
���������������������������������������

| 1 |

Originalmente para: 11ºs Encontros Luso-galaico-franceses do livro infantil e juvenil (2005).

Andersen em Portugal: 
das Traduções às Recriações

Leonor Riscado

RESUMO

Abordagem da recepção portuguesa do célebre escritor dinamarquês, com destaque para as notícias 
da sua passagem pelo país, além do registo comentado das várias traduções e adaptações do autor de 
O Soldadinho de Chumbo. É que, não obstante ter chegado até nós, durante muito tempo, só através 
de versões, algumas reduzidas ao osso, outras “engordadas” à força), outras, ainda, disfuncionais do 
ponto de vista linguístico e literário, ele continua a ser traduzido, adaptado, e continua a servir de 
inspiração aos nossos melhores autores da Literatura para Crianças e Jovens. 

 Era uma vez, há muitos, muitos anos, um senhor, nascido na longínqua Dinamarca, 
corria o ano de 1805. Chamava-se ele Hans Christian Andersen e, um dia, saíram da sua 
boca estas palavras que não podiam ser, nem mais verdadeiras, nem mais premonitórias: 
“é da realidade que nascem os contos mais espantosos”. 

Humilde filho de Odense, cheio de sonhos de grandeza e de uma fé cristã inabalável, 
autodidacta por necessidade, chegou, já adulto, a conhecer e a privar com os maiores 
vultos da cultura e das artes do seu tempo e com as cabeças coroadas da Europa. 

Talvez a esperança não chegasse tão longe que pudesse prever de que forma e 
quão profundamente as crianças e os adultos de todo o mundo lhe iriam ficar devedores 
e gratos. Contudo, ele bem sabia, lá no fundo de um coração de criança grande, que a 
sua vida e a sua obra estavam ali para provar, não só aos conterrâneos, mas também às 
gerações vindouras, que existem belos contos, e que o mais belo de todos era a História 
da sua Vida, uma bela história, rica e feliz. 

De facto, os Contos que escreveu, num total de 156, traduzidos em mais de cem 
línguas1, encontram eco nos espíritos contemporâneos da mesma forma que comoveram 
ouvintes e leitores do século XIX. Andersen dá, hoje, nome ao mais prestigiado prémio 
internacional para a Literatura Infantil e Juvenil, o “Hans Christian Andersen Award”. E a 
2 de Abril, data do seu nascimento, comemora-se o “Dia Internacional do Livro Infantil”.

 Em Portugal, as traduções de contos de Andersen começaram pouco depois da 
viagem por ele efectuada, em 1866, a convite do amigo Jorge O’ Neill2. Registe-se, a 
título de exemplo “A Princesa e o Grão de Milho”, que saiu logo em 1867, na revista O 
Panorama, e que termina desta forma: 
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1 DUARTE, Silva (1995) Andersen e a sua Obra, Lisboa: Livros Horizonte, p. 91.
2 RÊGO, Manuela (2005) Hans Christian Andersen.1805-1875: mostra bibliográfica, Lisboa: Biblioteca Nacional, pp. 37-97.
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“Agora sim!
Que mulher, a não ser uma princesa de lei, poderia ter a pelle tão delicada a ponto 

de sentir um grão de milho por baixo de vinte enxergões e de vinte colchões?
Por isso o principe apressou-se em receber por esposa aquella, que, perdidas  

finalmente já todas as esperanças, lhe vinha coroar com a realidade os phantasticos 
desejos que nutria de encontrar para noiva uma princesa que o fosse de lei, sangue real 
sem mistura.”3

O interesse pelo autor e pelo homem continuou pelos anos fora. No dia 9 de 
Novembro de 1885, num extenso artigo da Illustração Portugueza, intitulado “O Contista 
Andersen”, escrevia Júlio César Machado, dando conta da sua passagem por Lisboa: “O 
principe dos contistas modernos, Andersen, Hans Christian Andersen, esteve em Lisboa, 
em 1864 (?), hospedado em casa do sr. Jorge Oneil.” E, mais adiante, esboça-lhe o retrato 
físico, onde todos reconhecerão o cisne sob a máscara do patinho feio: “Era um homem 
magrissimo, muito alto, suavemente sonhador, esquisito como diz o povo, de olhos meio  
fechados,  expressão  alegre e boa, celebrório, feio, comprido e estitico de mais, mas que, 
a poder de singeleza e sem embargo da fealdade, tinha um quê de sublime.”4

Muitos recordarão, ainda, as palavras de Maria Isabel de Mendonça Soares, 
quando, 100 anos mais tarde, em 1985, perguntava, no belíssimo texto, “Evocar Hans 
Christian Andersen pela palavra e pela imagem”: “... não foi Andersen afinal uma espécie 
de tio-avô das crianças de todo o mundo, como lhe chamou certa vez, e com extrema 
propriedade, Jorge Listopad?”5

A vida e as histórias de Andersen foram aproveitadas por Adolfo Simões Muller, 
autor de inesquecíveis biografias romanceadas de figuras ilustres, para iniciar a colecção 
“Histórias de Sempre”. O livro O Contador de Histórias – O Conto de Fadas da Vida de 
Andersen e as Suas Mais Belas Histórias6 intercala excertos de histórias de Andersen, com 
a própria história da sua vida, contadas por palavras, recordações e anseios, num discurso 
indirecto livre, fluente e cativante, que deixa o leitor preso do princípio ao fim. 

