Senhora” substituem Mr. e Mrs. Onde a versão mostra maior 

                                                
33 Nancy invariavelmente se transforma em Anita nas versões espanholas consultadas. Continua normalmente 

como Nancy nas versões em português. 
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originalidade é no formato e tamanho dos quadrinhos – de dois a seis por página. Aqui, a 

variedade de estilo dos quadrinhos produz um efeito bastante dinâmico na narração da 

história.  

 

      A história em si sofreu muitas alterações. A começar por Oliver, que não aparenta ser um 

menino de nove anos de idade, mas um rapaz de 14 ou 15. O artista da capa, o brasileiro 

Antônio Euzébio, parece não ter aceito esta mudança e, embora reproduzisse os traços de 

Fagin exatamente como Armando os desenhou, reduziu a idade de Oliver de três a quatro 

anos, no mínimo (Figura 39). Bumble começa, na história, aparecendo com sua conhecida 

antipatia, mas no fim é ele quem resolve, sem atritos, o mistério das origens de Oliver! 

Brownlow é descrito como “milionário”. Há muitas outras mudanças deste tipo, a maioria no 

sentido de simplificar a história, como a exclusão total do personagem Monks. Mas a mais 

gritante é a que se refere ao criminoso Fagin. 

 

 

Figura 39. Antônio Euzébio, [1977?] (ref. B42, capa) 

 

      O Fagin de Armando é o mais esquisito de todos os examinados neste estudo. Ele é 

representado como um homem alto, bem apessoado, de cabelos brancos e compridos, com 
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franja. Não tem barba e usa sempre um casaco escuro, de gola alta e um solidéu, também 

escuro – esse vestuário lembra a roupa antiga dos padres (Figura 40).  Fala um português 

padrão (como todos os personagens) e se mostra muito avarento. Inclui-se a cena dele 

examinando seu tesouro, excluída na versão dos Clássicos Ilustrados (ref. B41). Fora disso, 

ele é simplesmente um criminoso exigente e medroso. No fim, fica preso e confessa tudo.  

Não existe a cela do condenado, nem a forca. 

 

 

Figura 40. Armando, [1977?] (ref. B42, p. 77) 

 

      Não há nada, portanto, nessa versão, que defina Fagin como judeu. Ele poderia ser, por 

exemplo, um padre católico renegado. No fundo, certas características do estereótipo ainda 

aparecem nessa versão – o solidéu (que talvez fizesse parte de um estereótipo mais moderno 

do judeu, mas, com certeza, não do tradicional), o nariz romano, a avareza. Mas seria difícil 

atribuir a esses aspectos qualquer sentido anti-semítico. É como se Armando tivesse sido 

instruído pela editora a produzir um modelo que não poderia ser considerado judeu. 

 

      Quanto à terceira e última versão de Oliver Twist publicada pela Ebal, esta saiu apenas 

dois anos depois.  Nos anos 1960 e 1970 houve um renascimento dos “super-heróis” dos 

quadrinhos dos anos 1940 e a palavra “herói” esteve muito em voga entre as crianças. Em 

1978, no entanto, a Ebal lançou sua quinta (e última) série da Edição Maravilhosa – Série 

Mini-Heróis. Oliver Twist, que apareceu em março de 1979, foi o número seis dos oito títulos 

da série (ref. B43)
34

. 

                                                
34 Os outros são: A ilha do tesouro, de Stevenson, mais uma vez; O príncipe e o mendigo e As Aventuras de 

Huck, por Mark Twain; Mulherzinhas, por Louise (sic) May Alcott; Sem família, por Hector Malot; Bernadette, 

por Cassarel (ver a nota seguinte); e David Copperfield, do próprio Dickens. Este último, sem dúvida, 



212 

 

 

            O texto-fonte espanhol tinha sido publicado pela Bruguera em Barcelona, 1973, como 

o número 70 da série gigante Joyas Literárias Juveniles mencionada acima. Foi reimpressa 

várias vezes na Espanha, inclusive na revista Tio Vivo. A edição usada para fins comparativos 

neste estudo (ref. T42) foi publicada por ocasião das festas natalinas de 1985, na revista Zipi 

Zape Especial, juntamente com outras adaptações. O título da obra é Oliverio Twist, comum 

na Espanha, embora o nome El hijo de la parroquia ocorra também com  freqüência. 

 

      O adaptador espanhol Vidal Sales
35

 fez versões de outros 103 títulos dessa série da 

Bruguera, além de outras de Oliver Twist, inclusive aquela que serviu de base para a 

condensação em português estudada na seção 4 deste trabalho (ref. T23 e P22). O artista dos 

quadrinhos é Jesus Redondo
36

, mas o da capa (um quadro realista mostrando Oliver correndo) 

foi outro artista espanhol, Antonio Bernal Romero. Nesse caso, a Ebal não substituiu a capa 

original com o trabalho de um artista da casa como Euzébio. Como sempre, a Ebal não 

identifica o tradutor da obra para o português. 

 

      O estilo empregado por Redondo é ligeiramente caricatural nas fisionomias dos 

personagens e mais naturalista nas posturas, no vestuário e nos ambientes. As cores planas, as 

mesmas usadas no texto-fonte espanhol, parecem dar mais dinamismo à narrativa. Os 

quadrinhos, ao contrário, não reproduzem esse movimento – todos os 288 são retangulares, da 

mesma altura, exceto quatro ou cinco, que mostram variações na largura. Uns 18 não têm 

borda ou pano de fundo bem definido – esse efeito provoca uma maior sensação de urgência e 

um foco mais intenso sobre os personagens.  As linhas convencionais que representam 

movimento rápido são usadas em cinco ocasiões, uma delas junto com uma estrela para 

mostrar um impacto forte (ref. B43, p. 29).   

  

      No processo tradutório, o formato e o tamanho dos balões de diálogo não foram alterados. 

As caixas contendo as legendas, porém, foram aumentadas de 1 ou 2 mm., dez ou doze vezes, 

para poder acomodar o texto traduzido. A versão brasileira não imitou as letras maiúsculas 

simples e elegantes da espanhola, mas usou uma fonte menor, tipo Arial, com negrito, nos 

                                                                                                                                                   
estimulado pela fama internacional que o mágico americano David Copperfield começou a atingir em 1977.  

Uma instância curiosa da transmissão dos memes, neste caso de apenas um nome próprio.  
35 José Antonio Vidal Sales (1921-  ), também conhecido pelo nome de Cassarel, publicitário, jornalista, 

historiador e escritor premiado.  
36 Jesus Redondo Román (1934-  ). Segundo Fernández (2008), ele ilustrou somente Oliver Twist da série 

espanhola, “com um estilo pulcro y elegante.” 
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diálogos e uma parecida a Times New Roman, sem negritos, nas legendas. Há apenas três 

exemplos do “paratexto literário” na versão – um aviso, uma placa de loja e um artigo de 

jornal (páginas 6, 7 e 18). Todos esses elementos são relevantes à história e foram 

devidamente traduzidos para o português, usando o mesmo letreiro da versão espanhola.  

  

      Quanto aos nomes e títulos, o tratamento é variável. Os únicos nomes de lugares são 

Londres, Pentonville (bairro de Londres) e Roma, todos inalterados. Há também “el barrio de 

Jaboc”, traduzido como “o bairro de Jaboc” – trata-se aqui da favela londrina de Jacob‟s 

Island! No que diz respeito às pessoas, o tradutor português adota versões portuguesas dos 

nomes em espanhol, sem recorrer aos criados por Dickens. Assim, Enrique vira Henrique 

(Henry ou Harry em inglês) e Ricardito se transforma em Ricardinho (Dick em Dickens e na 

maioria das traduções em português). Rosa, Ines, Noë, Carlota e Anita são copiados da versão 

espanhola para a brasileira sem alteração; normalmente, nas versões em português, Ines seria 

Agnes e Anita Nancy.  

 

      Os sobrenomes não alteram, só que a versão brasileira repete o erro da espanhola, 

colocando Grimwing no lugar de GrimWIG. Na tradução, señor e señora passam para 

“senhor” e “senhor”, exceto no caso de Brownlow, que é quase sempre chamado de Mister 

Brownlow nas duas versões, como se fosse Lord ou Sir.  O tradutor brasileiro ainda coloca o 

Mister em fonte diferenciada, para dar ênfase ao estrangeirismo. Finalmente, the Artful 

Dodger recebe o apelido de Truhan em espanhol, definido pelo Diccionário de uso del 

español actual Clave (2003) como “1. Pessoa sem vergonha e que vive de embustes, de 

enganos. 2. Pessoa que, com suas brincadeiras, gestos ou piadas faz rir ou procura divertir” 
37

. 

Normalmente as versões em português lhe dão nomes como Trapaçeiro Esperto ou Raposa 

Manhosa. No caso em foco, a versão brasileira simplesmente repete “Truhan”. 

 

      Quanto às mudanças da história de Dickens, estas são menores do que na versão anterior, 

de Armando e Dulcet (ref. B42), mas continuam significativas. O assassinato brutal de Nancy 

e o enforcamento acidental de Sikes foram tratados graficamente na Edição Maravilhosa de 

1953 (ref. B41), mas estão ausentes nessas duas versões. Essa mudança, em especial, deve ser 

vista com sendo provocada pela auto-censura que a indústria de quadrinhos sofreu em meados 

dos anos 1950, reduzindo o teor de violência nas revistas, especialmente naquelas destinadas a 

                                                
37 “1. Persona que no tiene vergüenza y que vive de engaños y de estafas. 2. Persona que com suas gracias, 

gestos o historias hace reír o procura divertir” 
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jovens (ver Seção 6.2.1 acima e GONÇALO JÚNIOR, 2004).  Na versão de Vidal Sales em 

análise, Nancy simplesmente foge.  

 

      Não há, nessa versão, a cena mais famosa de todas, do Capítulo II do livro de Dickens, 

quando Oliver pede mais comida no asilo, depois de ter sido escolhido representante dos 

meninos esfomeados. Devemos lembrar que estávamos, ainda em 1979 no Brasil, sob o 

governo militar e que, na Espanha, o ditador Franco morreu somente em 1975, dois anos 

depois do lançamento da revista naquele país. Oliver pede mais comida nessa versão, não às 

autoridades públicas, mas a seu empregador no campo, para quem ele recolhe lenha. 
38

 Com 

certeza, essa versão, de cunho menos socialista, de Vidal Sales, seria mais aceitável pelos 

governantes da época nos dois países, do que a versão da Edição Maravilhosa. 

 

      Outra modificação é a exclusão do primeiro capítulo da obra de Dickens, tratando do 

nascimento de Oliver e da morte da sua mãe. A versão brasileira compensa essa perda, 

reproduzindo, na página 3 da revista, sem comprometer as 30 páginas de quadrinhos que vêm 

logo em seguida, uma pequena introdução editorial, em que cita a descrição que Massa (1965) 

fez de Machado de Assis como “o precursor dos condensadores de romances no Brasil”. Na 

mesma página, reproduz-se, por completo, o primeiro capítulo da própria tradução de 

Machado (ref. B11a)!  Trata-se da única interferência editorial na revista brasileira, fora do 

próprio texto de quadrinhos, e o anúncio para outras revistas na contracapa, mas pode ser 

considerada uma intervenção inédita, especialmente nesse mundo dos quadrinhos, em que não 

se costuma reproduzir trechos grandes das versões integrais de obras “clássicas”. 

 

      O Fagin de Redondo é feio, mas nem parece tão velho. Tem os vestígios de uma barba, 

que lhe dá uma aparência de sujeira. Os cabelos ruivos estão sempre cobertos por um chapéu 

sem aba, que parece um pouco oriental. Veste sempre um grosso casaco azul. A fisionomia, 

com nariz acentuado, é tratada mais caricaturalmente do que a dos outros personagens. Essa 

característica, associada ao vestuário, cria uma diferença marcante entre ele e os outros 

personagens (Figura 41). No entanto, pela aparência, pouco lembra o estereótipo tradicional 

do judeu.  

 

                                                
38 Suspeita-se que esse trabalho de recolher lenha seja o resultado de uma má interpretação, por parte do tradutor 

espanhol, do termo inglês “to pick oakum”, que era a ocupação de Oliver no asilo.  O trabalho consistia em 

desfiar cordões grossos para usar as fibras na impermeabilização de navios construídos de madeira. O tradutor 

pode ter confundido oakum com a árvore oak (carvalho).  
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      Proporcionalmente, ele aparece menos do que nas outras revistas, em apenas 13% dos 

quadrinhos (Tabela 4).  A introdução a Oliver é rápida, sem os detalhes acostumados como a 

fritura das salsichas. Em seguida, quando Oliver o observa contando o seu dinheiro com uma 

expressão de avareza, ele reage com violência. Três páginas depois, também se mostra 

violento quando tenta jogar uma frigideira na cabeça do Artful Dodger e, um pouco depois, na 

recaptura de Oliver, quando ele bate forte em Nancy. Aparece na janela de Oliver com Monks 

(p. 23) com quem ele se reúne para fazer um complô (p. 25). Depois contrata Claypole (p. 27) 

e fica sabendo da suposta traição de Nancy (p. 28). Percebe-se que, mesmo aparecendo pouco,  

ele cumpre plenamente seu papel tradicional no desenrolar da história de Dickens.  

 

 

 

Figura 41. Jesus Redondo, 1979 (ref. B43, p. 11)  

 

            A mudança maior vem nas últimas páginas. Como não se menciona mais a fuga de 

Sikes, o adaptador retratata Fagin fugindo com a multidão querendo linchá-lo. Ele fica 

protegido pela polícia – um agente declara: “Temos de pegá-lo antes que caia nas mãos dessa 

multidão!” (p. 32) Quando ele é, finalmente, preso, o policial avisa: “Vamos! Comporte-se e o 

levaremos a salvo à prisão, até que seja julgado pela Lei”. Outro agente adiciona: “Caso 

contrário, nós o entregaremos a essa gente aí!” (p. 32). Esses diálogos e a alteração da história 

de Dickens parecem evidenciar mais uma manifestação da situação política da época. Fagin 

não aparece mais na história – simplesmente some.  
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6.2.3 Os quadrinhos em Portugal 

 

      Foi possível identificar apenas duas versões de Oliver Twist em quadrinhos editadas em 

Portugal.  Isso não surpreende, uma vez que se trata de um país mais conservador, que tem  

bem menos de um décimo do tamanho do Brasil em termos populacionais. De fato, a presença 

de tantas versões infantis, naquele país, como verificou-se na Seção 5, poderia indicar um 

mercado bastante desenvolvido para a literatura infantil, em comparação com o Brasil, em 

contraste com o mercado de “quadradinhos”, como são chamados naquele país. Novamente, 

as duas versões são traduções, uma de um livro espanhol e a outra de um norte-americano, 

separadas por uns vinte anos. 

 

      A primeira dessas duas versões foi publicada pela Livraria Bertrand e lançada nos anos 

1960, com uma segunda impressão em 1970 (ref. P22). Suas 64 páginas de quadrinhos são 

usadas para ilustrar a condensação de J.M. Carbonell
39

 analisada na Seção 4 do estudo atual. 

A organização desse livro é de três páginas de texto verbal, seguidas por uma página de 

quadrinhos. Mesmo sendo usado como ilustrações, o conjunto dos quadrinhos compõe, por si 

só, uma história completa, sem exigir referência ao texto verbal da condensação. Como já se 

comentou, é improvável que o leitor juvenil lesse o texto verbal e os quadrinhos ao mesmo 

tempo. Por isso decidiu-se tratar essas duas manifestações da mesma história – a condensação 

e os quadrinhos - em separado. 

 

      Uma vez que ilustram um texto verbal de quase 200 páginas, que exclui pouco da história 

de Oliver conforme escrita por Dickens, não se espera que os quadrinhos do artista Francisco 

Darnis apresentem grandes alterações na história como ocorreu nas duas versões mais 

recentes da Ebal (ref. B42 e B43). Verificou-se que os quadrinhos realmente acompanham o 

texto verbal da condensação, inevitavelmente com muitas simplificações. Na cena, por 

exemplo, em que Oliver pede mais comida, o texto verbal descreve a sala onde os meninos 

comiam, o tipo e a quantidade de comida, o dialogo entre Oliver e o homem encarregado de 

servir e, finalmente, a reação violenta deste frente ao pedido do menino. Tudo isso é 

representado em apenas um quadrinho, com uma pequena legenda e dois balões de diálogo.  

 

                                                
39 Provavelmente em colaboração com Vidal Sales, cujo nome consta como condensador do texto-fonte espanhol 

(ref. T23). 



217 

 

      Nota-se, en passant, que, nem no texto verbal, nem no quadrinho, Oliver atua nessa cena 

segundo a obra de Dickens, como representante dos meninos, mas como um indivíduo 

morrendo de fome, o que não o deixava dormir: “Sem pensar duas vezes, levantou-se 

silenciosamente e dirigiu-se à sala onde eram servidas as refeições” (ref. P22, p. 9). Era um 

“rebelde” (palavra usada no quadrinho, p. 11), por conta própria e não como parte de uma 

coletividade, o que seria menos aceitável no clima político da época, não somente na Espanha 

de Franco, como também no Portugal de Salazar. .  

 

      Existem grandes semelhanças entre essa versão e ref. B43 (ver Seção 6.2.2).  Isso seria um 

reflexo da participação de Vidas Sales nas duas. As duas versões têm poucos nomes de 

lugares, que são repetidos em ambas: Londres, Roma e Pentonville. Os nomes em espanhol 

dos personagens se repetem de forma idêntica nos dois textos-fonte (ref. T42 e T23) – 

Enrique, Ines, Anita, etc. Até os nomes escritos erradamente se reproduzem – Grimwing, 

Jaboc. Ao contrário do que fez o tradutor da Ebal (ref. B43), que simplesmente repetiu a 

maioria dos nomes espanhóis, o tradutor de Portugal, Pereira da Silva
40

, re-converteu todos os 

nomes à forma costumeira nas versões em português de Oliver Twist: Harry, Agnes, Nancy, 

Grimwig e Jacob. Mantém, da versão em espanhol, Carlota, Rosa e Noë, que são iguais em 

português. Os outros nomes continuam em inglês, como também é normal nessas versões. 

Mr./Mister e Mrs. não aparecem na versão espanhola nem na portuguesa – são Señor e Señora 

e “Senhor” e “Senhora”, respectivamente.  

 

      Comparando a nossa versão portuguesa (ref. P22) com seu texto-fonte (ref. T23), verifica-

se um cuidado em manter o texto-fonte, não apenas por parte do tradutor português, quanto do 

tipógrafo. As traduções dos balões e das legendas seguem cuidadosamente o modelo 

espanhol. As fontes usadas são quase iguais – letras maiúsculas escritas a mão nos balões, 

com a mesma letra usada nas legendas, porém em itálico. A fonte da versão portuguesa é 

ligeiramente menor. Não se usa negrito para ênfase. O formato dos quadrinhos também é 

igual. Às vezes há variações milimétricas nos espaços ocupados pelos balões e nas caixas das 

legendas, para acomodar o texto verbal.  

