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Introdução 

O Brasil usualmente é colocado como um país periférico e de baixa relevância no 

contexto mundial, porém, quando se analisa os países lusófonos ou a américa latina, o 

país possui determinado protagonismo sobre diversos assuntos. Quando se trata da 

indústria cultural, ele merece uma atenção especial por ser “a dor de cabeça da américa 

latina”. Sendo o país com maior população bruta e um dos únicos que não fala espanhol, 

o Brasil acaba se tornando um viável produtor e exportador de conteúdos. 

Ao observar outros países lusófonos, o Brasil ainda é o destaque tanto em número de 

consumidores quanto em recepção. Não são raros os casos nos quais a tradução de obras 

em Português contemple o português brasileiro por ser a variante mais falada e por ser 

atrativo para a maior população lusófona. Essa barreira linguística entre os semelhantes 

latinos e o protagonismo diante de outros países que falam português coloca o Brasil 

como um “caso a parte” e que deve ser muito bem pensado quando o assunto é produção 

de conteúdo. 

O protagonismo linguístico associado a Lei da TV paga incentivou a produção de diversos 

conteúdos nacionais. A proximidade cultural com o resto da américa latina, fez com que 

o espalhamento desse conteúdo estivesse a apenas uma dublagem de distância e, nessa 

pesquisa, vamos focar no espalhamento de um produto em específico, a versão animada 

da Turma da Mônica que, assim como os quadrinhos, já estão em diversos países. 

 

Metodologia 

Serão analisados dois episódios da animação Turma da Mônica em quatro línguas 

diferentes. Os episódios estão disponíveis no Youtube em canais da Turma da Mônica em 

espanhol, inglês e no original em português e, em japonês, em um canal relativo ao 

programa que exibe no Japão.  

O primeiro episódio a ser analisado, “Venha à minha festinha”, conta com uma narrativa 

inicialmente genérica, mas que possui suas especificidades no Brasil, fazer uma festa de 



aniversário. O episódio pode ser acessado nas quatro línguas citadas e é possível observar 

a diferença entre como cada dublagem foi adaptada.  

No segundo episódio é “Diga o que eu digo e faça o que eu faço”, Cebolinha e Cascão 

armam o plano de imitar as falas da Mônica para irritar a colega. Esse episódio não foi 

encontrado na dublagem em espanhol, mas foi analisado nas outras três línguas. O 

episódio conta com uma música e um trava línguas que foram adaptados de diferentes 

formas para soar mais natural para o falante local. 

Se utilizando dos estudos de Jakobson, Berman e Venuti sobre estudos da tradução e 

adaptações domesticadoras ou estrangeirisantes, busca-se entender as diferentes soluções 

encontradas para a tradução levando em conta o público alvo da animação, o infantil. A 

guia para a tradução para dublagem leva para uma tradução mais domesticadora o que dá 

espaço para traduções não-óbvias dos termos utilizados. 

 

Discussão 

A tradução para dublagem apresenta algumas peculiaridades quando comparada a 

diferentes traduções. Por possuir um uso extremamente específico e limitações de tempo, 

fala e ainda se preocupar em soar o mais natural possível, é capaz de apresentar diferenças 

significativas ao comparar com outras formas de tradução. Ao considerar as traduções de 

Turma da Mônica, além dos aspectos linguísticos específicos do texto, há ainda uma 

preocupação com o todo da obra para manter um objeto coeso. 

Inicialmente, um fator marcante das histórias em quadrinho que foi passado para a 

animação é a fala inusitada do personagem Cebolinha, a troca dos fonemas relativos à 

consoante [r] para o /l/. Quando falamos do português, do inglês, ou do espanhol, essa 

variação do personagem pode ser facilmente mantida independente da língua, porém é 

um problema para o japonês. Devido à ausência do fonema /l/ para o idioma, os tradutores 

se deparam inicialmente com uma questão que vai ser recorrente durante os demais 

episódios. 

Esse aspecto que inicialmente parece mínimo, afeta totalmente o personagem e até mesmo 

algumas histórias. A fala trocada, comum entre crianças, é uma marca do personagem e 

o aproxima das crianças que potencialmente tenham essa mesma característica. A 



impossibilidade da tradução guia para a tradução como um processo de decisões que passa 

pela escolha do tradutor de contornar essa “impossibilidade” da melhor forma possível.  

A invisibilidade do tradutor na tradução para dublagem é não só esperada, mas almejada. 

Tornar o texto o mais parecido com uma obra original é o objetivo que sobrepõe os outros 

e, dessa forma, a mudança de fonemas do Cebolinha foi mantida relacionando com trocas 

de fonemas que crianças japonesas normalmente fazem.  

Lidando especificamente com o primeiro episódio, “Venha à minha festinha”, há uma 

situação que pode ser aplicada a todas as culturas, mas que ainda transmite 

especificidades brasileiras na imagem. Em determinada cena da festa, há um prato de 

brigadeiros ao qual se é referido como “docinhos”. Para brasileiros, a associação entre 

festas de aniversário e o doce é 

natural e clara, mesmo que não 

expresso com a palavra “brigadeiro”, 

mas ao retirar da localização a forma 

como se refere pode variar bastante. 

A forma como se referem à comida 

pode ser tanto um fator de afirmação 

da cultura de origem como uma adaptação para o contexto local. As diferentes escolhas 

revelando um contexto mais abrangente ou mais específico revelam a intencionalidade de 

mascarar, adaptar ou deixar claro o que é “estrangeiro”. A dublagem do espanhol manteve 

a palavra “dulce” o que é uma tradução mais óbvia e que se encaixa no original 

“docinho”, mesmo perdendo a especificidade de valor que a palavra possui para o 

português brasileiro. 