As suas histórias mereceram a atenção de Guerra Junqueiro que, em 1877, publica 
Contos para a Infância Escolhidos dos Melhores Autores, um conjunto de quarenta e 
quatro contos, que, em edições posteriores, se reduzirão a quarenta7, encontrando-se 
vários textos traduzidos de Andersen, ainda que o seu nome não seja referido. 

Numa edição, publicada pela Lello & Irmão Editores, em 1953, com capa e ilustrações 
de Laura Costa8, registam-se títulos mais conhecidos como: “O Fato Novo do Sultão”, “O 
Valente Soldado de Chumbo”, “A Rapariguinha e os Fósforos”; outros menos conhecidos: 
“A Mãe”, “A Criança, o Anjo e a Flor”, “O Malmequer”, “O Pinheiro Ambicioso” e “O 
Linho”. Sobre o livro, escreveu Guerra Junqueiro, no texto de abertura, “Duas Palavras”: 

| 2 |

3 Idem, Ibidem, p. 76.
4 Idem, Ibidem, p. 76.
5 SOARES, Maria Isabel de Mendonça (2005) “Evocar Hans Christian Andersen pela palavra e pela imagem” in RÊGO, 
Manuela (2005) Hans Christian Andersen.1805-1875: mostra bibliográfica, Lisboa: Biblioteca Nacional, pp. 23-34.
6 MULLER, Adolfo Simões ( 1982 ) O Contador de Histórias – O Conto de Fadas da Vida de Andersen e as Suas Mais Belas 
Histórias, Porto: Figueirinhas
7 SOARES, Luísa Ducla (2001)”Guerra Junqueiro e a Literatura para Crianças” in Malasartes (Cadernos de Literatura para a 
Infância e a Juventude), Nº 6, Set. de 2001, pp. 10-12.
8 JUNQUEIRO, Guerra (1953) Contos para a Infância escolhidos dos melhores autores, Porto: Lello & Irmão – Editores.
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“É um ramo de florinhas cândidas, que as mães, à noite, deixarão sem temor na cabeceira 
dos berços.”9

Na imagem da capa, em que a aguarela dilui os contornos e ameniza as formas, 
as figurinhas das crianças, bem nascidas, de traços delicados e belos, encontram-se 
envoltas por uma cercadura de pequenas flores, criando o ambiente propício à audição 
das histórias que, do livro, saem, através da voz da menina mais velha. O ambiente idílico 
de uma infância protegida acentua-se através da atitude protectora da rapariguinha que 
envolve o ombro do pequeno numa carícia. A felicidade e a paz estampada nos rostos das 
três crianças não condizem com o conteúdo das histórias que o livro encerra, pese embora 
a opinião anteriormente expressa pelo seu compilador.

O tema da Morte é recorrente, ainda que a ele se liguem a valorização do Amor 
e da Fé num Paraíso em que a felicidade promete ser eterna para os que sofreram neste 
mundo, numa visão traçada pelo catolicismo indefectível de Andersen. 

As marcas textuais que nos habituámos – nós leitores incautos, desconhecedores, 
em absoluto, da língua dinamarquesa – a associar à prosa anderseniana estão aqui, em 
todo o seu esplendor. São as descrições exuberantes; os diálogos naturais; as imagens 
presentificadoras; as metáforas ou as comparações inesperadas; as onomatopeias 
sugestivas que encontramos, por exemplo, logo no início do conto “O Linho”:

“O linho estava coberto de flores admiràvelmente belas, mais delicadas e 
transparentes do que asas de moscas. O Sol espalhava os seus raios sobre ele, e as nuvens 
regavam-no, o que lhe causava tanto prazer, como o de um filho, quando a mãe o lava e 
lhe dá um beijo.

– Segundo dizem sou bem bonito, murmurou o linho, estou muito crescido, e serei 
brevemente uma rica peça de pano. Sinto-me feliz. Não há ninguém que seja mais feliz  
do que eu sou. Tenho saúde e um belo futuro. A luz acaricia-me, e a chuva encanta-me e 
refresca-me. Sim, sou feliz, feliz a mais não poder ser!

– Como és ingénuo! Disseram as silvas  do valado; tu não conheces o mundo, de 
que nós outras temos uma larga experiência. E rangendo lastimosamente, cantaram:

Cric, crac! cric, crac! crac!
Acabou-se! Acabou-se! Acabou-se!