 

      Foram percebidos três quadrinhos com diferenças substanciais nas duas versões. Em um 

caso, a mudança é trivial – o diálogo entre dois balões foi trocado (p. 123, o primeiro 

                                                
40 Finalmente encontra-se o nome do tradutor das versões em quadrinhos! Não obstante, não se sabe maiores 

detalhes das atividades de Pereira da Silva. 
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quadrinho). No segundo caso, a versão portuguesa tem um balão adicional e mostra uma 

vassoura usada para bater em Oliver, que não consta na versão espanhola (p. 27, último 

quadrinho). Não se tem uma explicação adequada para essa variação, pois o quadrinho 

português parece representar bem o texto da condensação. Pode, porém, ser um reflexo da 

situação política na Espanha da época, no começo do enfraquecimento do governo quase 

militar de Franco, pois a condensação em português se refere a soldados como alternativa à 

polícia, enquanto os soldados não aparecem na edição espanhola utilizada neste estudo. De 

qualquer forma, tudo indica que o tradutor português tivesse usado uma edição da versão 

espanhola anterior a de 1972, aqui analisada.  

 

      A terceira diferença parece confirmar essa análise. No assassinato de Nancy, a versão 

portuguesa mostra, no segundo quadrinho da página 219, Sikes atirando nela, o que 

acompanha o texto da condensação: “Então, louco de raiva, tirou a pistola do bolso e disparou 

à queima-roupa sobre a infeliz Nancy, que cambaleou e caiu sem exalar um gemido. . .” (ref. 

P22, p. 220). Na edição espanhola de 1972, essa frase é totalmente excluída (ref. T23, p.213) 

e a cena do quadrinho relevante aparece substituída pela imagem noturna de uma casa, de cuja 

janela sai um balão, contendo o texto “aaah!” (p. 215). O que deve ter acontecido, imagina-

se, é que a primeira edição, provavelmente de 1957, foi de alguma forma censurada pelas 

editoras em edições seguintes no sentido de reduzir a carga de violência, agindo assim em 

conformidade com a onda de crítica internacional contra os quadrinhos, nos anos 1950. O 

tradutor português deve ter tido acesso às primeiras edições espanholas, antes dessa censura.  

.  

      Este exemplo é interessante por outro motivo, pois mostra uma das ferramentas mais 

usadas na linguagem dos quadrinhos: a de forçar o leitor a chegar a suas próprias conclusões e 

detalhamentos a partir dos dados incompletos que constam da página - o closure que 

descrevemos na Seção 6.1. Nesse caso, na versão espanhola, o leitor não visualiza, na página, 

que Nancy está sendo assassinada, mas entende que tal fato ocorre, ao ouvir o “aaah!” Cria na 

cabeça os detalhes de uma possível encenação.   

 

      Quanto aos outros aspectos da linguagem especial dos quadrinhos nas duas versões, o 

formato do livro é pequeno (188mm x 120mm), portanto têm apenas três ou quatro 

quadrinhos por página, organizados em quatro leiautes diferentes. O uso de legendas é 

intenso, talvez pela necessidade de acompanhar a condensação ao lado – dos 201 quadrinhos, 
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nada menos de 133, ou dois terços, contêm legendas. O estilo dos desenhos de Darnis
41

 é 

realista, com certos personagens como Fagin e Bumble, recebendo um tratamento um pouco 

mais caricatural do que os outros. A arte é impressa em preto-e-branco, mas um excesso de 

negro dá uma sensação de peso às cenas, às vezes escondendo o detalhamento das fisionomias 

– pode ter sido problema de impressão, mas isso acontece nas duas versões. Não há uso de 

linhas para indicar movimento rápido, nem de outras convenções semelhantes. O “paratexto 

literário” se limita a dois avisos, traduzidos para o português, bem como um sinal de direção 

com seta que contém a palavra “Londres” na versão espanhola, mas, misteriosamente, é 

apagada na portuguesa (p. 35)!  

 

      Com relação a Fagin, já se relatou que, na condensação, ele é referido como “el judio” ou 

“o judeu” mais de 140 vezes em cada versão (ver Tabela 2). Nos quadrinhos que ilustram 

essas condensações, essas palavras também aparecem, mas com uma incidência muito baixa – 

em três ocasiões em cada versão.
42

 Evidentemente, isso é suficiente para caracterizar o Fagin, 

mesmo sem ler a condensação. É interessante notar que a primeira menção na versão 

portuguesa aparece na página 91, bem mais tarde do que na espanhola, em que surge na 

página 43, logo depois da introdução do personagem. Vale ressaltar, também, que, quase 

sempre em Oliver Twist nas suas muitas versões, os outros personagens nunca se referem a 

Fagin como judeu; isso é sempre deixado para o narrador – tem aqui uma das poucas 

exceções, na página 169, quando Nancy diz: “Fui eu que levei Oliver  à casa do judeu, quando 

ele vivia com o senhor Brownlow. . .”  

 

      A aparência de Fagin tem muitas semelhanças com a versão de Redondo (ref. B43) – rosto 

magro e angular, cabelos lisos, nariz pronunciado, o mesmo chapéu sem aba. Mas usa óculos, 

parece mais velho e magro (Figura 42). Ele tem momentos de raiva, nervosismo e violência, 

mas, em geral, é mais simpático e alegre do que o Fagin de Redondo. Sorri em muitos dos 42 

quadrinhos em que aparece, às vezes ironicamente, como na recaptura de Oliver quando ele 

declara, rindo: “Estou muito satisfeito por ver que prosperaste tanto. Oh, uma nota de cinco 

libras no bolso!” (p. 83) Mostra-se avarento e mercenário, como sempre, e também incentiva 

Sikes no assassinato de Nancy. 

                                                
41 Francisco Darnis (1910-1966), desenhista de quadrinhos espanhol, criador da célebre série espanhol El Jabato. 
42 Dois trechos são os mesmos nas duas versões (p. 91 e 169 da versão portuguesa); os outros são distintos (p. 43 

na versão espanhola e p. 207 na portuguesa). 
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Figura 42. Francisco Darnis, [196?] (ref. P22a, p. 119) 

       

      Fora do nome “judeu”, há pouco aqui que indique um anti-semitismo ostensivo e 

estereotipado. Até a primeira aparição de Fagin é simples, sem os famosos detalhes da lareira 

e das salsichas. O seu fim, também, é simples – a condensação exclui, nas duas línguas, o 

processo de Fagin, a agonia e a bestialização da sua última noite na cela dos condenados, 

além da visita de Oliver e Brownlow (ver itens 3 e 4 do Apêndice C). Menciona a visita dos 

correligionários, que ele rejeita. Conclui com a sua condução à forca, na presença de uma 

enorme multidão. O adaptador e desenhista representam esse procedimento todo em um único 

quadrinho (Figura 43), seguramente uma obra de arte na adaptação em quadrinhos:  
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Figura 43. Francisco Darnis, [196?] (ref. P22a, p. 257) 

 

      Quanto à segunda versão de Portugal, não foi possível, em três anos de buscas, localizar 

um exemplar da tradução portuguesa (ref. P41) da versão norte-americana em quadrinhos, 

ilustrada por Fred Carrillo. Esta foi publicada pela Pendulum Press em 1979 como parte da 

série Now Age Illustrated (ref. T44).  Sabe-se, porém, através da lista de um sebo português
43

 

e do catálogo on-line da Biblioteca Nacional de Portugal, que a versão portuguesa foi 

impressa pelo Editorial Pública de Lisboa, em 1986, como número 17 da coleção Biblioteca 

RTP – Clássicos em Banda Desenhada
44

. A tradutora é Maria Auta de Barros. O livro é do 

mesmo formato da versão americana (20,5 cm x 14 cm), mas, com 61 páginas, tendo uma 

página a menos. Os comentários a seguir, portanto, são baseados somente na análise da versão 

em inglês.  

 

      A adaptação do texto de Dickens foi realizada por Stella Houghton Alico dentro de uma 

filosofia editorial de adaptações em quadrinhos citada na primeira parte desta seção. A versão 

mostra uma tendência didática, com o prefácio endereçado “ao professor” (“to the teacher”); 

                                                
43 www.alfarrabista.com, consultado em 13-12-2007. Este foi o único exemplar comercial localizado pelo 

pesquisador que, imediatamente, o encomendou. Lamentavelmente, foi extraviado pelos correios brasileiros. 

Recebemos uma reprodução da capa, com um desenho mostrando Oliver e Bumble. 
44 Os quadradinhos em Portugal são também chamados de banda desenhada, do francês bande dessinée. 

http://www.alfarrabista.com/
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uma página sobre Dickens e suas obras; quase 30 notas explicativas na roda-pé, 

principalmente de vocabulário; e uma última página com uma lista de “palavras a gravar” 

(“words to know”), bem como oito perguntas ao aluno sobre o texto (ref. T44, p. 62)
45

. Deve 

ter sido essa última página que foi excluída da versão portuguesa – é bem possível, também, 

que essa versão excluísse as notas de roda-pé por considerá-las redundantes, como foi feito na 

versão de Gelev, ainda a ser examinada, na Seção 6.2.4.  

  

      Além do material já mencionado, a página 3 mostra pequenos retratos de seis dos 

personagens principais, com Oliver Twist ao centro, em que aparecem Fagin, Bill Sikes, 

Monks, Nancy, Mr. Brownlow e Rose Maylie. Curiosamente, exclui Bumble e o Artful 

Dodger. O resto do livro (pelo tipo de encadernação é mais livro do que revista) consiste de 

55 páginas de quadrinhos, com dois a quatro desenhos por página.  

 

      O estilo de Carrillo, em preto e branco, é bastante realista, com as roupas e os cenários 

bem detalhados. Novamente, alguns personagens recebem um tratamento mais caricatural do 

que outros, em especial Fagin e, até certo ponto, Bumble. A versão mostra uma utilização 

intensiva de legendas. Fora das legendas associadas com quadrinhos individuais, quase todas 

as páginas começam com legendas de uma a três linhas, cada na sua própria caixa, como se 

pode ver na Figura 44. As legendas são tão grandes e explicativas, que a versão corre o perigo 

de ser considerada uma adaptação ilustrada e não uma história em quadrinhos. Isso se deve, 

pelo menos em parte, ao desejo da adaptadora de colocar no papel o maior número de detalhes 

possíveis da história complexa de Dickens, que não sofreu, nessa versão, alterações 

substanciais. A mesma coisa aconteceu, segundo Gonçalo Júnior (2004), com muitas 

adaptações de romances brasileiros pela Ebal nos anos 1950. 

 

    Poucos usos diferenciados da linguagem dos quadrinhos encontram-se aqui. O mais visível 

seria o formato dos balões, que não são arredondados, mas sempre retangulares, e nunca são 

emoldurados por bordas laterais – acredita-se que as causas tenham sido econômicas, para 

evitar que o artista tivesse que formatar o texto verbal. Em segundo lugar, constata-se o uso 

de caixas especiais com bordas quebradas para indicar um flashback na página 51. Por último, 

há uma falta total ou parcial de bordas em muitos quadrinhos, o que sempre altera a 

                                                
45 Essas perguntas inclúem duas que dizem respeito a Fagin, inclusive uma provocadora: “Do you think that each 

character in the story got what he deserved at the end? Give three examples of this.” “Você acha que todos os 

personagens receberam o que mereciam no fim? Providencie três exemplos.” 
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perspectiva do leitor. Não existe qualquer exemplo de “paratexto literário”, nem das linhas, ou 

das estrelas, etc., convencionalmente usadas nos quadrinhos. A fonte utilizada parece Arial, 

ficando as legendas em itálico.  

 

      A presença de Fagin nessa versão é a mais marcada nos quadrinhos, exceto na versão de 

Eisner (ref. B44). Ele aparece em 30% dos desenhos (ver a Tabela 4) e certas cenas famosas 

de Dickens são reproduzidas detalhadamente. A sua primeira aparição (Figura 44), por 

exemplo, que certamente deve muito ao desenho de Cruikshank (Figura 1).  Fagin também 

aparece em uma vinheta na capa do livro, examinando jóias roubadas, com olhos de avarento. 

A cabeça calva de Fagin está normalmente coberta por um boné de estilo desconhecido ou por 

um chapéu tradicional de aba larga. Ele tem barba e os dentes são grandes e brancos. Sua 

fisionomia é, como já se observou, caricatural. Como no livro de Dickens, ele mostra, às 

vezes um lado mais simpático – a legenda na página 18 comenta: “Sometimes Fagin was kind, 

but he could also be cruel.” (“Às vezes Fagin ficava bondoso, mas também poderia mostrar 

crueldade.”)  Ele estimula, indiretamente, o assassinato de Nancy, como em Dickens, além de 

mostrar um quadro semelhante ao desenhado por Cruikshank na cela dos condenados (Figuras 

44 e 45, respectivamente), apenas menos  animalesco. 

 

Figura 44. Fred Carrillo, 1979 (ref. T44, p. 16) 
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Figura 45. Fred Carrillo, 1979 (ref. T44, p. 58) 

 

      Em resumo, trata-se de um Fagin bem aproximado ao de Dickens e Cruikshank, um pouco 

menos sinistro, talvez, mas igualmente diabólico e corrupto. Só que não leva o nome de 

“Jew”. Uma vez que tal afiliação fica muitas vezes sub-entendida nos Estados Unidos (ver 

Seção 6.2.1 acima), o potencial anti-semítico dessa versão, dentro do estilo estereotipado, não 

pode ser negado. 

 

6.2.4 Malam, Gelev e Nazarian  

 

      O último texto a ser analisado foi lançado depois da re-escritura fundamental de Eisner 

(ref. B44), mas será examinado aqui, pelo fato de seguir os moldes das adaptações 

tradicionais. O lançamento americano (ref. T46) faz parte da nova onda de adaptações que 

começou nos Estados Unidos, no fim dos anos 1970 e nos anos 1980, com editoras como a 

First Publishing e a série Marvel Classics da Marvel Comics (BENTON, 1993). Essas 

produções recentes empregam o papel brilhante das revistas de moda, capas de cartolina de 

boa qualidade e uma encadernação parecida àquela de livros de capa mole – pouco a pouco, 
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todas as histórias em quadrinhos consideradas de valor artístico estão sendo reimpressas dessa 

forma e vendidas nas livrarias, ao mesmo preço de livros.  

 

      A edição americana (ref. T46), que se autodenomina de uma graphic novel, foi lançada 

pela editora Barron´s em 2006, direcionada, a julgar pelo conteúdo didático, a jovens de 12 a 

15 anos de idade. Esse aspecto didático é algo que ela tem em comum com a última versão 

estudada, de Carrillo e Alico (ref. T44), bem como com as condensações e adaptações mais 

recentes analisadas nas Seções 4 e 5 deste estudo. No caso dessa versão, o material adicional, 

tanto na edição norte-americana, quanto na tradução brasileira, consiste de quatro páginas 

duplas no fim do livro, tratando, respectivamente, da vida e obra de Dickens
46

; de uma 

cronologia dos eventos principais do mundo e da vida do autor inglês; de uma descrição das 

desigualdades sociais da época em Londres, da nova Lei dos Pobres e dos castigos por crimes 

cometidos (enfatizando, por razões desconhecidas, o transporte para Austrália, que figura 

pouco nesse romance de Dickens); e da recepção crítica do livro, em que estão mencionadas 

adaptações fílmicas e teatrais. Nota-se que não há qualquer menção a judeus nesse material. 

 

       A edição em inglês contém, adicionalmente, quase 50 notas de rodapé explicando termos 

ingleses, a maioria corriqueiros, mas alguns que se referem a gírias empregadas por Dickens. 

Tanto essas notas, quanto o índice alfabético dos assuntos tratados nas oito páginas didáticas, 

foram considerados dispensáveis na versão brasileira que, em todos os outros detalhes (exceto 

a cor da capa, o leiaute da mesma e o texto da contracapa) seguiu detalhadamente o texto-

fonte americano, com variações mínimas no formato e tamanho de certos balões.  

 

      O livro brasileiro (ref. B45), lançado em 2008 pela Companhia Editora Nacional, fundada 

em 1925 por Monteiro Lobato e que se especializa em livros didáticos e paradidáticos, faz 

parte da coleção Quadrinhos nacional.  O tradutor é identificado (em letras muito pequenas) 

como Santiago Nazarian. A coleção brasileira continua em plena expansão em 2010, já 

chegando a 15 títulos. Foram incluídos não somente os “clássicos” costumeiros - A ilha do 

tesouro, Raptado e O médico e o monstro, de Stevenson; Moby Dick; Viagem ao centro da 

terra, de Verne; Frankenstein, de Mary Shelley – mas também obras normalmente não  

encontradas nesse tipo de coleção, como Macbeth, de Shakespeare, além de obras-primas da 

                                                
46 Neste ponto os editores incluem uma “árvore genealógica de Oliver Twist”, mostrando os parentescos dos 

personagens. Como grande parte do suspense e do interesse da história consiste no mistério das origens de 

Oliver, questiona-se a necessidade de incluir tal árvore, especialmente em uma edição criada para estimular o 

interesse dos jovens por obras clássicas. 
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literatura brasileira como O alienista de Machado de Assis e Triste fim de Policarpo 

Quaresma de Lima Barreto.   

 

      A versão de Oliver Twist começa com um frontispício ilustrado de página dupla, 

mostrando uma cena de um bairro pobre de Londres e uma citação de Dickens descrevendo o 

nascimento de Oliver. Segue uma página com vinhetas dos 21 personagens principais, por 

ordem de importância, com Oliver Twist, Fagin (“líder da gangue de ladrões”) e Bill Sikes 

(“um ladrão violento”) destacados na primeira fila. Desse quadro percebe-se logo que todos 

os nomes ingleses são mantidos e que Mr. e Mrs. são traduzidos em Sr. e Sra. Logo em 

seguida, vem o texto da história – 33 páginas de quadrinhos (p. 7 a 39), divididas em 17 

„capítulos‟ de 2 páginas cada (exceto o primeiro, de apenas uma página). Cada capítulo tem 

um título curto como “O roubo”, “Fuja!” ou “Apresentando Bill Sikes”. Cada página contém 

entre cinco e nove quadrinhos, o mais comum sendo oito. 

 

      A peculiaridade dessa versão é que, alem de três ou quatro legendas pequenas, que fazem 

parte do quadrinho (como “Oito anos depois. . .”, p. 7), tanto quanto balões de diálogo na 

maioria dos quadrinhos, todos os desenhos são acompanhados por um texto verbal de quatro a 

cinco linhas, narrando a história.  Pode-se acompanhar o desenvolvimento da narrativa, 

meramente lendo esses textos. Em contrapartida, não dá para entender a história pela mera 

leitura dos quadrinhos com os balões. Trata-se, então, muito mais de uma adaptação ilustrada 

do que de uma história em quadrinhos. É um produto híbrido, que não emprega a linguagem 

dos quadrinhos como descrita nesta seção, quer dizer, para contar uma história.  Reconhece-

se, porém, os objetivos didáticos da série e pode ser que esse formato inédito fosse 

propositalmente escolhido para levar os jovens a ler as narrativas verbais.  

 

      Quanto aos outros aspectos da linguagem dos quadrinhos, certo dinamismo é criado pelos 

tamanhos variados dos quadrinhos, cinco dos quais sem bordas, e pelo uso de close-ups. Mas 

a impressão geral deixada pela arte de Penko Gelev é que não parece desenhada para atrair a 

atenção do jovem leitor; isto porque suas cores são escuras, sem muito contraste; e o estilo 

caricatural parece caracterizado somente pelo tamanho grande das cabeças dos personagens. 