A dublagem em japonês apresenta uma especificidade pois a língua possui três palavras 

diferentes para se referir a doce: dagashi, wagashi e okashi. Dagashi é a palavra utilizada 

para doces genéricos industrializados, wagashi é um termo específico para doces típicos 

do Japão e okashi seria um termo abrangente para todos os doces. O termo utilizado na 

tradução é okashi, o que mostra uma generalização do que poderia ser o doce apresentado. 

A dublagem em inglês é guiada pelo contexto da festa e a tentativa de especificar qual 

seria o “doce” mostrado na imagem. O brigadeiro, para a interpretação do tradutor 

americano, era um “cupcake” o que foi o mantido para a tradução. 

Figura 1- Imagem retirada do episódio "venha à minha festinha" 



Essas diferentes escolhas mostram o papel do tradutor como alguém que pode ativamente 

modificar a tradução. No caso do episódio, as diferenças perceptíveis são adaptadas a 

quem vai receber o produto e tentam deixar as falas as mais fluidas possível, deixando 

seu trabalho, fazendo o traduzido soar como natural. 

No segundo episódio, há uma diferença ainda mais específica para as línguas e que se 

relaciona com a já citada fala do Cebolinha. No episódio “Diga o que eu digo e faça o que 

eu faço" há um momento que a Mônica provoca o Cebolinha a falar um trava-línguas que 

ele não conseguiria falar como obstáculo para a imitação, mas ele repete da forma dele. 

Em português o trava-línguas “O Rato roeu a roupa do rei de Roma” que se torna “o Lato 

loeu a loupa do lei de Loma”, não pode ser traduzido por seu sentido por não ser esse o 

objetivo da frase. Em inglês é mudado para “How many berries could a bare berry carry?” 

mantendo o embate entre a fala padrão da Mônica e o “sotaque” do Cebolinha distorcendo 

o que foi falado. As modificações feitas em japonês apresentam a mesma adaptação para 

um trava-línguas que evidencie essa diferença. 

Conclusão 

Ao ser exportado, o conteúdo de animações brasileiras ainda passa parte do contexto 

brasileiro, mesmo que seja adaptado de diversas formas. A imagem de crianças brincando 

e o perfil da Turma da Mônica é algo muito marcante para diversas crianças brasileiras e 

sendo bem recebido por tantos outros lugares, abre espaço para diversas outras produções 

que possuem o mesmo potencial. O mercado brasileiro para a exportação pode ser vasto 

e já possui boas experiências, como o produto citado. 

As diferentes formas de tradução ainda mantêm relação com o original e, mesmo que 

implícito, ainda passam a noção de brasilidade e são reconhecidos como brasileiros. As 

formas de dublagem não nublam a o contexto de produção e incentivam um maior número 

de produções a serem espalhadas pelo mundo. 

Referências 

BERMAN, Antoine. A tradução e a letra ou o albergue do longínquo. Trad. Andréia 

Guerini, Marie-Hélène C. Torres e Mauri Furlan. Rio de Janeiro: 7letras/PGET, 2007. 

JAKOBSON, Roman. “Aspectos lingüísticos da tradução”. In: Lingüística e 

Comunicação. Trad. Izidoro Blikstein e José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1975. 



LIMA, Heverton Souza. A Lei da TV Paga: impactos no mercado audiovisual. 

Dissertação (Mestrado em Meios e processos audiovisuais) – Escola de Comunicações e 

Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

MONICA PLUS. Monica and Friends | Come to my Party. Youtube, 8 de novembro de 

2019. Disponível em: https://youtu.be/2lYiGYUKQNw. Acesso em: 15 de junho de 2021 

MONICA PLUS. Say What I Say do What I Do | Monica and Friends. Youtube, 5 de 

julho de 2019. Disponível em: https://youtu.be/MqBrImf2U_8. Acesso em: 15 de junho 

de 2021 

MÓNICA Y SUS AMIGOS. Ven a mi Fiesta | Mónica y sus Amigos. Youtube, 28 de 

agosto de 2015. Disponível em: https://youtu.be/MjkxvNlRaY8. Acesso em: 15 de junho 

de 2021 

TURMA DA MÔNICA. Diga o que eu digo e faça o que eu faço | Turma da Mônica. 

Youtube, 10 de junho de 2016. Disponível em: https://youtu.be/6ZIInQiZc80. Acesso em: 

15 de junho de 2021 

TURMA DA MÔNICA. Venha à minha festinha | Turma da Mônica. Youtube, 17 de 

março de 2017. Disponível em: https://youtu.be/AfxhnsQTkMQ. Acesso em: 15 de junho 

de 2021 

VENUTI, Lawrence. A invisibilidade do tradutor. Palavra 3. Rio de Janeiro: Grypho, 

1995. Tradução de Carolina Alfaro. 

ハピクラワールド. 【アニメ】モニカ&フレンズ #1 「おたんじょうびパーティ

ーにきてね」.Youtube. 21 de abril de 2021. Disponível em: 

https://youtu.be/thKE5ABGQqU. Acesso em: 15 de junho de 2021 

ハピクラワールド. 【アニメ】モニカ&フレンズ #2 「いったこと、やったこと

マネしてね」.Youtube. 19 de maio de 2021. Disponível em: 

https://youtu.be/MA0LaxWPBcw. Acesso em: 15 de junho de 2021 

 

 

 

 

https://youtu.be/MA0LaxWPBcw