Os balões sempre ultrapassam as bordas dos quadrinhos e aquele tipo que representa o 

pensamento dos personagens, que, em geral, apresenta uma linha de borbulhas seguida por 

um balão na forma de nuvem, é de forma oval com apenas uma borbulha. 
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      Do “paratexto literário”, há quatro exemplos. Na página 11, uma sinalização em pedra, 

mostrando “London 70 miles”, que passa a ser “Londres 110km”. Na página 20, o anúncio no 

jornal oferecendo a recompensa para quem achar Oliver continua com o inglês “Five 

guineas”.  Na página 23, tem um BANG!, dentro de um balão em formato de estrela, que se 

mantém no português. E, finalmente, a placa “TO LET” na página 27 é traduzida por 

“ALUGA-SE”.  

 

      O texto do adaptador John Malam não faz grandes alterações na seqüência e no peso dos 

eventos traçados por Dickens. Fagin, o personagem mais caricatural dessa versão, aparece em 

todas as cenas normais, com garfo e salsichas, por exemplo, na primeira aparição (Figura 46). 

Ele tem cabelos ruivos, desenhados como descritos por Dickens e que escondem parte do 

rosto (ver a Seção 3.3.3), além de um nariz extremamente pronunciado.  Seu comportamento 

varia entre insinuante, violento e diabólico. O fim do personagem recebe uma página inteira 

(p. 38), mostrando o processo judicial e a visita de Oliver e Brownlow, além do desespero do 

velho. Mas o Fagin de Gelev continua sendo um homem e não um bicho do mato (Figura 47). 

 
 

Figura 46. Penko Gelev, 2008 (ref. B45, p. 12) 
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Figura 47. Penko Gelev, 2008. B45, p. 38. 

 
 

      Gelev, então, inclui vários aspectos tradicionais do estereótipo, seguindo as descrições 

verbais de Dickens. Carrillo, acima, (ref. T44), parecia mais influenciado por Cruikshank.  

Mas o efeito geral não é muito diferente e podemos repetir o que foi falado da versão de 

Carillo: de que existe, nessa versão, pelo menos nos Estados Unidos, um forte elemento do 

anti-semitismo em potencial. Até sem querer, pois em se tratando de um artista israelense 

como Gelev, não se acredita que houvesse uma agenda anti-semítica implícita. 

 

      Dois outros pontos devem ser ressaltadas. Em primeiro lugar, a persistência do meme do 

cabelo ruivo, que aparece aqui com toda força. Em segundo lugar, a re-escritura de Eisner, 

publicada três anos antes, parece não ter exercido qualquer influência sobre essa versão. 

Gelev poderia, sem problema nenhum, ter mudado o cabelo e o nariz, mas escolheu não fazê-

lo.  

 

6.4 CONCLUSÃO 

 

      É interessante observar que, no caso das histórias em quadrinhos, a liberdade teórica que o 

novo meio deu aos adaptadores não teve o efeito de produzir uma variedade grande no 

tratamento da história de Oliver Twist. Encontramos, de fato, abordagens mais diferenciadas 

nas adaptações infantis ilustradas (Seção 5) do que nesta seção. Talvez o simples fato de se 

tratar de uma obra “clássica”, associado à tentativa de atingir uma audiência de várias idades e 
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não apenas crianças, tenha influenciado esse quadro. Suspeita-se, todavia, de que o 

conservadorismo da linguagem dos quadrinhos durante muitas décadas fosse a causa principal 

dessa falta de variedade.  Esse último fator parece ter pesado bastante na tradução das revistas 

estrangeiras para o português, em que não se evidenciou inovação nenhuma, a não ser pelas 

duas novas capas encomendadas pela Ebal (ref. B41 e B42) e pela inclusão do trecho de 

Machado de Assis, também pela Ebal (ref. B43). 

 

      Quanto à linguagem dos quadrinhos em si, já comentamos que os textos de Dickens são 

altamente descritivos e se concentram nas manifestações externas dos objetos e dos 

acontecimentos. As versões visuais do texto, portanto, não têm que lidar muito com o 

problema de como expressar o que não está acontecendo. Por outro lado, o texto verbal que 

acompanha os quadrinhos, não precisa descrever, em palavras, tudo que está passando nas 

imagens pictóricas. Os adaptadores dos quadrinhos evitaram, assim, qualquer referência 

verbal ao fato de Fagin ser judeu. Das histórias em quadrinhos examinadas nesta seção, 

apenas a versão de Darnis (ref. P22), que ilustra uma condensação extensa do romance, 

contém a palavra “judeu”, que aparece, mesmo nesse caso, somente três vezes. 

 

      Pode-se argumentar que a mesma ausência do “judeu” ocorreu nas adaptações infantis. 

Mas a diferença é grande – no caso das adaptações infantis, a falta desse termo se deve a uma 

supressão consciente por parte do escritor – ele está modificando seu texto-fonte. No caso das 

histórias em quadrinhos, bem como dos filmes e desenhos animados, o re-criador ou diretor 

está simplesmente reapresentando a história em outra forma semiótica. Não está suprimindo 

nada. A validade desse procedimento depende, a nosso ver, do contexto. No Brasil, ele 

estaria, em termos gerais, escondendo a identificação judaica. Na Inglaterra e nos Estados 

Unidos, não faria muita diferença, pois todo mundo sabe que Fagin é judeu. Daí os protestos 

violentos na Europa, na ocasião do lançamento do filme Oliver Twist de Lean em 1948, que, 

apesar de excluir qualquer referência verbal ao fato de Fagin ser judeu, mostrou um 

personagem grotesco e exagerado (POINTER, 1996, apud JOHN, 2005). Nos Estados 

Unidos, a versão sem cortes foi liberada para exibição somente vários anos depois. 

 

      Essas reações fortes ao filme de 1948, segundo John (2005), tiveram o efeito de fazer com 

que as representações fílmicas posteriores de Fagin fossem, ou facilmente identificáveis como 

judaicas, ou como enfatizando os aspectos do personagem como a encarnação do mal – quase 

nunca os dois ao mesmo tempo. Acredita-se que essa distinção passou também para os 
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quadrinhos – os Fagins mais malvados dos quadrinhos (ref. B41 e P41) são os menos 

caracterizados como judeus. E essa mesma tendência chegou a seu ponto culminante com a 

obra de Eisner, a ser examinada agora, que mostra um Fagin totalmente judeu e pouco visto 

como maléfico.  
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7 OLIVER EM SEGUNDO PLANO – FAGIN, O JUDEU 

 

Shylock and Fagin, Othello and Caliban all deserve a second look, for there´s no need 

to accept racism in literature, not even if expressed in deathless blank verse. (DIXON, 

1977, p. 95)1 

 

      A última versão de Oliver Twist a ser analisada neste trabalho é uma re-escritura (ref. T45, 

2003) por Will Eisner, realizada na linguagem semiótica que ele fez tanto para criar – a da 

narrativa gráfica ou da “arte seqüencial”, expressão por ele dada às histórias em quadrinhos.  

Não se trata, porém, de uma versão que se distancia do seu texto-fonte, o romance que 

Dickens escreveu em 1837/38. Os memes principais que temos acompanhado através das 

outras edições em português, continuam a existir com plena força – o órfão Oliver, a Londres 

dos pobres, o ambiente dos 1830, o assassinato de Nancy, dentre outros. O único que sofre 

uma modificação radical é o personagem de Fagin, seu caráter e sua atuação. Esta seção 

examinará porque e como Eisner operou tal transformação, e quais foram os resultados.   

 

7.1 EISNER, O JUDEU 

 

      Eisner nasceu no Brooklyn, Nova Iorque, em 1917, filho de uma família de imigrantes 

judeus originária do antigo Império Austro-Húngaro.  Nova Iorque tem a segunda maior 

comunidade israelita do mundo, com quase dois milhões de habitantes.
2
 A influência judia 

tem uma presença marcante em todas as esferas da vida da cidade – social, política, cultural e 

econômica. A vida dessa comunidade e da própria cidade constitui o cenário de muitas das 

obras de Eisner. 

 

      Depois de trabalhar no departamento de artes de várias revistas, Eisner começou a 

desenhar e publicar tiras de quadrinhos em 1935. Em 1940, criou seu personagem mais 

famoso, o detetive Denny Colt, conhecido como The Spirit. As histórias foram publicadas até 

1952, com muitas reedições nas décadas seguintes e, também, com a participação de outros 

artistas conhecidos (Alan Moore, por exemplo, em 1997), que usavam o herói de Eisner na 

                                                             
1 “Shylock e Fagin, Otello e Caliban, todos merecem uma segunda olhada, pois ninguém precisa aceitar o 

racismo na literatura, mesmo se for apresentado em versos imortais”. 
2 Compara-se com a maior, Tel Aviv em Israel, de aproximadamente 2,5 milhões. 
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criação de novas histórias em quadrinhos. Na maior parte dos vinte anos seguintes, Eisner se 

dedicou aos quadrinhos educacionais, especialmente à redação e criação de uma revista 

técnica em quadrinhos, publicada pelo exército americano: The Preventive Maintenance 

Monthly. A partir de 1974, começou a ensinar a criação das histórias em quadrinhos na School 

of Visual Arts em Nova Iorque, publicando várias obras consideradas fundamentais pela 

comunidade desenhista; destaca-se Comics and Sequential Art em 1985
3
. 

 

      Em 1978, o autor publicou A Contract with God, (lançado no Brasil pela Devir em 2007 

com o título Um contrato com Deus). Esta obra consiste de quatro histórias interligadas sobre 

a vida dos judeus em Nova Iorque. É considerada a primeira “novela gráfica”, ou graphic 

novel, termo que foi inventado por Eisner ao negociar o livro com as editoras americanas.
4
 

 

      O termo graphic novel continua sem definição exata. Basicamente trata-se de uma história 

(ou coleção de histórias interligadas) no formato de um livro, narrada usando a arte seqüencial 

dos quadrinhos. Em geral, é escrita para o consumo dos adultos e vendida ao preço de livros 

nas livrarias, e não das revistas nas bancas.  A extensão da obra é geralmente maior do que as 

revistas em quadrinhos, a encadernação mais encorpada e o tratamento gráfico mais 

sofisticado.  Além de obras ficcionais, pode também tratar de matérias históricas ou 

biográficas. Mesmo assim, certos críticos consideram a expressão “graphic novel” meramente 

uma jogada de marketing para dar uma nova imagem às revistas em quadrinhos para adultos, 

numa tentativa de recuperá-las da sua má fama dos anos 1950 e 1960 (ZANETTIN, 2008). 

Muitos escritores do gênero continuam preferindo a terminologia tradicional de comics, comic 

books, ou revista em quadrinhos, como Alan Moore, autor célebre de Watchmen (1986). 

Quanto ao Brasil, o termo “novela gráfica” é bastante usado, mas tem circulação menor do 

que “graphic novel” nos Estados Unidos. 

 

      Para muitos, porém, a importância desse conceito é fundamental. Couch e Weiner (2004, 

p. 16) descrevem o graphic novel como “um fator significante no discurso que começa nos 

anos 1980, referente ao reposicionamento artístico e econômico dos quadrinhos nos Estados 

Unidos.”. E Eisner, o seu criador, chegou a escrever mais de dez, incluindo adaptações de 

Don Quixote (2000), Moby Dick (2001) e do épico da África Ocidental, Sundiata (2003).  

                                                             
3 Nossa referência bibliográfica de EISNER, 2008a, é uma edição atualizada dessa obra.  
4 A atribuição do termo a Eisner já foi questionada (ver, por exemplo, Zanettin, 2008, p. 6), mas o próprio Eisner 

a confirmou numa entrevista com Álvaro de Moya em 1991 (MOYA, 2003, p. 16). Foi confirmada também pelo 

historiador da novela gráfica Weiner (2003, p. 17).  
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Mais conhecidos são seus outros livros gráficos sobre temas ligados ao passado e a vida atual 

dos judeus: A life force (1988); a obra autobiográfica To the heart of the storm (1991); um 

livro de histórias interligadas, Minor miracles (2000); The name of the game (2001) sobre as 

tensões entre os vários grupos de judeus em Nova Iorque; e, finalmente, poucas semanas 

depois da morte do autor, em 2005, foi publicado um trabalho histórico, The plot (2005), que 

trata do panfleto Os protocolos dos Sábios do Sião, documento do começo do século XX que 

alega conter os planos dos judeus para dominar o mundo, logo revelado como uma 

falsificação (ver Seção 2.6.2).
5
 

 

      Sempre escritos com sutileza e usando os personagens em situações patéticas, a maioria 

desses livros trata do tema preferido de Eisner: o preconceito racial e a assimilação dos judeus 

na cultura americana (COUCH; WEINER, 2004). Na obra autobiográfica To the heart of the 

storm, o pai do jovem Willie o ajuda a superar as manifestações e conseqüências do anti-

semitismo na sua vizinhança. Outro exemplo pertinente ao tema do preconceito, tem a ver 

com seus trabalhos dos anos 1940. Como ajudante a The Spirit, Eisner tinha criado um 

personagem preto, Ebony White, negro do tipo comumente estereotipado no teatro americano 

de variedades. Mas ao se alistar nas forças armadas durante a Segunda Guerra Mundial, 

Eisner teve a oportunidade de observar, pessoalmente, muitos casos de preconceito racial. Por 

isso, ao sair do exército, ele alterou as características do personagem, acabando por tirá-lo de 

cena.  

 

      Eisner reconheceu a necessidade de criar estereótipos na área artística dos quadrinhos. 

Escreveu: “Concluí que havia estereótipos „bons‟ e „ruins‟; a palavra-chave era „intenção‟. Já 

que o estereótipo é uma ferramenta essencial na narrativa dos quadrinhos, é dever do autor 

reconhecer seu impacto no julgamento social” (EISNER, 2005, p. 4). Como já indicamos ao 

longo deste estudo, o problema vai muito além da “intenção” do autor na reprodução ou não 

de características preconceituosas, mas a aplicação que Eisner fez dessa política na sua 

construção de Fagin foi tão abrangente e completa que nesse caso específico, seria impossível 

negar a força e os resultados da sua intenção. 

 

      No romance Oliver Twist de Dickens encontrou o veículo perfeito para o exercício de uma 

“ação positiva”, positive action, para tentar corrigir as imagens do passado - para buscar 

                                                             
5 The plot foi traduzido para o português por André Conti e publicado com o nome O complô pela Cia. De Letras 

em 2006, com introdução de Umberto Eco. 
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modificar, em outras palavras, os memes associados a Fagin.  No Prefácio de Fagin, o Judeu, 

Eisner (2005, p. 4) afirma: 

Alguns anos atrás, estudando contos folclóricos e clássicos da literatura com vistas à 

adaptação para os quadrinhos, descobri as origens dos estereótipos [étnicos] que 

aceitamos sem questionamento. Ao examinar as ilustrações das edições originais de 

Oliver Twist, encontrei um exemplo inquestionável da difamação visual na literatura 

clássica. A memória do uso grotesco dessas imagens pelos Nazistas na Segunda 
Guerra Mundial, cem anos depois, comprovou a persistência desses estereótipos 

cruéis. Combatê-los tornou-se  uma obsessão, e percebi que não tinha escolha a não 

ser incumbir-me de um retrato mais verdadeiro de Fagin, contando a sua história da 

única maneira que me era possível. Este livro, portanto, não é uma adaptação de 

Oliver Twist! É a história de Fagin, o Judeu.  

 

7.2 FAGIN THE JEW 

 

      A novela gráfica Fagin the Jew foi publicada nos Estados Unidos em outubro de 2003, 

quando o autor já tinha 86 anos de idade. Nas versões de Oliver Twist analisadas neste 

trabalho, a de Eisner é a única que tem a mesma pessoa responsável pelas ilustrações e pelo 

texto verbal. Sem dúvida, isso deixou o artista com maior liberdade para expressar exatamente 

o que queria e para realizar as modificações radicais que ele fez na obra de Dickens.  Essas 

mudanças abrangem muitos dos relacionamentos teóricos entre hipotexto e hipertexto que 

Genette (1997) descreve, todos dentro da área genérica de “transposição” (ver Seção 2.3 deste 

estudo).  

 

      Vale detalhar tais relacionamentos neste ponto, pois indicam o nível de sofisticação 

necessária para realizar uma transformação que aparentemente não parece complexa. Seguem 

na ordem de importância decrescente da sua aplicação na obra de Eisner: 

-a trans-modalização – a mudança básica de romance para história em quadrinhos; 

-a transposição temática – a mudança do tema principal de Oliver e seu mundo para Fagin. No 

caso atual, trata-se de uma transposição que Genette denomina de homo-diegética, pois a 

identidade dos personagens é mantida, com o mesmo sexo e idade; o cenário londrino e a 

época histórica dos 1830 também não se modificam. Essa transposição também abrange dois 

aspectos da transformação semântica que se aplicam sobremaneira no caso do Fagin de 

Eisner: a trans-motivação, ou a substituição da motivação dos personagens; e a trans-

valorização, envolvendo a reavaliação dos personagens; 

-o acréscimo, feito no caso atual, tanto por extensão, adicionando material novo, quanto por 

amplificação, usando material existente; 
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-a redução – a transformação de um romance de mais de 400 páginas de texto verbal para 63 

páginas de quadrinhos. Incluídas aqui estão a excisão, quer dizer, a retirada de trechos inteiros 

ou a eliminação de detalhes; a concisão, ou a expressão de idéias em termos mais concisos; a 

condensação, pela qual se conta a mesma história do hipotexto em termos mais abreviados; 

-a trans-estilização – a mudança do estilo verbal, do inglês vitoriano para uma linguagem mais 

moderna; e, finalmente, 

-a tradução, aplicável, no seu sentido “propriamente dito”, apenas à tradução brasileira por 

André Conti do texto-fonte norte-americano. 

 

      Será examinado agora como Eisner aplicou algumas dessas modalidades na sua re-

escritura, começando pela mudança mais evidente que focaliza a alteração do tema: a do 

nome da obra. O propósito de Eisner era reavaliar (e reapresentar) Fagin, personagem judeu 

de Dickens no romance Oliver Twist. Ele trabalhou dentro do contexto do livro, mas também 

tinha que levar em consideração o imaginário popular referente a Fagin. Não teria sido 

adequado, nessas circunstâncias, dar um título ao livro que fosse simplesmente uma variação 

que incluísse o nome de Oliver, pois tiraria o impacto da nova visão de um foco só. Poderia 

ter chamado o livro, então, simplesmente de Fagin? Poderia, sim, mas Eisner queria tratar 

também de um aspecto específico do personagem, o fato dele ser judeu e ter se transformado 

em um elemento importante na estereotipação tradicional dos judeus.  Decidiu, então, incluir 

as palavras the Jew no título. Não apenas como uma manifestação do novo foco, mas também 

como uma afirmação, digamos, do próprio judaísmo. No século XIX e pelo menos até a 

Segunda Guerra Mundial, no século XX, a interpretação automática do leitor anglo-saxônico 

de um título como Fagin the Jew teria sido muito negativa. Ele imaginaria que se tratava de 

um livro que fosse reconfirmar o preconceito racial e que o personagem do título fosse a alma 

da maldade. Nas décadas mais recentes, as atitudes mudaram, mas ainda seria considerado um 

tanto embaraçoso lançar um livro com semelhante título.  

 

      Agora, no século XXI, o título de Eisner não pode mais ser interpretado como de um livro 

anti-semítico – simplesmente não acharia editora que o publicasse, se fosse. Portanto, chega a 

ser recebido em termos positivos, como uma valorização do personagem judeu. E seu impacto 

inegavelmente forte e positivo, é reforçado pela capa do livro, que mostra um velho com 

barba de Papai Noel, tomando conta de duas crianças (Figura 48).  
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Figura 48. Will Eisner, 2003 (T45, capa) 

 

      O novo foco do livro fica plenamente demonstrado na sua estrutura. Em primeiro lugar, a 

história quase toda é contada por Fagin, na cela dos condenados, para seu visitante, o próprio 

Charles Dickens. O mecanismo é antigo – o uso dele mais conhecido na literatura inglesa é no 

poema The Ancient Mariner (1798), por Coleridge, quando o velho marinheiro intercepta um 

dos convidados de um casamento e conta sua história toda. Com exceção da primeira e das 

últimas cenas, a história contada por Eisner, assume a forma de um grande flash-back.  

 

      Tudo isso tem duas conseqüências fundamentais: uma é referente à narrativa - os leitores 

já sabem desde o começo que é um homem, personagem do livro, quem vai contar a história – 

já é o primeiro passo para humanizar Fagin, tirando-o do simbolismo do estereótipo. O 

contraste com a obra de Dickens é marcante. Nesta, e em todas as adaptações estudadas até 

agora, o narrador é impessoal, com uma tendência a ver o mundo pelos olhos inocentes de 

Oliver, especialmente nos primeiros capítulos.  
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      A outra conseqüência é mais técnica. As legendas nos quadrinhos cumprem o papel do 

narrador nos romances. Quase sempre esse narrador das legendas também é impessoal, 

neutro, apenas fazendo pequenos esclarecimentos para ajudar o fluxo da narrativa. Como já 

destacamos, em todas as versões em quadrinhos de Oliver Twist, o uso de legendas é mais 

extensivo do que na maioria das histórias em quadrinhos, devido às complexidades da 

história. No trabalho de Eisner, não é diferente. Ele, de fato, se aproveita das legendas para 

dar maior corpo à pessoa de Fagin, sempre nas próprias palavras do velho. Na primeira parte 

do livro, usa as legendas ainda mais do que no resto, na tentativa de criar um personagem o 

mais redondo possível, antes de colocá-lo nas cenas criminosas que Dickens retratou. 

 

      Esta primeira parte, com 48 páginas de quadrinhos, é um acréscimo à historia que Dickens 

conta. Narra a vida de Fagin antes da aparição de Oliver – uma vida, totalmente  criada por 

Eisner, pois não há em Dickens a mínima indicação dessa vida anterior. Essa parte do livro é 

seguida pela história de Oliver e dos últimos anos de vida de Fagin, terminando com sua 

morte por enforcamento – tudo contado em 63 páginas e tudo narrado pelo velho. As últimas 

sete páginas do texto formam um epílogo em que se apreendem vários detalhes pertinentes à 

vida anterior de Fagin, contados por Oliver, agora adulto, e sua esposa – trata-se aqui de mais 

uma invenção de Eisner.  

 

      O livro tem três seções distintas, que denominamos A, B e C na Tabela 4. A e C, que não 

estão presentes em Dickens. Compõem quase a metade do livro e mais do que a metade do 

número total de desenhos.  A história de Dickens, na seção B, continua mais ou menos a 

mesma contada por Dickens, mas inevitavelmente, muito abreviada. Exceto pela introdução 

de Fagin, Sikes e os meninos-ladrôes (sem nomes), a primeira seção consiste, como já 

falamos, de material e personagens novos, tudo relatado por Fagin.  

 

7.2.1 Fagin sem Oliver 

 

      O retrato que Eisner faz de Fagin é de um homem desprivilegiado e injustiçado, uma 

figura patética, vivendo em Londres numa sociedade em que os judeus já atingiram certa 

aceitação. A sua primeira introdução é como Moses Fagin (Moisés Fagin, na versão 

brasileira), já muito significativo em si, na construção de um homem de carne e osso. No texto 

de Dickens e nas outras versões analisadas, Fagin não tem primeiro nome – é somente Fagin 

ou, às vezes, Mr. ou Sr. Fagin.  
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     Dentre os fatores que Eisner cria para formar a necessária imagem de Fagin, vêm, em 

primeiro lugar as circunstâncias familiares do personagem. Segundo Eisner, Fagin nasceu 

filho de imigrantes judeus, fugindo de perseguição na Europa central. Eram muito pobres e 

pertenciam à onda mais recente da imigração judia, a dos asquenases, originários das partes 

mais setentrionais da Europa. Essa comunidade era considerada de classe inferior à 

comunidade sefardita, de origem mediterrânea e já estabelecida na Inglaterra desde o século 

XVII.  Fagin vê-se obrigado a trabalhar como mascate desde pequeno, recebe uma educação 

rudimentar, que se limita apenas à educação religiosa e perde os pais com 13 ou 14 anos de 

idade. A mãe por causa natural e o pai ao ser atacado por ingleses cristãos, quando tenta 

cobrar uma aposta que ganhou. O pai é representado como muito esperto, até picareta, por 

necessidade de ganhar a vida e, após sua morte dele, Fagin rouba pão e remédios para 

sustentar a mãe.   

 

      O rabino da comunidade consegue colocar o menino como empregado na casa de um 

judeu rico, Eleazar Salomon (Salomão), que trabalha muito para melhorar as condições de 

vida dos judeus pobres. Fagin se dá muito bem com seu empregador, a quem acompanha nas 

visitas às casas de judeus ricos e famosos. O propósito de Eisner aqui, acreditamos, é mostrar 

que já havia judeus integrados à sociedade inglesa e que, dentre eles, muitos eram benfeitores. 

Mas também, havia aqueles que corrompiam os ingleses ou sacrificavam suas próprias 

crenças para progredir social ou profissionalmente. E é contra estes, que o jovem Fagin reage, 

como quando uma judia rica da sociedade fala dos judeus pobres: “Por que. eles não 

trabalham [no comércio], como meus irmãos, em vez de depender da nossa caridade?” E 

Fagin, ainda menino, intercepta: “Desculpe, senhora, mas o comércio nos bairros pobres é o 

crime!!” (ref. B44, p. 22).
6
 Depois da visita, Sr. Salomão explica para Fagin que ele tem que 

aceitar seu lugar na sociedade, o que o menino questiona. Sr. Salomão responde que os judeus 

podem conquistar seu espaço por iniciativa própria, pelo seu espírito empreendedor.  

 

      Eisner inclui nesse contexto certas figuras históricas. Com o pai ainda vivo, Moses assiste 

a uma luta de boxe, que é ganha pelo famoso Daniel Mendoza – nessa ocasião o pai declara: 

“Graças a Deus, graças a Deus!! A Inglaterra vai saber que os judeus podem revidar!” 

                                                             
6 No texto de Eisner: “Why can´t they go into trade instead of depending on our charity as my brothers were able 

to do?” “Begging your pardon, ma‟ am, the trade of the slums is crime.” (ref. T45, p. 22) 
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(ref. B44, p. 13).
7
(Grifo do autor) Outra figura histórica é Isaac d‟ Israeli, membro importante 

da comunidade sefardita que brigou com seus pares sobre questões de ritual religioso e 

terminou batizando os filhos como anglicanos – um destes, Benjamin - quase contemporâneo 

de Dickens - chegou a ser o Primeiro Ministro preferido da Rainha Vitória, criador do 

moderno partido Conservador e romancista de renome.
8
 Essas inclusões servem para valorizar 

a posição dos judeus na sociedade.  

 

      Durante um pequeno intervalo fora da casa do Sr. Salomão, Fagin consegue aprender um 

pouco de costura e artesanato. Mais tarde, Sr. Salomão consegue abrir uma escola para os 

pobres e coloca Fagin, já jovem adulto, para fazer a limpeza do edifício. Lamentavelmente, o 

dono do edifício, Emmanuel Lopez, judeu sefardita, pega a filha Rebecca beijando o rapaz. 

Não entendendo a situação, provocada exclusivamente pela menina, Lopez coloca Fagin na 

rua, marcando o retorno dele “às sarjetas de Londres” (ref. B44, p. 27).  

 

      A partir de então, Fagin começa a comprar e vender roupa usada, às vezes roubada, e 

chega à receptação de itens de valor roubados. Ele conta um caso que lembra o assalto à casa 

em que Oliver é forçado a participar, no Capítulo XXII do texto de Dickens (ref. T02): um 

jovem amigo de Fagin participa no assalto a uma casa em que o mordomo morre. Esse jovem 

faz objeções e é assassinado por sua vez pelos outros ladrões. Esta cena chocante foi criada 

para mostrar o contraste entre a atitude dos criminosos e o respeito pela a vida humana, uma 

qualidade que Eisner considera valorizada, em especial, pelos judeus.  Por receptar os valores 

roubados nesse assalto (verdadeiro) e por suspeitas de cumplicidade no assassinato do 

mordomo (falso), Fagin é condenado à deportação para a Austrália, onde trabalhará dez anos 

em um regime de servidão, no qual os presos são alugados aos colonos, para trabalho forçado.   

 

      Na Austrália, continua a sofrer injustiças devido à maldade dos outros. Depois de vários 

anos de trabalho duro nas minas e como alfaiate, arranja emprego como ajudante de um 

exportador, Jack Dawson
9
, que ele salva de um acidente. Sobrevive pela esperteza, mas é 

sempre desvalorizado por ser judeu. Seus opositores (a maioria) sempre o chamam 

                                                             
7 No texto de Eisner: “Thank God, thank God!! Now all England will know that Jews can fight back!” (ref. T45, 

p. 13) (Grifo do autor) 
8 Isaac d‟ Israeli (1766-1848), judeu sefardita de Londres e historiador literário. Benjamin Disraeli, First Earl of 

Beaconsfield (1804-1881), apelido „Dizzy‟, Primeiro Ministro do Reino Unido (1868 e 1874-1880), autor de 

Coningsby (1844) e Sybil (1845). 
9 Nota-se a semelhança entre Jack Dawson e o nome de The Artful Dodger, Jack Dawkins, que aparecerá na 

parte central da história de Eisner. 
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simplesmente de “judeu” (“Jew”). O azar final acontece quando Dawson concorda em 

financiar a compra de uma alfaiataria para ele, mas morre na véspera, deixando apenas 

dívidas. Ao findar os dez anos, Fagin volta para Londres, “ao mundo que eu realmente 

entendia” (ref. B44, p. 42), mas um homem envelhecido e alquebrado na saúde.    

 

      Na Inglaterra, agora sem esperança de um grande futuro, faz uma parceria na picaretagem 

com Sikes, mas não acata a violência do outro. Em uma conversa, Fagin critica-o assim: 

“Calma, Sikes, você conhece o meu estilo! Não quero saber da violência!” Recebe a resposta 

de Sikes: “Hum hum! Típico de um judeu!” (ref. B44, p. 48).
10

  Há dois acontecimentos que 

se passam neste tempo em Londres relacionados à juventude de Fagin e que surgirão, de 

novo, no epílogo do livro. Em primeiro lugar, ele reencontra com Rebecca, mas não a 

reconhece. Em segundo lugar, ele devolve sigilosamente bens de valor que Sikes roubou da 

casa de Sr. Salomão, que acabou de morrer. Esta devolução acontece em meio de uma chuva 

londrina, o que aumenta ainda mais o aspecto triste e patético da cena. 

 

      Ao mesmo tempo, Fagin continua no único comércio que conhece, comprando e 

vendendo qualquer coisa, inclusive mercadoria roubada. Assim, reúne em casa um grupo de 

meninos de rua, protegidos por ele, de quem compra os lenços, carteiras e outros objetos 

roubados, e a quem ensina as artes da rua. Torna-se, nas palavras dele, um “haven” para esses 

meninos – traduzido por Conti como “refúgio”, mas trata-se mais de um “porto seguro” (ref. 

B44, p. 50). Não deixa, porém, de tentar “disciplinar” os meninos – quer dizer, não permitir 

que eles roubem seu benfeitor! Ele resume sua vida assim: “Nunca prosperei nem consegui 

avançar para além da vida imunda das ruas de Londres. Mas mantive os meninos, e eu 

mesmo, longe do refúgio amargo dos reformatórios.” (ref. B44, p. 52)
11

 

 

      Em resumo, é a história de um homem normal, das classes mais baixas da sociedade, 

levado pelas circunstâncias da vida a adotar uma maneira de sobrevivência que reconhece 

como errado, mas que fica atenuada, parcialmente, pelo seu horror à violência, bem como 

pela sua benevolência com os pivetes da rua. Ele é criminoso e malandro, com certeza, mas 

não há nada da encarnação do mal, nem da falsidade profunda e subserviente, nem dos 

aspectos bestiais, que encontramos na criação de Dickens. Na aparência, na personalidade, na 

                                                             
10 Eisner escreveu, mais expressivamente: "Now, Sikes, y‟know that ain‟t my style! I have naught to do with 

violence!”. “Haw! Ain´t that just like a Jew!” (ref. T45, p. 48) 
11 “I never did prosper, nor was I able to advance beyond the grimy life on the streets of London. Still, I kept 

myself and my boys from the bitter refuge of the workhouses.” (ref. T45, p. 52). 
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postura e no diálogo, ocorreram também certas mudanças parecidas que serão abordadas a 

seguir. 

 

7.2.2 O retrato de Fagin 

 

      Eisner dá muita importância, aqui e em outras obras, às diferenças entre os judeus 

asquenases e os sefarditas. No Posfácio de Fagin, o Judeu, ele escreve: 

Na minha opinão, no que diz respeito a Fagin, o modo de representação dos judeus 

pelos ilustradores da época de Dickens era inadequado. Em virtude da origem 

européia oriental, os judeus asquenazes tinham sem dúvida traços que lembravam a 

fisionomia germânica. Em decorrência de estupros perpetrados nos pogroms, vários 
judeus eram loiros. Apesar disso, as ilustrações populares dos judeus, incluindo as de 

Cruikshank, baseavam-se na aparência dos primeiros imigrantes sefarditas, que 

tinham traços mais pronunciados e cabelos e pele escuros – fruto de sua convivência 

de quatrocentos anos com povos latinos e mediterrâneos. Tendo em vista o desprezo 

por esses dados demográficos, e seu impacto na aceitação cultural, é necessário revisar 

o retrato de Fagin. (EISNER, 2005, p. 125) 

 

No fim deste Posfácio, declara: “Minha versão de Fagin propõe, acredito, um estereótipo mais 

fiel à realidade”.    

 

      Além de duvidar-se sobre o princípio de substituir um estereótipo por outro, considera-se 

que o argumento de Eisner não se baseia nos fatos observáveis. É preciso somente entrar em 

uma das tradicionais sinagogas sefarditas de Londres, para perceber quantas pessoas ali têm 

pele clara e traços não pronunciados, apesar dos influxos mais recentes de correligionários 

dos países árabes. Já em visita a uma sinagoga asquenase, se encontrará grande parte da 

congregação de traços pronunciados e pele escura. Obviamente, os artistas citados por Eisner, 

que criaram os estereótipos no século XVIII, observaram as características mais distantes do 

padrão inglês entre os judeus que encontraram, exagerando-as de forma caricatural. Esse 

pesquisador, que foi criado em uma casa meio-asquenase e meio-sefardita, não teria a menor 

dúvida, desde bem jovem, de que o Fagin que Dickens e Cruikshank criaram fosse um 

estereótipo asquenase; e isso foi confirmado, no texto verbal, pelos cabelos ruivos que 

Dickens lhe deu e por sua maneira de chamar todo mundo “my dear”. 

 

      Eisner alega, no final, ter criado um novo estereótipo.
12

 Mas o que ele fez, de fato, foi sair 

da qualidade do estereótipo para criar um Fagin com um tipo físico que poderia ser 

                                                             
12 O próprio Eisner (2008b, p. 11) descreve o estereótipo como uma “necessidade maldita”, um ingrediente 

inevitável na maioria dos quadrinhos. A arte dos quadrinhos, ele continua, depende das memórias que o leitor 
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encontrado em qualquer lugar da Europa central, oriental ou setentrional – o tipo, realmente, 

da maioria dos judeus
13

. Fez, de fato, mais do que isso: criou uma figura simpática, na 

aparência e na conversa. Embora se zangue às vezes, o personagem poderia ser descrito como 

avuncular. Ele é, em princípio, uma pessoa alegre, ao mesmo tempo ganancioso e esperto. 

Não tem nada de ameaçador na sua aparência. Está sempre um pouco mal arrumado 

(sobretudo no chapéu) e com a postura corporal um pouco humilde. Tem barba branca e usa 

óculos de armação fina, como os de Papais Noel da atualidade. Os três quadrinhos seqüenciais 

na página 83 mostram essas características: 

 

Figura 49. Will Eisner, 2005 (ref. B44, p. 83) 

 

      Um dos fatores mais salientes desse Fagin de Eisner, é a abordagem dada à sua 

convivência com os pivetes. Há um aspecto do estereótipo tradicional anti-semítico, pouco 

aludido diretamente no curso desta pesquisa – o papel do judeu como corruptor (e 

eventualmente assassino) de crianças cristãs. O relacionamento de Fagin com os meninos é 

                                                                                                                                                                                              
tem armazenadas de outros quadrinhos para que ele possa reconhecer rapidamente o que vê nos desenhos: daí a 

necessidade de simplificar pessoas e atuações em estereótipos. Percebe-se, porém, que é exatamente isso que ele 

não faz no caso de Fagin.   
13 Para dirimir as dúvidas a respeito disso, precisa-se apenas comparar os tipos fisionômicos de alguns dos 

judeus mais bem conhecidos no Brasil, durante os últimos anos: Jaques Wagner, Guido Mantega, Luciano Huck, 

Boris Casoy, Sílvio Santos, Clarice Lispector, Débora Bloch, William Bonner, Luciano Szafir, Jorge Mautner, 

Tony Kanaan, Pedro Bial, Cláudia Ohana, Robert Justus, Carlos Minc, Tarso Genro etc.  
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tão integrado na história contada por Dickens e pelos re-criadores de Oliver Twist, que esse 

papel, como mais uma manifestação do estereótipo do judeu, passa quase despercebido na 

leitura da história. No texto de Dickens, e nas traduções integrais (Seção 3), Fagin trata a 

gangue de jovens com uma mistura de bondade interesseira e crueldade, violência e humor – 

nas adaptações, temos visto que, muitas vezes, a violência predomina e, dificilmente, se 

encontram aspectos de humor. Apenas na versão de Eisner, a corrupção se transforma em 

proteção e acolhimento, indicada, logo de saída, pelo quadro na capa, mas depois mostrada 

em vários pontos do livro (Figura 50). 

 

 

Figura 50. Will Eisner, 2005 (B44, p. 75) 

 

      Há outros detalhes ligados à representação do estereótipo que foram suprimidos: o garfo 

do diabo, a sujeira total do lar, os andares reptilianos pelas ruas sujas de Londres, o chapéu de 

aba larga, o nariz grande e o uso de “my dear”. Ficam a esperteza, mais de malandro do que 

do diabo, e um pouco da avareza – nesse caso, parece mais a atitude de um pobre indivíduo 

protegendo o pouco que ele acumulou na vida, do que a usura inata de uma raça inteira.  
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Figura 51. Will Eisner, 2005 (ref. B44, p. 96) 

 

      Eisner também modifica o papel de Fagin em uma das cenas mais chocantes da história, o 

assassinato de Nancy. Nessa versão, em vez de informar Sikes sobre a traição, sabendo que as 

conseqüências seriam fatais, ele faz tudo para proteger a moça (Figura 51). 

 

7.2.3 As ferramentas do artista 

 

      Nesse processo, Eisner usa todas as ferramentas da arte gráfica que desenvolveu ao longo 

dos anos, como artista e professor. Utiliza o tom sépia sobre papel amarelado, por exemplo, 

para dar a sensação de antigüidade e tristeza. Mas, especialmente, usa os diálogos nos balões 

de um modo marcante. Dennis O‟Neil comenta no prefácio a The Will Eisner Companion 
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(COUCH; WEINER, 2004, p. 11):  “Ele usa o próprio letreiro para indicar as inflexões da fala 

humana” e, “como escritor, ele evoca os ritmos e a fala vernácula do discurso de seus 

personagens.”
14

 

   

      Consegue isso por vários meios. Primeiro, pelo tipo de inglês usado. O de Fagin é 

gramaticamente padrão da classe média, muito preciso. Mas, apenas nos balões e não nas 

legendas da história contada por ele, sugere sinais que revelem a pronúncia associada das 

classes menos favorecidas da Inglaterra, como a supressão da consoante final „g‟. O de Oliver 

não mostra esta tendência. Mas a ferramenta principal, nesse sentido, é o uso constante de 

letras maiores, negrito, reticência (...), pontos de exclamação e interrogação, conforme mostra 

a figura abaixo (Figura 52). 

 

 

Figura 52. Will Eisner, 2005. (ref. T45, p. 95) 

 

      Eisner cortou ou alterou certos detalhes da vida de Oliver, aparentemente para não 

interromper o fluxo ou alterar o novo foco da história. A justificativa seria de que é Fagin 

quem está contando tudo, baseado em informações que ele aprendeu muito mais tarde do 

personagem Claypole. Estas mudanças incluem a exclusão da negociação da aprendizagem do 

órfão, quando as autoridades da paróquia efetivamente o venderam por cinco libras; a não 

revelação da causa da briga de Oliver com Claypole; e o primeiro encontro com The Artful 

Dodger,  que passa a ser na cidade, e não na estrada.  

 

                                                             
14 “He uses lettering itself to suggest the inflections of human speech”; “as a writer He invokes the rhythms and 

vernacular of his characters‟ talk.” 



246 
 

      Às vezes, também, o autor tem que usar recursos especiais, possibilitados pelo meio dos 

quadrinhos. Uma vez que Fagin é o narrador da história de Oliver, a maneira como tratar o 

final feliz do menino, se torna problemática, pois a essa altura, Fagin, já teria sido enforcado! 

Poderia ter-se acrescentado um epílogo, à parte, mas Eisner queria terminar seu livro com 

Fagin e não com Oliver. Assim, fez com que Fagin, já na cela dos condenados, imaginasse os 

acontecimentos finais do livro de Dickens, em um tipo de flash-forward, contado em quatro 

quadrinhos na forma de nuvens, com Fagin descrevendo as cenas para seu ouvinte Dickens 

(ref. B44, p. 110-111). 

 

      O epilogo em si, de oito páginas, é a única parte do livro não narrada por Fagin. Acontece 

muitos anos depois, estando Oliver já casado com a neta daquela mesma Rebecca que se 

apaixonara por Fagin quando jovem. Esse epílogo serve para dar um significado mais nobre, e 

mais patético, à vida de Fagin, que acabou tão brutalmente na forca. Oliver começa a 

narração, que é logo passada para a esposa dele. Ela conta sobre a devolução dos bens 

roubados por Sikes e a respeito da recusa de quem os devolveu a se identificar ou receber uma 

recompensa. Dentro esses bens, há um relógio de ouro pertencente ao falecido Sr. Salomão. 

 

      Quando abrem o relógio, na tampa há um retrato do jovem Moses Fagin, reconhecido por 

Rebecca, que agora conta à sua filha a história do namoro frustrado. Continua o relato, 

dizendo que, depois de ser dispensado pelo pai dela, o rapaz sumiu nas ruas de Londres. O Sr. 

Salomão tinha ficado de coração partido pelo resto da vida, pois considerava Fagin como um 

filho. Este nunca foi encontrado e nunca soube que ia ser herdeiro de uma grande fortuna. 

Apesar das suas inconsistências
15

, trata-se neste caso, de muito mais do que um fim digno de 

um romance vitoriano, ou de uma telenovela brasileira - é um tipo de redenção, da pessoa e do 

seu sofrimento, aquela redenção que Dickens negou a Fagin (ver Seção 2.6.3). Isso fica 

aparente no último quadrinho do livro, que ocupa uma página inteira (Figura 53). 

 

                                                             
15 Por que, por exemplo, não fizeram tudo para achar o velho Fagin agora, pois Rebecca reconheceu que deve ter 

sido ele e não outro que lhes devolveu os valores? 
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Figura 53. Will Eisner, 2005 (ref. B44, p. 122) 

 

7.2.4 Fagin como Shylock 

 

      Antes da emoção do epílogo, que se refere à pessoa de Fagin, há um discurso apaixonado 

contra a desumanidade e o preconceito anti-semítico, argumentado pelo próprio condenado. A 

seqüência começa durante o julgamento do velho, quando ele grita, depois de ser condenado a 

morrer, “Não! Não! Não é justo! Eu não roubava... só receptava!! Não feri ninguém!”
16

) 

(ref. B44, p. 102) (grifo do autor). Continua na página 108 com o diálogo na Figura 54, 

                                                             
16

 “No! No! No! It is not just!...I did not steal...I only received!! I hurt none!” (ref. T45, p. 102) (grifo do 

autor) 
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abaixo, que contrasta o valor da vida humana e da religião com o futuro material de um 

menino
17

. A oração de Fagin é considerada uma das mais importantes da fé israelita, 

equivalente ao Pai Nosso dos católicos, fato que não seria desconhecido por muitos dos 

leitores não judeus de Eisner nos Estados Unidos. As palavras hebraicas significam: “Ouve, 

Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um.”  

 

Figura 54. Will Eisner, 2003 (ref. T45, p. 108)  

 

      Segue uma discussão intelectual entre Fagin e Dickens, o tour de force do livro (ref. T45 e 

B44, p. 112-114). Fagin começa queixando-se de ter sido retratado erroneamente por Dickens 

e, com a morte, será “condenado a usar para sempre uma máscara cruel e distorcida”. Dickens 

contesta que Fagin fazia parte do submundo de Londres e, por isso, não podia esperar uma 

representação melhor. Neste ponto, Fagin o acusa de “usar a raça como se fosse o nome de 

um homem”. Depois de questionar essa “verdade” de Dickens que faz de “judeu” um 

sinônimo de “criminoso”, segue uma declaração, em quatro balões, que vale repetir por 

                                                             
17 Na tradução de Conti (ref. B44, p. 108) (Grifo do autor): 

Oliver: O medalhão está com você, Fagin? Cadê?? 

Fagin: Oh...ele nem quer saber de mim!! 

Fagin: Eles vão me enforcar!! Oh, meu Deus! [Obs. „Deus‟ em letras tipo hebraico] 

Oliver: O meu futuro depende do medalhão! 

Fagin: O seu futuro? E eu, que não tenho futuro?! 

Oliver: Por favor, Fagin, onde ele está?!! 

Fagin (rezando): SHEMA YISROEL ADONAI ELOHENU ADONAI ECHOD 

Fagin: Bem...eu te darei um futuro, garoto! 
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inteiro. É neste discurso que se percebem os ecos da famosa defesa de Shylock, no Mercador 

de Veneza de Shakespeare
18

.  

Sou Fagin, membro de uma raça nobre mas dispersa! Os judeus, que muitas vezes 

foram forçados a sobreviver na fétida, úmida e esquálida miséria da madrugada 

londrina, não são ladrões por opção! 

...e não existem góis
19 agiotas nem receptadores de mercadorias suspeitas em 

Londres?? Esse é um negócio só de judeus?? 
Os artistas e os escritores sempre nos disseram em quem confiar e de quem ter medo! 

Você e os da sua laia, portanto, são responsáveis pela perpetuação do 

preconceito...neste caso, contra os judeus!  

(Dickens: Esse argumento é discutível, Fagin!) 

RÃ! Quando você descreve um tipo de criminoso como judeu, meu argumento fica 

indiscutível!! 

Um judeu é tão Fagin como um gói é Sikes! (ref. B44, p. 112-114) 

(todos grifos do autor) 

 

E Dickens sai da cela, dizendo que nos seus próximos livros, tratará os judeus “com mais 

isenção”. Como, efetivamente, na vida real, o fez (ver, de novo, Seção 2.6.3). 

 

      Eisner, assim, introduz a polêmica diretamente na narrativa. O impacto aumenta ainda 

mais pela presença física, nas páginas de Eisner, de Dickens, o autor atacado. Usando os 

termos de Genette (1997), Eisner estabelece aqui um relacionamento metatextual entre seu 

próprio texto e o hipotexto de Dickens, pois utiliza a sua obra para comentar e criticar o texto-

fonte, não apenas no material paratextual do prefácio, do posfácio e da capa, mas no próprio 

texto da nova narração. Inevitavelmente, qualquer tradução ou adaptação também contém 

elementos da metatextualidade, pelo mero processo de eliminação ou escolha exercido pelo 

tradutor ou adaptador. Mas, normalmente, são apenas traços. Na análise das versões de Oliver 

Twist em português, não se encontrou nada parecido a esse tratamento ostensivo dado por 

Eisner.  

 

                                                             
18 “He hath disgraced me, and hindered me half a million, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my 

nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated mine enemies: and what´s his reason? I am a Jew. Hath 

not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? Fed with the same food, 

hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the 

same winter and summer, as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? 

And if you wrong us, shall we not revenge?” (SHAKESPEARE. The Merchant of Venice. 1595. Ato III, cena I) 

“Ele me humilhou, impediu-me de ganhar meio-milhão, riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, 
escarneceu de minha nação, atravessou-me nos negócios, fez que meus amigos se arrefecem, encorajou meus 

inimigos. E tudo, por quê? Por eu ser judeu. Os judeus não têm olhos? Os judeus não têm mãos, órgãos, 

dimensões, sentidos, inclinações, paixões? Não ingerem os mesmos alimentos, não se ferem com as armas, não 

estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem e refrescam com o 

mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos? Se nos espetardes, não sangramos? Se 

nos fizerdes cócegas, não rimos? Se nos derdes veneno, não morremos? E se nos ofenderdes, não devemos 

vingar-nos?” Tradução por Ridendo Castigat Mores, agosto 2000. Disponível em: 

www.ebooksbrasil.org/adobebooks/mercador.pdf Acesso em: 17 jun. 2010. 
19 Gói – a palavra hebraica e iídiche que os judeus usam para se referir nos não judeus.  

http://www.ebooksbrasil.org/adobebooks/mercador.pdf
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      O tradutor Conti se esforçou para passar para o português todos os efeitos especiais de 

Eisner da maneira mais aproximada que conseguiu em relação ao texto fonte. Mas a língua 

portuguesa, na opinião deste pesquisador, não se oferece tão facilmente ao tipo de tratamento 

enfático dado por Eisner a palavras individuais com o uso de letras maiores e em negrito, pela 

própria estrutura da língua em comparação com inglês. Tomando um exemplo aleatório, na 

página 110 (ref. T45 e B44), Fagin fala: “Is not my last hour on earth a matter of great 

urgency?” Conti traduz: “E os meus últimos momentos na terra não têm urgência 

nenhuma?” Contudo, ele não usa negrito em “urgência nenhuma” e o seu uso em “meus 

últimos momentos” não transmite a ênfase dada ao texto fonte em “my last hour”.  Não quer 

dizer quer a ênfase não exista em português – é transmitida pela estrutura da frase e pela 

escolha do léxico.  

 

      Quanto ao resto, o tradutor mantém todos os nomes ingleses de Eisner, usando Sr. e Sra. e 

Além disso, ainda corrige um erro do autor americano, que, por motivo desconhecido, decidiu 

dar o título de Sir a Edward Leeford, chamando-o erroneamente de Sir Leeford e não da 

forma correta Sir Edward. Ele perde o título com Conti e volta a ser o simples Sr./Mr. Leeford 

de Dickens. O “paratexto literário” se restringe a várias placas de loja, todas traduzidas para o 

português, inclusive o nome do pub Boar´s Head, que recebe a tradução duas vezes de 

“Cabeça de Bode”, e uma vez do que seria correto, “Cabeça de Javali”. O Prefácio e o 

Posfácio são traduzidos com esmero, tanto quanto as legendas das gravuras antigas e a 

bibliografia que Eisner incluiu no fim do livro. A impressão sépia, o papel amarelado, as 

fontes tipográficas, a paginação do livro, seu formato e tamanho – todos estes aspectos são 

reproduzidos com capricho na edição brasileira. Apenas as informações editoriais no verso da 

capa são diferentes, sendo a versão nova mais explicativa para seus leitores brasileiros. Esta, 

também, registra o falecimento do autor, que morreu no começo de 2005, entre o lançamento 

das duas edições.  

 

7.3 CONCLUSÂO 

 

      Em conformidade com nosso objetivo nesta pesquisa, essa análise de Fagin o judeu e a 

sua comparação com o texto de Dickens, conseguiu identificar e descrever os mecanismos de 

re-criação empregados por Eisner na sua tentativa declarada de modificar a imagem anti-

semítica de Fagin. São três pontos que mais chamaram a atenção nesse processo. O primeiro é 

que o autor americano fez um esforço para não alterar os fatos da história de Dickens. Ele 
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aumentou a história, mudou o foco e reinterpretou a atuação de Fagin. O segundo ponto, 

ligado ao primeiro, é que ele não representou Fagin como um santo, como Dickens fez com o 

personagem Riah em Our Mutual Friend (1864-65). Criou, assim, um personagem de maior 

credibilidade. O terceiro ponto é simplesmente o uso da linguagem dos quadrinhos, que dá 

uma força especial a essa obra polêmica. 

 

      Existe, porém, uma pequena dúvida com relação a todo o projeto, quer dizer, não da 

edição norte-americana, mas da tradução brasileira. A editora desta faz o seguinte comentário 

na capa: 

Ao pôr em discussão a postura de um dos escritores mais populares da literatura de 
língua inglesa, ele [Eisner] mostra como o preconceito pode nascer de equívocos do 

autor e dos leitores de uma grande obra literária – e mostra que é sempre bom voltar 

aos clássicos, nem que seja para questioná-los. (EISNER, ref. B44, capa) 

 

      Acredita-se que essa constatação seria inegável no contexto dos países anglo-saxônicos.  

No Brasil, porém, onde não se associa “Fagin” com “judeu”, da maneira quase automática que 

se faz na Europa, o mero título do livro Fagin, o judeu, pode criar uma vinculação que não 

existiu, especialmente para aqueles que, até agora, só conheciam uma imagem de Fagin das 

adaptações infantis, das histórias em quadrinhos ou dos filmes, em que o termo “judeu” não é 

mencionado. Em termos meméticos, corre o perigo de reaparecer o meme de Fagin como 

judeu, que passou uma fase largamente recessiva no Brasil. Para os leitores brasileiros do 

livro de Eisner e para aqueles que simplesmente passam por suas obras nas livrarias, o Fagin 

maléfico que eles conhecem, por exemplo, do filme recente de Polanski (2005)
20

 agora se 

tornou judeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Oliver Twist, com Ben Kingsley no papel de Fagin. Segundo John (2005), Kingsley representa o personagem 

como uma pessoa ameaçadora, vazia e totalmente podre, sem ser um bicho-papão. Não há, no filme, qualquer 

referência verbal ao judaísmo.    
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Há duas características de todas as versões em português de Oliver Twist analisadas neste 

estudo que precisam ser destacadas. A primeira e mais marcante é que, sem exceção, elas se 

situaram na Inglaterra das primeiras décadas do século XIX e mantiveram os personagens 

principais do texto de Dickens: Oliver, Mr. Bumble, The Artful Dodger, Fagin, Sikes, Nancy 

e Mr. Brownlow. 

 

      A segunda é que todos os tradutores se esforçaram para produzir versões em português 

que variassem o mínimo possível dos seus textos fonte, quaisquer que fossem: os textos de 

Dickens dos anos 1840 ou 1860, ou as histórias em quadrinhos em espanhol, ou ainda, 

adaptações ilustradas publicadas na Inglaterra nos anos 1990. Isso se verificou não apenas nos 

textos verbais, mas nas ilustrações, no material editorial (exceto umas biografias de Dickens e 

introduções sucintas, que constam, especialmente, em algumas das tradições integrais, 

descritas na Seção 3), até no formato físico do livro ou revista.  

 

      Uma política de tradução desse tipo frustrou nossa esperança inicial de encontrar uma 

maior tolerância no tratamento do anti-semitismo no Brasil (ver Seção 1). Não podemos 

afirmar, também, que os aspectos anti-semíticos foram relegados ao segundo plano, em 

conseqüência do contexto brasileiro, pois, como mostramos, quase tudo ficou igual nos textos 

fonte e nas versões em português.  

 

      Houve pequenos indícios da consciência do problema anti-semítico pelo tratamento 

ligeiramente mais brando em duas adaptações ilustradas no Brasil, comparadas às de Portugal 

(ver Seção 5.3). A maior variedade de tratamento, porém, ocorreu na área das condensações 

(Seção 4), em que os sinais foram contraditórios. Assim, mostramos que as Guaspari 

aumentaram a carga anti-semítica da condensação americana que traduziram (ref. B21), 

enquanto Campello e Felix a reduziram, nas suas condensações originais (ref. B22 e B24). 

Cabral (ref. B23) a aumentou significativamente na sua versão, que também não foi traduzida 

de uma condensação estrangeira. As duas adaptações ilustradas escritas originalmente em 

português, de Aguiar e Félix (ref. B36 e B38), se situavam na parte central do índice do anti-

semitismo em potencial (ver Seção 5.2 e Tabela 3), sem a agressividade visual presente nas 
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versões de Kincaid e Andrew (ref. B34 e B37), mas com a representação de Fagin mais 

negativa do que nas versões procedentes da Espanha e da Itália. 

 

       Se tivesse havido mudanças em outros aspectos da história ou dos personagens, se 

poderia ter atribuído a não alteração dos aspectos anti-semíticos a uma indiferença do tradutor 

ao problema, provavelmente devido à aceitação dos judeus no Brasil. Esta pesquisa, no 

entanto, não conseguiu comprovar esse ponto, pois quase não houve tais mudanças no 

processo tradutório. O máximo que podemos dizer é que parece haver, no Brasil, certa 

indiferença às – ou, talvez, ignorância das - manifestações literárias do anti-semitismo, o que 

faz com que os re-escritores as repassem da mesma maneira que eles as recebem, buscando 

manter um tratamento semelhante ao texto fonte. Segundo Felsenstein (1999, p. 247), “os 

judeus exemplificam no discurso da Inglaterra o último paradigma do Outro eterno”.
21

 No 

Brasil, não sendo esse o caso, o anti-semitismo simplesmente não se encaixa dentre os 

objetivos dos escritores e adaptadores do país. 

 

      Seria aconselhável que outras linhas de pesquisa, ligadas a esta, revelassem mais sobre o 

papel do anti-semitismo na cultura de massa brasileira das últimas décadas. Uma investigação 

das versões fílmicas de Oliver Twist e, especialmente, do seriado da TV Tupi de 1955
22

, 

juntamente com a sua recepção crítica, complementaria o presente estudo. Além disso, se 

poderiam propor estudos baseados nas teorias de recepção, pesquisando diretamente, nas 

várias classes sociais e educativas da população, as imagens que fazem parte do imaginário 

popular, no que concerne à história de Oliver Twist e do personagem Fagin.  Outro escopo de 

pesquisa que poderia trazer resultados ricos seria uma comparação entre a publicação e 

recepção de Oliver Twist no Brasil e nos países de língua espanhola.    

 

      Finalmente, gostaríamos de enfatizar dois pontos confirmados por nosso estudo. O 

primeiro diz respeito à natureza orgânica, quase biológica do sub-sistema literário que 

examinamos. Nossa investigação demonstrou, amplamente, a sobrevivência dos memes 

associados à história de Oliver Twist, pela sua veiculação sucessiva nas várias traduções e 

                                                             
1 “The Jews exemplify in English discourse the ultimate paradigm of the eternal Other”  
2  Lamentavelmente, esse seriado não foi gravado. O escritor foi Dionísio Azevedo e o elenco incluiu Jaime 

Barcellos como Fagin, Luiz Gustavo como The Artful Dodger (Raposa) e Lima Duarte.  Não se sabe quantos 

episódios foram transmitidos, nem a duração total da adaptação.  (International Movie Data-base, disponível em 

<http//:www.imdb.com> Acesso em 27 jun. 2010) 

http://www.imdb.com/
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adaptações estudadas. Nas palavras de Linda Hutcheon (2006, p. 167), “a história sobrevive, 

pelos seus “filhos” – a mesma coisa de antes, mas ainda diferente.”
23

  

 

      O segundo ponto trata das adaptações de Oliver Twist em geral. Em contraste com a 

política de imitação seguida pelos tradutores portugueses e brasileiros do romance, ficou 

evidente, neste estudo, uma variedade bastante grande no tratamento dado a Fagin pelos 

condensadores e adaptadores, estrangeiros bem como brasileiros. Essa variedade reflete um 

processo decisório complexo, ainda mais quando se trata de um problema tão arraigado na 

cultura e história ocidental como o anti-semitismo. Mas, no fundo, todos esses re-criadores 

têm uma escolha básica: continuar a promulgar o estereótipo tradicional do judeu, ou tentar 

amenizá-lo, ou ainda, contestá-lo. Foi apenas Eisner que escolheu este último caminho. 

 

      Como epílogo ao estudo, apresentamos uma charge, feita por David Low na Inglaterra, na 

ocasião dos protestos contra a representação de Fagin no filme de David Lean (1948). Indica 

exatamente o problema maior enfrentado por qualquer adaptador de Oliver Twist: como 

representar Fagin? O produtor do filme está dizendo a Dickens: “Já descobri, Dickens, meu 

velho! Vamos fazer dele um marciano!” 

 

 

Figura 55. David Low (Daily Express, Londres, 24 fev. 1949) 

 

                                                             
3 “the story lives on, through its „off-spring‟ – the same and yet not.” 
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Oliver Twist. São Paulo: Scipione, 2008. 48p. (Col. Reencontro Infantil) ISBN 8526-267565  

 

Quadrinhos 

 

B41. [Adaptadora Georgina Campbell]. [Ilustrador Arnold Hicks]. Tradutor do inglês 

desconhecido.  

Oliver Twist. Serie Edição Maravilhosa no. 63. Rio de Janeiro: Ebal, Fevereiro 1953. 52p. 

 

B42.  Adaptador S. Dulcet. Ilustrador Armando. Tradutor do espanhol desconhecido. 

Oliver Twist. Ebal Especial No. 3. Rio de Janeiro: Ebal, [1977?]. 84p. 

 

B43. Adaptador José Antonio Vidal Sales. Ilustrador Jesus Redondo Román. Tradutor do 

espanhol desconhecido. 

Oliver Twist. Edição Maravilhosa (série Mini-Heróis) No. 6. Rio de Janeiro: Ebal, Março 

1979. 36p. 

 

B44.  Adaptador e ilustrador Will Eisner. Tradutor do inglês André Conti.  

Fagin, o Judeu.  São Paulo: Schwarcz (Companhia das Letras), 2005. 128p. ISBN 8535-

906258 

 

B45. Adaptador John Malam. Ilustrador Penko Gelev. Tradutor do inglês Santiago Nazarian. 

Oliver Twist. São Paulo: Nacional, 2008. 48p. ISBN 8504-011234 

 

 

 

(b) Edições portuguesas 

 

 

Traduções 

 

P11. Tradutor F.F. da Silva Vieira. 

Oliveiro Twist, ou os ladrões de Londres. Diário Popular, Lisboa, 08/03/1876 a [1877] (*) 

 

P12. Tradutora Augusta Martins. 

Oliveiro Twist. Aventuras de um orphão. O Commercio, Porto, 03/04-04/10/1879. (*) 

 

P13. Tradutor Julio de Oliveira. 

Os ladrões de Londres. O Dia, Lisboa. 04/02/1902 a 29/06/1903[?]  (*) 

 

P14. Tradutor J.C.  

Oliveiros Twist. Martírio de um órfão. Porto: Lemos, 1910. 544p.(*) 
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P15. Tradutor desconhecido.    

a. Oliveiros Twist. Lisboa: Aillaud e Lellos; Porto: Lello e Irmão. [191-?]. 2v.: 284p e 276p. 

b. Oliver Twist (?) Porto: Lello e Franco, [191-?]. 2v. (*) 

c. Oliveiros Twist. Porto: Lello e Irmão; Lisboa: Aillaud e Lellos, 1945. 2v.: 284p e 276p. 

d. Oliver Twist. Portugal: RBA, 1985. 480p.(*) 

e. Oliver Twist. Portugal: RBA, 1994. 480p. (História da Literatura 4) ISBN 972-7471099 

 

P16. Tradutor Mário Domingues 

a. A Estranha História de Oliver Twist. Lisboa: Romano Torres, 1952. 416p. 

b. A Estranha História de Oliver Twist. Lisboa: Romano Torres, 2ª edição, 1955. 414p.    

c. A Estranha História de Oliver Twist. Lisboa: Romano Torres, 3ª edição, [196-?] 414p. 

d. A Estranha História de Oliver Twist. Lisboa: Romano Torres, 4ª edição, 1973. 490p. 

 

P17. Tradutor desconhecido. [Ilustrador George Cruikshank]. Revista por F. Romão. 

Oliver Twist.  Lisboa: Amigos do Livro, [1980]. 2 v. (Grandes Romances para a Juventude)(*) 

 

P18.  Tradutora Fernanda Pinto Rodrigues. 

a. Oliver Twist. Mem Martins: Europa-América, [197-]. 372p. 

b. Oliver Twist. Mem Martins: Europa-América, 1981. 372p. ISBN 972-1016651 (*) 

c. Oliver Twist.  Mem Martins: Europa-América, 1983. 372p. ISBN [972-1016659?] (*)  

d. Oliver Twist.  Mem Martins: Europa-América, 2005. 372p. ISBN 972-1056286 

 

Condensações e adaptações didáticas 

 

P21. Adaptador Raúl Correa. Ilustrador José Batista. 

Oliver Twist. Lisboa: Ag. Port. Revistas, [1968?] 191p.(*) 

 

P22. Adaptador J.M. Carbonell. Tradutor do espanhol Pereira da Silva. Ilustrador F. Darnis 

(em quadrinhos). 

a. Oliver Twist. Amadora (Portugal) : Liv. Bertrand, [196-?] (Colecção Historias n. 38) 

b. Oliver Twist. 2ª. edição. Lisboa: Liv. Bertrand, 1970. (*) 

 

P23. [Adaptador Jean Muray] [Tradutor do francês] João Cabral do Nascimento. Ilustradores 

Beuville (a) e Augusto Trigo (b) a (e) 

a. Oliver Twist. Lisboa: Verbo, [197-?]. 148p.  (Clássicos juvenis Verbo) 

b. Oliver Twist. Lisboa: Verbo, 1989. 216p. (Biblioteca Verbo da Juventude) c. Oliver Twist. 

Lisboa: Verbo, 1996. 216p. (Colecção Clássicos Juvenis) (*) 

d. Oliver Twist. Lisboa: Verbo, reimpressão, 2000. 219p. (Colecção Clássicos Juvenis) e. 

Oliver Twist. Porto: Público Comunicação Social, 2004. 220p. (Geração Pública) (*) 

 

P24. Adaptador desconhecido. Tradutora Maria da Graça Lima. Ilustrador José de Lemos. 

 Oliver Twist. Lisboa: Casa do Livro, 1980 (Colecção Azul #45) (*) 

 

P25. Adaptador desconhecido. Ilustrador João Pedro Cochofel.  

a. Oliver Twist. Lisboa: Círculo de Leitores, 1988. 189p.  

b. Oliver Twist. Lisboa: Pública, 1988. 189p.(*) 
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Adaptações infantis 

 

P31. [Adaptadora Paola Colombesi?] Ilustrador Cosimo Musio. Tradutor do espanhol 

Eduardo Saló. 

Oliver Twist. Mem Martins (Portugal): Europa-América. [DL 1979]. 30p. ( Os grandes 

clássicos juvenis)             

 

P32. Adaptador Peter Oliver. Ilustrador Eric Kincaid. Tradutor do inglês M. Mendonça 

Soares.  

Oliver Twist. Lisboa: Verbo, 1993. (Clássicos de Sempre) 109p. ISBN 972-2215701 

 

P33. Adaptador e ilustrador desconhecidos. Tradução por Beta-projectos editoriais Ltda.. 

Oliver Twist: Livremente adaptado do romance de Charles Dickens. Barcelona: Orbis Fabbri, 

1996 (Grandes clássicos de aventuras) 42p. ISBN 84-402-20405 

 

P34. Adaptadora Naia Bray-Moffatt. Ilustrador Ian Andrew. Tradutora do inglês Mafalda 

Morais Marques. 

Oliver Twist. Porto: Civilização, 1999. 64p. ISBN 972-2616870 

 

P35. Adaptador e tradutor desconhecidos. Ilustrador Roser Capdevila. 

Oliver Twist. [Lisboa]: Salvat, cop. 1999. (Coleção As Três Irmãs) 46p.(Cassete VHS de 26 

minutos disponível) ISBN 84-34500876 (*) 

 

Quadrinhos 

 

P41 Adaptadora Stella Houghton Alico. Ilustrador Fred Carrillo Tradutora Maria Auta de.  

Barros.  

Oliver Twist. Lisboa: Pública, 1986. (Biblioteca RTP Clássicos em banda desenhada no. 17). 

61p.(*)  

 

 

 

 

(c) Edições em outras línguas referidas no estudo 

 

 

Os textos de Charles Dickens  

 

T01. Oliver Twist: or, the Parish Boy´s Progress. Ilustrador George Cruikshank.  

a. 24 folhetos mensais.  London: Bentley´s Miscellany, fevereiro de 1837 a abril de 1839.(*) 

b. 3 vols. London: Richard Bentley, novembro de 1838.(*) 

c. Ed. Philip Horne. London: Penguin Classics, 2003. ISBN 0141-439742 

 

T02. The Adventures of Oliver Twist: or, The Parish Boy´s Progress. “A new Edition , 

Revised and Corrected” . Ilustrador George Cruikshank. 

a. 10 folhetos mensais; 1 vol.  London: Bradbury & Evans, 1846.(*)  

b. Ed. Kathleen Tillotson. Oxford: Clarendon, 1966.  
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c. Ed. Stephen Gill. Oxford: OUP, 1999. ISBN 019-9209499 

 

T03. The Adventures of Oliver Twist. London: Chapman & Hall, 1867. Ilustrador George 

Cruikshank. (Charles Dickens Edition) 

b. Oliver Twist. London: Penguin, 1994. Sem ilusrações. (Penguin Popular Classics) 

 

T04. The Adventures of Oliver Twist. also, Pictures from Italy, and American Notes for 

general Circulation. Ilust. Solomon Eytinge Jr.. Boston: Ticknor & Fields, 1867. 487p. 

 

T05. The Adventures of Oliver Twist.  Ilustrador J. Mahoney. London: Chapman & Hall, 

[1871]. (Household Edition)  204p. 

 

T06. Oliver Twist. [Edição de 1867]. Sem ilustrações. London: Penguin, 1994. (Penguin 

Popular Classics) 

 

 

Traduções para outras línguas 

 

T11. Olivier Twist. Em francês. Tradutor Alfred Gérardin. Paris: Hachette, 1864. (Versão 

francês traduzida por Machado de Assis). Sem ilustrações. Várias reimpressões, incluindo 

1911. 

 

 

Condensações em inglês e outras línguas 

 

T21. Oliver and the Jew Fagin, from the Oliver Twist of Charles Dickens. Em ingles. 

Ilustrador Darley. New York: Redfield, 1855. New York: Clark + Maynard, 1868.  Várias 

reimpressões.  

 

T22. Oliver Twist. Em inglês. Adaptador  Mary Louise Aswell. Ilustrador Donald McKay. In: 

The Dickens Digest. New York & London: Whittlesey House, 1943. p. 205-300. 

 

T23. Oliverio Twist. Em espanhol. Adaptador José Antonio Vidal Sales. Ilustrador Francisco 

Darnis Vicente. 4a. edição. Barcelona: Bruguera, 1972. (© 1957)  

 

T24. Oliverio Twist. Em espanhol. Adaptadora Pilar Gavin. Ilustrador F. Darnis. Barcelona: 

Bruguera, 1959. 26p. (Colección Corinto)  

 

T25. Olivier Twist. Em francês. Ilustrador Beuville.  

a. Adaptador [Jean Muray]. Paris: Hachette, 1971 (Coleção La Galaxie)  

b. Adaptador Jean Muray. Paris: Hachette, 1972. (Bibliothèque Verte). 

 

 
Adaptações ilustradas em inglês e outras línguas 

 

T31. Oliverio Twist. Em espanhol. Adaptadora Pilar Gavin. Ilustrador F. Darnis. Barcelona: 

Bruguera, 1958. 25p.  
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T32. Oliver Twist. Em inglês. Adaptador Vincent Buranelli. Ilustrador Hieronimus Fromm. 

Morristown, NJ: Silver Burdett, 1985. ISBN 0382-068084  

 

T33. Oliver Twist. Em inglês. Adaptador Peter Oliver. Ilustrador Eric Kincaid. Newmarket: 

Brimax, 1988. ISBN 0861-124529 

 

T34. Oliver Twist.  Em italiano. Adaptadora Paola Colombesi. Ilustradora Cosimo Musio. 

Milão: Dami Editore, 1ª. edição 2007. (Provavelmente uma reedição do lançamento com a 

mesma capa pela mesma editora em 1993) 

 

T35. Oliver Twist. Em espanhol. Adaptador desconhecido. Ilustrador Cosimo Musio. 

Barcelona: Timun Mas, [199-?](*) 

 

T36. Oliver Twist. Em inglês. Adaptadora Anne de Graaf. Ilustrador Jose Perez Montero. 

Copenhagen: Scandinavia, 1994. ISBN 87.7247.4815.(*) 

 

T37. [Oliver Twist]. Em espanhol. Adaptador e ilustrador desconhecidos. Barcelona: Orbis, 

[1996?] (Versão usada para traduzir P34) (*) 

 

T38. Oliver Twist. Em inglês. Adaptadora Naia Bray-Moffatt. Ilustrador Ian Andrew. New 

York: DK Publishing, 1999. (© London: Dorling Kindersley, 1999) ISBN 0789-43959X 

 

T39A. Oliver Twist. Em espanhol. Adaptador Ricardo Mariño. Ilustrador El Tomi. [Buenos 

Aires]: Arte Gráfico, 2001. (Biblioteca Genios - Colección Grandes Aventuras no. 21)  

 

T39B. Oliver Twist. Em espanhol. Adaptadora Núria Ochoa. Ilustradores Inés González e 

Radu. Buenos Aires: Aguilar Altea, 2007. 

 

 

Quadrinhos em inglês e outras línguas 

 

T41. Oliver Twist. Em inglês. Adaptadora Georgina Campbell. Ilustrador Arnold Hicks. 

(Anônimos em T41a)  

(a) Classics Illustrated no. 23. New York: Gilbertson, July 1943.  

(b) Oliver Twist & Notes. Classics Illustrated Study Guide. With essay by Deborah Condon, 

The Dickens Project, University of California at Santa Cruz. New York: Acclaim Books, (c) 

1997.  

 

T42. Oliverio Twist. Em espanhol. Adaptador José Antonio Vidal Sales. Ilustrador Jesús 

Redondo Román. Joyas Literárias Juveniles No. 70 Espanha: Bruguera, 1970.(*) Re-lançado 

na revista Zipi Zape, ano XV, no. 157, 1985. 32p.  

 

T43. Oliver Twist. Em espanhol. Adaptador E. Dulcet. Ilustrador Armando. [Espanha?]: [s.n.], 

[19--]. (Versão usada para traduzir B42) (*) 
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T44. Oliver Twist. Em inglês. Adaptadora Stella Houghton Alico. Ilustrador Fred Carrillo. 

West Haven: Pendulum, 1979. ISBN 0883-013940 Paperback, 088301-4068 Hardcover. 

 

T45. EISNER, Will. Fagin the Jew. Em ingles. Adaptador e ilustrador Will Eisner. New 

York: Doubleday, 2003. ISBN 0385-510098 

 

T46. Oliver Twist. Em inglês. Adaptador John Malam. Ilustrador Penko Gelev.  Hauppage, 

NY: Barron‟s, 2006. (Graphic Classics)  ISBN 0764-134906 Paperback, 0764-159755 

Hardcover. 
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APÊNDICE B – Trechos para cotejo, Seção 3 

 
 

(1) Tradução francesa por Alfred Gérardin. Paris: Hachette, 1864. (ref. T11) 
 

(a) Les murs et le plafond étaient noircis par le temps et la malpropreté. Devant le feu, sur une table de sapin, se 
trouvaient une chandelle fixée dans le gulot d’une bouteille de grès, deux ou trois pots d´étain, un pain, du 

beurre et une assiette. Des saucisses cuisaient dans une poêle dont la queue était attaché avec une ficelle au 

manteau de la cheminée, et auprès se tenait un vieux juif, une fourchette à la main. Son visage était couvert de 

rides, et ses traits ignobles et repoussants étaient en partie cachés par une épaisse chevelure rousse; il portrait 

une sale robe de chambre de flanelle, n´avait pas de cravat, et semblait partager son attention entre la poêle et 

une corde à laquelle pendaient un grand nombre de foulards. (p.56) 

 

(b) – Charmé de vous voir en si bon état, mon cher, dit Le juif em saluant ironiquement Olivier jusqu’ à terre; le 

Matois vous donnera un autre vêtement, mon cher, de crainte que vous n’ abîmiez votre habit dês dimanches. 

Pourquoi ne pás nous avoir écrit, mon cher, pour nous prevenir de votre arrivée? Nous aurions eu um souper 

tout chaud à vous offrir. (p. 110-111) 
 

(c) Le juif, en faisant cette remarque, se donna avec l´index de la main droite une petite tape sur le nez; Noé 

essaya d´imiter le même geste; mais, vu l´insuffiscance de son nez, il ne réussit pás complétement. (p. 319) 

 

(d) La dernière nuit que la juif a encore à vivre. (p. 402) 

 

Maintenant il se levait à chaque instant, la peau brûlante et l´écume à la bouche, et parcourait convulsivement 

son étroite cellule dans um tel paroxysme de terreur et de colère, que ses gardiens eux-mêmes, bien que 

familiarisés  avec de tels spectacles, reculaient d´horreur et d´épouvante. Enfin, il devint si effrayant qu´un seule 

homme ne suffit plus pour le surveiller, et que lês deux geôliers restèrent ensemble près de lui. (p. 407)  

 

Le condamné était assis sur son lit et se balançait à droite et à gauche, moins semblable à un homme qu´à une 
bête feroce. (p. 409) 

 

 

 

(2) Tradução por Machado de Assis, (a) e (b); Ricardo Lísias, (c) e (d). (ref. B11b) 
 
(a) As paredes e o teto estavam sujos pelo tempo e pelo desmazelo. Diante da lareira, em uma mesa de pinho, 

havia uma vela metida no gargalo de uma garrafa, duas ou três canecas de estanho, um pão, manteiga e um prato. 

Estavam ao fogo algumas salsichas, ao pé das quais se achava um velho judeu com um garfo na mão. O rosto do 

judeu estava todo cortado de rugas, e as feições ignóbeis e repelentes desapareciam em parte debaixo de uma 

camada de cabelos ruivos que lhe caía pelas fontes; vestia um chambre velho de flanela, não tinha gravata, e 

parecia dividir a sua atenção entre a assadeira e uma corda onde estavam pendurados uma porção de lenços. (p. 

69-70) 

 

(b) – Tenho muito gosto em vê-lo assim – disse o judeu cumprimentando ironicamente Oliveiro; o Matreiro dar-

lhe-á outra roupa, meu caro, para que você não emporcalhe a roupa nova. Por que não escreveu para avisar-nos 

da sua chegada? poderíamos oferecer-lhe uma ceia. (p. 120) 

 
(c) Fagin concluiu a observação metendo o dedo no nariz, gesto que Claypole tentou imitar, no que fracassou, 

pois o tamanho do seu nariz não era grande suficiente para tanto. (p. 295) 

 

(d) A última noite da vida do judeu (p. 363) 

 

Agora, erguia-se a todo instante, com a boca seca e quente de febre, em tal estado de raiva e ódio que os dois, 

mesmo acostumados a esse tipo de atitude, afastaram-se cheios de horror; havia se tornado tão terrível, 
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perseguido por torturas tão diabólicas, que um homem apenas não suportaria a cena e ambos tiveram que 

permanecer de guarda. (p. 366) 

 

O condenado estava sentado ao leito, a mexer-se para todo lado, com a aparência mais de um animal que de um 

homem. (p. 367) 

 

 

 

(3) Tradução anônima de Portugal. (ref. P15a) 
 

(a) As paredes e o tecto estavam ennegrecidos pelo tempo e pela imundície. Diante do fogão, sobre uma mesa de 

pinho, via-se uma vela metida no gargalo duma garrafa de ginger-beer (2), dois ou três púcaros de estanho, um 

pão com manteiga e um prato. Numa frigideira que estava ao lume, prêsa por um barbante à pedra da chaminé, 

assavam umas salsichas; e de pé, junto delas, com um grande garfo na mão, estava um judeu muito velho e 

encarquilhado, cuja fisionomia ignóbil e repelente se achava, em parte, oculta por uma emmaranhada cabeleira 
ruiva; vestia um imundo roupão de flanela, sem nada que lhe protegesse a garganta, e parecia dividir a sua 

atenção entre a frigideira e uma corda da qual pendiam grande número de lenços de seda.(p. 80) 

 

                     (2) Mistura refrigerante feita de cerveja e gengibre. – N.T [vide seção 2.2.2.5]  

 

(b) – Encantado de o ver em tão bom estado, meu caro; - disse o judeu, cumprimentando irònicamente Oliveiros 

até o chão. – O Marau lhe dará outra roupa, meu caro, para que não estrague o seu fato domingueiro. . . Por que 

nos não escreveu, meu caro, para nos prevenir da sua chegada? teríamos preparado uma ceia quente para  lhe 

oferecer. (p. 153) 

 

(c) O judeu, ao fazer esta observação, deu com o indicador da mão direita uma pequena pancada no nariz; Noé 

tentou imitar-lhe o gesto; mas, visto a insuficiência do próprio nariz, o seu êxito não foi completo. (p. 151) 
 

(d) A última noite que Fagin tinha a viver (p. 257) 

 

Agora levantava-se a cada instante, com a pele ardente e a espuma nos lábios, e percorria convulsivamente a sua 

estreita célula num tal paroxismo de terror e de cólera, que os próprios guardas, embora familiarizados com tais 

espetáculos, se afastavam dêle com horror. Enfim, tornou-se por tal forma terrível, em tôdas as torturas da sua má 

consciência, que um só homem não bastava para o vigiar, e os dois guardas ficaram ambos junto dêle. (p. 263) 

 

O condenado estava sentado sôbre o leito e agitava-se de um para outro lado, menos como um homem que como 

um animal feroz. (p. 266) 

 
 

 

(4) Tradução por Eduardo de Lima Castro. (ref. B12a) 
 

(a) As paredes e o teto dêsse quarto estavam totalmente enegrecidos pela idade e pelo sujo. Diante do fogo via-se 

uma mesa de pinho e sôbre ela uma vela enfiada no gargalo de uma garrafa de jinjibirra, dois ou três púcaros de 

estanho, um pão, manteiga e um prato. Numa frigideira que estava no fogo e segura no consolo da chaminé por 
um cordão, frigiam algumas salsichas; vigiava-as com um garfo de cozinha na mão, um velho judeu engelhado, 

cuja cara horrível e repulsiva estava em parte oculta por uma desgrenhada cabeleira ruiva. Vestia um roupão 

sebento de flanela, com o peito descoberto; e parecia dividir a atenção entre a frigideira e um cavalete de secar 

roupa sôbre o qual estavam estendidos um grande número de lenços de sêda. (p. 55) 

 

(b) – Estou encantado por vê-lo assim tão bem, meu caro, - disse Fagin inclinando-se com irônica humildade. O 

Rapôsa lhe dará outro costume, meu amiguinho, para não estragar êsse que está bom para os domingos. Por que 

não escreveu dizendo que vinha? Lhe teríamos guardado qualquer coisa quente para a ceia. (p. 102) 

 

(c) Fagin acompanhou esta afirmativa batendo num lado do nariz com o indicador da mão direita – um gesto que 

Noé tentou imitar mas sem êxito completo devido a seu nariz não ser grande bastante. (p. 279) 
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(d) A última noite de Fagin (p. 349) 

 

Agora porém sobressaltava-se a cada instante, e anelante, com a pele queimando, passeava agitado de um lado 

para o outro, num tal paroxismo de mêdo e fúria, que mesmo êles habituados a essas cenas, afastavam-se dêle 

com horror. Tornou-se tão horrível, por fim, torturado pela sua consciência perversa que um homem só não quis 

mais montar-lhe guarda o que passou a ser feito pelos dois juntos. (p. 353)   

 

Sentado no banco, o condenado balançava o busto da direita para a esquerda; parecia mais um animal prêso 
numa armadilha do que uma criatura humana. (p. 354) 

 

  

 

(5) Tradução por Mário Domingues. (ref. P16b) 
 
(a) As paredes e o teto estavam enegrecidos pelo tempo e pela sujidade. Em frente do lume, em cima de uma 

mesa de pinho, achavam-se uma vela espetada no gargalo de uma garrafa, dois ou três jarros de estanho, um pão, 

manteiga e um prato. Umas salsichas coziam-se numa frigideira cuja cauda estava amarrada com um cordel à 

pedra da chaminé, e, próximo, achava-se um velho judeu, com um garfo na mão. Tinha o rosto sulcado de rugas, 

e suas feições ignóbeis e repelentes ocultavam-se em parte numa cabeleira ruça; envergava um sujo roupão de 

flanela, não tinha gravata e parecia dividir a sua atenção pela frigideira e pela corda de onde pendia um grande 

número de lenços de pescoço. (p. 71) 

 

(b) [Não consta] 

 

(c) O judeu, fazendo esta observação, deu com o indicador da mão direita uma pequena pancada no nariz; Noé 

quis imitá-lo, mas, devido à insuficiência do seu nariz, não o conseguiu completamente. (p. 319) 
 

(d) A última noite do velho judeu (p. 399) 

 

Agora, levantava-se a cada instante, a pele escaldante e a escuma na boca, percorria convulsivamente a estreita 

cela num tal paroxismo de terror e cólera, que os próprios guardas, apesar de familiarizados com trais 

espectáculos, recuavam com horror e espanto. Por fim, tornara-se tão terrificante que um só homem já não 

bastava para o vigiar, e os dois carcereiros ficaram ao mesmo tempo junto dele. (p. 403) 

 

O condenado estava sentado no leito, balanceando-se para a direita e para a esquerda, menos parecendo um 

homem que um animal feroz. (p. 405) 

 

 

  

(6) Tradução por Antônio Gaspar Ruas. (ref. B13c) 
 

(a) As paredes e o teto do quarto estavam inteiramente negras, com o tempo e a sujeira. Havia uma mesa de 

tábuas diante do fogo, e sobre ela estava uma vela encaixada numa garrafa de cerveja; duas ou três panelas de 

estanho, um pão com manteiga e um prato. Numa frigideira, ao lume, cozinhavam-se salsichas; e inclinado sobre 
ela, com um grande garfo na mão, estava um judeu muito velho e enrugado, cujo olhar de vilão e cara repulsiva 

eram sombreados pelo seu cabelo emaranhado. Trazia uma roupa de flanela engordurada, que lhe deixava a 

garganta a descoberto; e parecia dividir a sua atenção entre a frigideira e o secador, sobre o qual se suspendia um 

grande número de lenços de seda. (p. 72)  

 

(b) “Muito prazer tenho de te ver tão bem apresentado, meu caro”, disse o judeu, curvando-se com humildade 

jocosa. “O Raposa vai dar-te outro terno, meu caro, para que não estragues essas roupas domingueiras. Por que 

não escreveste, meu caro, dizendo que vinhas? Teríamos preparado uma bela ceia”. (p. 136) 

 

(c) Fagin ilustrou esta observação batendo na asa do nariz com o dedo indicador direito, gesto que Noé tentou 

imitar não com inteiro sucesso, em razão do seu nariz não ter o volume necessário para este fim. (p. 369) 
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(d) A última noite de vida de Sr. Fagin (p. 463) 

 

Agora, porém, levantava-se a todos os momentos, e de boca ofegante e a arder em febre, andava dum lado para o 

outro, num tal paroxismo de medo e cólera que até eles, acostumados a tais cenas, se afastavam do condenado, 

com horror. Por fim, tornou-se tão horrível, presa das torturas da sua má consciência, que nenhum homem se 

podia manter ali, a olhar sozinho para ele: por isso tiveram de acompanhá-lo os dois. (p. 467) 

 

O condenado achava-se sentado no leito, balouçando-se dum lado para o outro, com a figura mais dum animal 
apanhado na rede do que com a cara dum homem. (p. 469) 

 

 

 

(7) Tradução de Antônio Gaspar Ruas, revisado. (ref. B13f) 
 
(a) As paredes e o teto do quarto estavam inteiramente negras de velhice e sujeira. Havia uma mesa de tábuas 

diante do fogo, e sobre ela estava uma vela enfiada numa garrafa de cerveja, duas ou três panelas de estanho, um 

pão com manteiga e um prato. Numa frigideira cozinhavam-se salsichas, e inclinado sobre ela, com um grande 

garfo na mão, estava um judeu muito velho e enrugado, cujo olhar de vilão e cara repulsiva eram sombreados 

pelo cabelo ruivo e emaranhado. Vestia uma roupa de flanela engordurada que lhe deixava a garganta a 

descoberto, e parecia dividir a sua atenção entre a frigideira e o varal, sobre o qual estava suspenso um grande 

número de lenços de seda. (p. 80) 

 

(b) – É um grande prazer ver-te tão bem apresentado, meu caro - disse o judeu, curvando-se com humildade 

jocosa. - O Raposa vai dar-te outro terno, meu caro, para que não estragues essas roupas domingueiras. Por que 

não escreveste, meu caro, dizendo que vinhas? Teríamos preparado uma bela ceia”. (p. 146) 

 
(c) O Sr. Fagin ilustrou esta observação batendo na asa do nariz com o dedo indicador direito, gesto que Noah 

tentou imitar, não com inteiro sucesso, em razão do seu nariz não ter o volume necessário para este fim. (p. 381) 

 

(d) A última noite de vida de Sr.Fagin (p. 475) 

 

Agora, porém, levantava-se a todos os momentos, e de boca ofegante e ardendo em febre, andava de um lado 

para outro, num tal paroxismo de medo e cólera que até eles, acostumados a tais cenas, se afastavam do 

condenado com horror. Por fim, tornou-se tão terrível, presa das torturas da sua má consciência, que nenhum 

homem podia manter-se ali, sozinho, olhando para ele; e por isso tiveram de acompanhá-lo os dois. (p. 479) 

 

O condenado achava-se sentado no leito, balouçando-se de um lado para o outro,  mais parecendo um animal 
apanhado na rede do que um homem. (p. 481) 

 

 

 

(8) Tradução de José Maria Machado. (ref. B14a) 
 

 (a) As paredes e o teto estavam completamente enegrecidos de sujeira e umidade. Diante do fogo, sobre uma 
mesa de pinho, via-se uma vela, espetada no gargalo duma garrafa de cerveja e dois ou três potes, pequenos, de 

estanho, pão e manteiga e um prato. Numa frigideira, cujo cabo estava prêso por uma corda à chaminé, fritavam 

umas lingüiças e junto dela, com um garfo na mão, via-se um judeu, muito velho e encarquilhado, cuja cara 

repulsiva e olhar de poucos amigos ficavam em parte escondidos sob uma espessa cabeleira russa. Vestia um 

roupão de flanela encebado, não trazia gravata e parecia partilhar a atenção entre a frigideira e uma corda da qual 

pendia grande quantidade de lenços de seda, de bom tamanho. (p. 71-72)  

 

(b) – Tenho muito prazer em tornar a vê-lo tão bem disposto, meu amigo, - motejou o judeu, fazendo uma vênia 

de humildade grotesca. – O Espertalhão vai dar-lhe outra roupa, para você não estragar êsse terno domingueiro. 

Porque foi que não nos escreveu, a dizer-nos que vinha? Se o fizesse ter-lhe-iamos preparado um bom jantar bem 

quentinho. (p. 133) 
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(c) [Não consta]  

 

(d) A última noite que o judeu passou na terra (p. 199) 

 

Agora, levantava-se a cada instante, a pele ressequida, espuma na boca, e percorria convulsivamente a estreita 

cela, num tal paroxismo de terror e de cólera, que os guardas, embora familiarizados com tais espetáculos, 

recuavam com horror. Tornou-se tão terrível, que não mais bastou um homem para vigiá-lo, e os dois carcereiros 

ficaram sempre juntos. (p. 202) 
 

O condenado estava sentado no leito de pedra, balançando-se para a direita e para a esquerda, mais semelhante a 

um animal feroz do que a um homem. (p. 203) 

 

 

 

(9) Tradução de Fernanda Pinto Rodrigues. (ref. P18d)  
 

(a) As paredes e o tecto da sala estavam completamente enegrecidos pelo tempo e pela porcaria. Havia uma mesa 

de jogo [!!!], diante do lume, em cima da qual estavam uma vela espetada no gargalo de uma garrafa de cerveja, 

duas ou três canecas de estanho, um pão, manteiga e um prato. Numa frigideira ao lume, e presa à prateleira da 

chaminé por um cordel, frigiam algumas salsichas, e, inclinado para elas, com um garfo de torrar pão na mão, 

encontrava-se um judeu muito velho e enrugado, cujo rosto repulsivo e de aspecto vil estava obscurecido por 

uma quantidade de emaranhado cabelo ruivo. Vestia uma espécie de roupão seboso, de flanela, esgargalado no 

pescoço, e parecia repartir a sua atenção entre a frigideira e uma armação de secar roupa, na qual estavam 

pendurados numerosos lenços de seda. (p. 71) 

 

(b) – Encantado por te ver com tão bom aspecto, meu querido – disse o judeu, e inclinou-se mais uma vez, com 
fingida humildade. – O Trapaceiro dar-te-á outro fato, meu querido, nã vás sujar esse, de domingo. Porque não 

escreveste a dizer que vinhas, meu querido? Teríamos preparado qualquer coisa quente para o jantar. (p. 128) 

 

(c) O judeu sublinhou a observação batendo no lado do nariz com o indicador direito, gesto que Noah tentou 

imitar, mas com pouco êxito, em virtude de o seu nariz não ser suficientemente comprido. (p. 348) 

 

(d) Última noite de vida de Fagin (p. 431) 

 

Por fim, começou a levantar-se de repelão, de momento a momento, e a andar para trás e para diante, de boca 

aberta e pele escaldante, num tal paroxismo de medo e cólera que até eles, habituados a tais espectáculos, se 

desviavam dele com horror. Por fim, tornou-se tão terrível, lacerado por todas as torturas da sua diabólica 
consciência, que um só homem não era capaz de ficar sozinho a observá-lo e, por isso, passaram a ficar os dois. 

(p. 435) 

 

O criminoso condenado estava sentado na cama, a oscilar de lado para lado, com uma expressão mais semelhante 

à de um animal apanhado numa armadilha do que a um rosto humano.  (p. 436) 
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APÊNDICE C – Trechos para cotejo, Seção 4 

 
 

(1) Condensação por Mary Louise Aswell. (ref. T22) 
 

(a) The walls and ceiling of the room they now entered were perfectly black with age and dirt. In a frying pan 
some sausages were cooking, and standing over them was a very old shriveled Jew, whose villainous-looking 

face was obscured by a quantity of matted red hair. He was dressed in a greasy flannel gown and seemed to be 

dividing his attention between the fire and a clothes horse, over which a great number of silk handkerchiefs were 

hanging. (p. 222) 

 

(b) The condemned criminal was seated on his bed, rocking himself from side to side, with a countenance more 

like that of a snared beast than the face of a man.  [Não relata o processo de Fagin, nem a visita dos 

correligionários que ele rejeitou. Incluem-se a visita de Oliver e Mr. Brownlow e a transferência de Fagin para a 

forca] (p. 298-300) 

 

 
 

(2) Tradução de condensação por Guaspari e Guaspari. (ref. B21a) 

 
(a) As paredes e o teto da peça em que acabavam de entrar estavam negros de sujeira e de velhice. Salsichas 

crepitavam ao fogo, numa frigideira, ao cuidado dum velho judeu engelhado, de rosto antipático, meio encoberto 

pelos cabelos ruivos. Envolto num avental de flanela manchado de graxa, o velho dividia a atenção entre o fogão 

e um secador de roupas, donde pendiam numerosos lenços de sêda. (p. 236) 

 

(b) O judeu, sentado no catre, balançando-se dum lado para outro, mais parecia um animal preso do que um ente 

humano. [Não relata o processo de Fagin, nem a visita dos correligionários que ele rejeitou. Incluem-se a visita 

de Oliver e Mr. Brownlow e a transferência de Fagin para a forca] (p. 312-314)  

 

 
 

(3) Condensação por José Antonio Vidal Sales. (ref. T23) 
 

(a) Los años y la suciedad habían ennegrecido las paredes y el techo de la estância. Delante de la chimenea,  

Oliverio vio uma mesa viejísimo y carcomida, sobre la cual brillaba com turbios reflejos uma vela de sebo, 

introducida em el cuello de uma mugrienta botella de ginebra, junto a la cual vio también dos ou três cubiltes de 

estaño, manteca, um pan y um platô. Em uma sartén puesta al fuego se freían unas salchichas ante las que 
montaba paciente guardia um judío de cara apergaminada y expresión innoble y repulsiva. Sobre su rostro 

caíanle espesos mechones de cerdas de um rojo rabioso y sucio, y vestia uma especie de túnica de franela llena 

de grasa. Al parecer, la atención de este tipo siniestro se hallaba dividida entre el cuidado de la sartén y um 

perchero del cual colgaban numerosos pañuelos de seda.(p. 38) 

 

(b) [Exclui qualquer referência à última noite de Fagin e a visita a ele na prisão de Oliver e Mr. Brownlow. O fim 

de Fagin é representado assim:] Unos dias depois, em Londres, el infame judío Fagín fue conducida a la horca, 

de el siniestro establecimiento penitenciário de Newgate donde habiá sido encerrado a raíz de su detención.  

Respectables varones de su misma religión habían entrado em la sórdida celda para rezar com él, pero el 

condenado los rechazó, barbotando espantosas imprecaciones.  Inmensas muchedumbres llenaban las calles 

próximas al lugar donde se levantó el patíbulo, cuyos terribles accesorios cumplieron su trágica misión hasta el 

final. . . (p. 248) 
 

 

(4) Tradução de condensação por Pereira da Silva. (ref. P22)  
 

(a) Os anos e a sujidade tinha enegrecido as paredes e o tecto da sala. Oliver reparou numa mesa bastante velha e 

carcomida, sobra a qual brilhava com turvos reflexos uma vela de sebo, introduzida no gargalo de uma suja 
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garrafa de genebra, junto à qual estavam também dois ou três jarros de estanho, manteiga, um pão e um prato. 

Numa frigideira, posta ao lume, estavam a fritar umas salsichas  próximo encontrava-se o judeu , de cara 

pergaminhada e expressão ignóbil e repulsiva, esperando que elas ficassem prontas.  Sobre o seu rosto caíam 

espessas melenas, de um ruivo encardido e sujo, e vestia uma espécie de roupão de flanela . Ao que parecia, a 

atenção deste indivíduo de aspecto sinistro dividia-se entre o cuidado de vigiar a frigideira e uma corda da qual 

pendiam vários lenços de seda. (p. 38)  

 

(b)  [Exclui qualquer referência à última noite de Fagin e a visita a ele na prisão de Oliver e Mr. Brownlow. O 

fim de Fagin é representado assim:] Dias mais tarde, em Londres, o traiçoeiro judeu Fagin foi conduzido à forca, 
depois de ter saído da prisão de Newgate, onde ficara encerrado após a detenção.  Respeitáveis homens da sua 

religião tinham entrado na sórdida cela para rezar com ele, mas o bandido rejeitava-lhes a presença, proferindo 

espantosas imprecações. Enorme multidão enchia as ruas próximas do local onde se levantara o patíbulo, cujos 

terríveis acessórios cumpriram a sua trágica missão até final. . .(p. 252-254) 

 

 

 

(5) Condensação por [Jean Muray?]. (ref. T24) 
 

(a) Les murs de la pièce et le plafond étaient noircis par le temps et la saleté. Il y avait , sur une table de sapin, 

une chandelle fixée dans le goulot d’une bouteille, deux ou trois gobelets d’étain, um gros pain, um morceau de 

beurre et une assiette. Des saucisses cuisaient dans une poêle reliée par une ficelle à la tablette de la cheminée. 

Un vieux Juif, une fourchette à la main, se penchait sur la poêle. Son visage ridé d’une étonnante laideur était 

em partie cahé par une épaisse tignasse rousse. Sans cravate et vêtu d’une longue houppelande crasseuse, il 

semblait partager son attention entre cette poêle et um séchoir auquel pendaient de nombreux mouchoirs de soie. 

(p. 36)  

 

(b) [A última noite de Fagin, a visita dos correligionários e de Oliver e Mr. Brownlow, e a ida para execução são 
excluídas. A presença de Fagin termina no processo:] Quand l’accusé fut declaré coupable et condamné à être 

pendu le lundi suivant, toute l’assistance accuellit ce verdict par les acclamations sans fin. (p. 183)  

 

 

 

(6) Tradução de condensação por Cabral do Nascimento. (ref. P23a)  
 

(a) As paredes do quarto e o tecto estavam enegrecidos do tempo e da sujidade. Havia, numa mesa de pinho, uma 

vela enfiada no gargalo de uma garrafa, dois ou três copos de estanho, pão, um pedaço de manteiga e um prato. 

Ligadas por um fio à prateleira  do fogão [!!!]  viam-se salsichas a cozer. Um judeu velho, de garfo em punho, 

inclinava-se sobre elas. A cara enrugada, de fealdade repulsiva, estava em parte oculta por uma espessa cabeleira 

hirsuta, ruiva; sem gravata e vestido com um casacão imundo, parecia dividir a atenção entre a comida e um 

estendal de que pendiam numerosos lenços de seda. (p. 35-36) 

 

(b) [A última noite de Fagin, a visita dos correligionários e de Oliver e Mr. Brownlow, e a ida para execução são 

excluídas. A presença de Fagin termina no processo:] Quando o réu foi reconhecido como autor dos crimes e 

condenado à forca na segunda-feira seguinte, toda a assistência acolheu o veredicto com aclamações 

intermináveis. (p. 145) 
 

 

 

(7) Condensação por Myriam Campello. (ref. B22a) 
 

(a) Entraram numa sala onde crepitava o fogo de uma lareira. Sobre uma mesa de pinho havia uma garrafa de 
cerveja, pão, manteiga e alguns pratos. Junto ao fogo, um velho de cara repulsiva e muito enrugada fritava 

algumas salsichas espetadas num comprido arame. . . . . . – Oliver, este é Fagin, o judeu – disse Jack. . . ..(p. 49) 
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(b) [Conta o processo de Fagin]. O velho foi conduzido a uma cela onde os condenados aguardavam a morte. 

Não havia ninguém, só ele. A mente de Fagin era um tumulto tão grande que ele próprio mal conseguia discernir 

alguma coisa, com exceção do pânico que fazia seu coração bater desmesuradamente. Esperou numa terrível 

angústia que o sábado viesse, e pensou; “Agora só tenho um dia para viver”. [Relata a visita de Oliver e Mr. 

Brownlow, mas não dos correligionários. A presença de Fagin se encerra com:] Antes de saírem ouviram o grito 

lancinante, deseperado e sinistro de Fagin, ao lembrar-se de que ia morrer.(p. 217-218) 

 

 

 

(8) Condensação anônima de Portugal. (ref. P25) 
 

(a) Uma vez chegado ao patamar, o companheiro abriu bruscamente uma porta e empurrou-o para um quarto 

cujas paredes e tecto estavam enegrecidos pelo tempo e pela sujidade. . . . . Dante da chaminé havia uma mesa, 

sobre a qual se via uma vela, alguns jarros de estanho, um pedaço de pão, manteiga e um prato. Um velho cheio 

de rugas, cujo rosto sovina e repugnante estava semioculto por tufos de cabelo avermelhado, ocupava-se a assar 
algumas salsichas no fogo. Vestia um roupão de flanela, cheia de nódoas, e parecia dividir a sua atenção entre as 

salsichas e uma corda de roupa, na qual estavam estendidos alguns lenços de seda. (p. 40-42) 

 

(b) [Fagin não aparece nos últimos capítulos desta versão – nem o processo, nem a última noite, nem as visitas 

são mencionados. O enredo se concentra no desfecho feliz da história, e apenas na penúltima página do livro 

fala:] Sikes entregou o seu amigo Fagin e com ele foi enforcado. (p. 188) 

 

 

 

(9) Condensação por Rodrigo Espinosa Cabral. (ref. B23a) 
 

(a) . . . chegaram a um prédio velho e abandonado. Lá dentro estavam outros garotos e um velho feio, alto e um 

pouco curvado. Seu nome era Fagin, o judeu. Seu nariz era realmente grande e torcido para baixo. Faltavam 

dentes na sua boca enorme, que parecia um buraco negro rodeado por uma barba feroz que descia até o peito. 

Fagin era careca na testa e no topo da cabeça, mas nas laterais e atrás mantinha um longo cabelo ruivo e crespo. 

Sua aparência era suja e havia um contorno preto em volta de suas unhas pontudas. Ele era o chefe de uma 

pequena gangue de garotos infratores. (p. 22) 

 
(b) [O texto não fala do processo, da última noite e do enforcamento, de Fagin. Consta apenas:] Fagin acabou 

morrendo na prisão. (p. 49) 

 

 

 

(10) Condensação por Henrique Felix. (ref. B24)  
 
(a) Só então os dois foram admitidos no recinto, um cômodo bagunçado e sujo com uma lareira no canto e uma 

mesa no centro, ao redor da qual se reuniam quatro ou cinco moleques da mesma idade de Oliver, que 

conversavam animadamente. Uma frigideira repleta de salsichas estalava no fogo e era manuseada por um velho 

com um garfo na mão.  

Oliver jamais conhecera figura tão singular: seu rosto era todo enrugado, a barba formava um cavanhaque 

pontudo, e os cabelos ruivos, compridos e emaranhados, caíam-lhe pela testa, ocultando em parte o olhar 

malicioso e dissimulado. Trajava um roupão sebento de flanela e dividia sua atenção entre a frigideira e um varal 

em que estavam pendurados inúmeros lenços de seda. (p. 25-26)  

 

(b) [O texto fala do processo de Fagin e da visita na cela de Oliver e Mr, Brownlow. O fim de Fagin é descrito 

assim:] Enquanto se retiravam da prisão, os dois [Oliver e Brownlow] ainda puderam ouvir os gritos 
desesperados de Fagin a ressoar pelos corredores de pedra. Assim como Sikes, o velho encerrou seus dias na 

ponta de uma corda. A única diferença entre ambos foi que, enquanto o primeiro morrera por acidente, Fagin 

tivera que prestar contas à justiça dos homens. (p. 93) 
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APÊNDICE D – Extrato de Oliver Twist, Capítulo XXXVII   

 

 
    Mr. Bumble sat in the workhouse parlour, with his eyes moodily fixed on the cheerless grate, whence as it was 

summer time, no brighter gleam proceeded, than the reflection of certain sickly rays of the sun, which were sent 

back from its cold and shining surface. A paper fly-cage dangled from the ceiling, to which he occasionally 

raised his eyes in gloomy thought; and, as the heedless insects hovered round the gaudy network, Mr. Bumble 

would heave a deep sigh, while a more gloomy shadow overspread his countenance. Mr. Bumble was meditating; 

and it might be that the insects brought to mind, some painful passage in his own past life. 

    Nor was Mr. Bumble’s gloom the only thing calculated to awaken a pleasing melancholy in the bosom of a 

spectator. There were not wanting other appearances, and those closely connected with his own person, which 

announced that a great change had taken place in the position of his affairs. The laced coat, and the cocked hat; 
where were they? He still wore knee-breeches, and dark cotton stockings on his nether limbs; but they were not 

the breeches. The coat was wide-skirted; and in that respect like the coat, but, oh, how different! The mighty 

cocked hat was replaced by a modest round one. Mr. Bumble was no longer a beadle. 

    There are some premonitions in life, which, independent of the more substantial awards they offer, acquire 

peculiar value and dignity from the coats and waistcoats connected with them. A field-marshal has his uniform; 

a bishop his silk apron; a counselor his silk gown; a beadle his cocked hat. Strip the bishop of his apron, or the 

beadle of his hat and lace; what are they? Men. Mere men. Dignity, and even holiness too, sometimes, are more 

questions of coat and waistcoat than some people imagine. 

    Mr. Bumble had married Mrs. Corney, and was master of the workhouse. Another beadle had come into 

power; and on him the cocked hat, gold-laced coat, and staff, had all three descended. 

    ‘And to-morrow two months it was done!’ said Mr. Bumble, with a sigh. ‘It seems a age’.  

    Mr. Bumble might have meant that he had concentrated a whole existence of happiness into the short space of 
eight weeks; but the sigh – there was a vast deal of meaning in the sigh. 

    ‘I sold myself,’ said Mr. Bumble, pursuing the same train of reflection, ‘for six tea-spoons, a pair of sugar-

tongs, and a milk-pot; with a small quantity of second-hand furniter, and twenty pound in money. I went very 

reasonable. Cheap, dirt cheap!’ 

 

    

(DICKENS, Charles. Oliver Twist. ref. T02c, p. 284-285) 

 
(ver Seção 4.2.3) 
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APÊNDICE E - Walt Disney: Oliver & sua turma 

 

      Na parte principal do presente trabalho, mencionou-se várias vezes uma série de 

publicações brasileiras originadas do desenho animado dos estúdios Walt Disney, Oliver & 

Company (1988), direcionado por George Scribner. Esse desenho de longa metragem (72 

minutos) foi lançado no Brasil com o título Oliver & sua turma, em 1989. Embora se trate de 

impressos ligados a Oliver Twist (mesmo que não mencionem Dickens), nos termos da 

progressão memética descrita na Seçaõ 2.4.1, considerou-se que a procedência dessas 

publicações não justificasse uma análise detalhada no corpo do estudo, pois elas passaram por 

um meio semiótico fílmico não tratado pelo mesmo. Além do mais, a substituição de muitos 

personagens por animais domésticos, as distanciou muito das outras versões analisadas. 

 

      Não obstante, consideramos importante mencionar esse material no apêndice, pois nele  

evidencia-se, de maneira surpreendente, a sobrevivência de muitos dos memes que 

acompanhamos através das adaptações e traduções dos últimos 170 anos. Compilou-se uma 

lista dos elementos do romance de Dickens, que se reproduziram em quase todas as cinco 

versões impressas identificadas, da história de Disney
1
:  

-o nome Oliver (aqui, de um gato); 

-o fato dele ser órfão; 

-o fato dele sempre ter fome; 

-a sua bondade e inocência; 

-o cenário de cidade grande (nesse caso, Nova Iorque no século XX); 

-a gangue de ladrões (aqui, formada pelo ser humano Fagin e um grupo de cachorros); 

-o personagem parecido com The Artful Dodger (um cachorro, chamado Vivaldo, que usa até 

óculos escuros para sugerir o tipo do malandro); 

- as salsichas (!) (aqui como o objeto de um roubo, do qual Oliver participa);  

                                            
1 Foram identificadas e examinadas cinco publicações brasileiras, das quais a primeira é uma história em 

quadrinhos e as outras são versões ilustradas para crianças menores de oito anos: 

1. WALT DISNEY. Oliver e seus companheiros. São Paulo: Abril. 68p. Revista em quadrinhos da série 
Clássicos Disney no. 13, dezembro 1989. 

2. WALT DISNEY. Oliver e seus companheiros. Tradução por Alberto Maduar do inglês Oliver & Company. 

Ilustrado por Al White Studios, Willy Ito e Ron Dias. São Paulo: Círculo do Livro, 1993. 29p.  

3. WALT DISNEY. Oliver e seus amigos. São Paulo: Abril, [199-?]. 48p. Série Disney Junior. 

4. WALT DISNEY. Oliver contra o mundo. São Paulo: Abril, [199-?]. 24p. Coleção Aventura Disney no. 8. 

5. DISNEY. Oliver e sua turma. Ilustrações Van Gool-Lefèvre-Loiseaux.  Erechim: Edelbra, © 2001. 16p. Série 

Disney Magia. 
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-o vilão Sykes (ser humano; não membro da gangue, mas um gangster poderoso a quem Fagin 

deve dinheiro; nota-se a mudança de Sikes para Sykes, uma ortografia mais tradicional); 

-o cachorro valente de Sykes (aqui, tem dois e não um); 

-a estadia de Oliver na casa de uma família rica onde é bem tratado (também seres humanos); 

-a recaptura dele e a volta, contra sua vontade, ao lar da gangue; 

-a morte acidental de Sykes (aqui, com o carro batendo frontalmente contra um trem); 

-o final feliz, com Oliver no seu novo lar com a mesma família rica.
2
 

 

      Quanto a Fagin, trata-se aqui de um homem feio e pobre, que toma o grupo de cachorros 

como sua família e acolhe Oliver com muita amizade. Ele é obviamente marginalizado da 

sociedade, mas não é representado fortemente como criminoso, apenas endividado com o 

criminoso, Sykes. Exerce um papel especial na última parte da história, que é bastante 

diferente do texto de Dickens. Os cachorros conseguem resgatar a menina rica, amiga de 

Oliver, que tinha sido seqüestrada por Sykes. Fagin ajuda muito nessa operação e se revela 

como uma pessoa boa, participando do final feliz com todos, exceto, naturalmente, Sykes. 

 

      Os fatores relativos a Fagin que chamam mais a atenção no exame dessas publicações são, 

primeiro, a simples manutenção do personagem com o seu nome original; e segundo, o fato de 

que ele continua a ter os cabelos ruivos que Dickens lhe deu (Figura 58)! Quanto ao anti-

semitismo, os pais nem poderiam aqui dizer para os filhos pequenos “Ele não presta, é judeu”, 

quando pela sua atuação na história, o personagem mostra o contrário. Levando todos esses 

fatores em consideração, sua presença no desenho animado e nos impressos pode ser vista 

como uma tentativa consciente de reabilitar o personagem e seu nome.   

 
 

Figura 56. Walt Disney: Fagin com Oliver, 1993 

                                            
2 Versão (4) exclui a família rica e a morte de Sykes. Versão (5), para crianças de 2 a 4 anos, exclui Fagin e 

Sykes totalmente. As outras três versões contêm todos os elementos listados. 