– Não tão cedo como vocês imaginam, respondeu o linho; está uma bela manhã, o 
Sol resplandece, e a chuva faz-me bem; sinto-me crescer e florir. Sou muitíssimo feliz.”10

Maria Amália Vaz de Carvalho, poetisa, tradutora e crítica literária e o marido,
o poeta Gonçalves Crespo, escreveram em 1883, Contos para os Nossos Filhos, obra em 

que se defendia “que a Literatura Infantil devia divertir as crianças. Se possível, ensinar 
divertindo”.11 Não admira, assim, que, entre os textos de Andersen escolhidos, vamos 
encontrar “O Patinho Disforme” que termina desta forma:
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9 Idem, Ibidem, p. 7.
10 Idem, Ibidem, pp. 183-184.
11 BARRETO, António Garcia ( 2002 ) Dicionário de Literatura Infantil Portuguesa, Porto: Campo das Letras, pp. 113-114.
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“Esta história tão bonita, tem um sentido oculto que é ainda mais bonito. Quer ela dizer 
que as pessoas que nascem com aptidão, talento ou virtudes verdadeiramente grandes, 
por muito pouco compreendidas, por muito pouco conhecidas, por muito maltratadas 
que sejam, sempre no fim de contas vêm a sair vencedoras de todos os contratempos.”12

Ana de Castro Osório, escritora e pedagoga, publicou, entre 1897 e 1935, uma 
obra em fascículos numerados que deu, depois, origem a 18 volumes, onde incluiu contos 
de Andersen13. Estes contos de Andersen, reunidos em livro, chegaram a novos leitores 
através de várias edições onde se podia ler uma tradução directa do dinamarquês, feita 
por Ana de Castro Osório e Lisa Tilberg; a edição que referimos, A Princesa e a Ervilha e 
outros contos14, datada de 1993, tem treze contos, escritos em linguagem fluente e viva, 
com belas ilustrações de Catarina da Câmara Pereira, e a particularidade de incluir, no 
final do volume, uma biografia do escritor dinamarquês da autoria da pedagoga.

Ilse Losa, autora muito ligada à produção literária para os mais novos e à 
coordenação de colecções a eles destinadas, apresenta em Histórias Inesquecíveis para 
Crianças15, com apelativa capa de António Pedro, o conto “O Rouxinol”. Traduzido por 
Ilse Losa, é ilustrado por duas delicadas imagens, a preto e branco. Na primeira, Manuela 
Bacelar desenha o rouxinol artificial, com todos os seus engenhosos mecanismos prestes 
a desfazerem-se; na segunda, o espaço é dividido entre o poderoso imperador, deitado 
sobre o lado direito, com a mão esquerda pousada em cima do coração, e o rouxinol de 
carne e osso, a elevar-se, graciosamente, sobre o corpo estendido, tendo, bem visível 
no seu peito, um sol luminoso, em lugar de coração. A superioridade do natural e a 
fragilidade do artificial, o amor à liberdade a sobrepor-se à prisão do formalismo que 
perpassam por todo o conto, acentuam-se no delicado final, com o jogo entre os ritmos 
das frases:

“...é-me dado ver tudo o que de ti e da tua corte permanece afastado e distante. 
Pois conheço o teu coração e amo-o mais do que à tua coroa. Voltarei e cantarei para ti. 
Só peço que me prometas uma coisa!

– Prometo tudo o que quiseres – disse o imperador, já de pé e envolto na sua 
sumptuosa roupagem imperial, que conseguiu vestir sem ajuda. O sabre, pesado como 
ouro, apertava-o contra o coração.

– Só te peço isto: não fales a ninguém do pequenino rouxinol que te dá notícias 
de tudo o que se passa; deixa-os acreditar na tua sabedoria.

E dito isso o rouxinol levantou voo.
Os camareiros entraram silenciosamente para verem o imperador morto – mas 

logo estacaram, estupefactos. E o imperador disse:
– Bom dia!”16
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12 http://purl.pt 
13BARRETO, António Garcia ( 2002 ) Dicionário de Literatura Infantil Portuguesa, Porto: Campo das Letras, p. 386.
14 OSÓRIO, Ana de Castro ( 1993 ) A Princesa e a Ervilha e outros contos, Porto: Vega
15 LOSA, Ilse ( s/d ) Histórias Inesquecíveis para Crianças, Lisboa: Livros do Brasil, pp. 79-96.
16 Idem, Ibidem, p. 96.
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 A recepção dos contos de Andersen deu, em Portugal, lugar a versões de outros 
autores conceituados no âmbito da Literatura para Crianças e Jovens, integradas, por 
norma, em colecções. Assim aconteceu com Ricardo Alberty, de quem se destaca o livro que 
tem por título Os Cisnes Selvagens17; profusamente ilustrado por Simonne Baudoin, com 
uma imagem por página, traduzido do francês, integra um segundo conto “O Soldadinho 
de Chumbo” e pertence à Série Gigante da Verbo Infantil. Matilde Rosa Araújo foi 
responsável pela coordenação e pelos textos finais da colecção “Era uma Vez”, de que se 
regista o número dois, “A Pequenina”18, com ilustrações exuberantes, não identificadas. 
 Outras colecções incluíram, também, contos de Andersen. Foi o caso da Colecção 
Formiguinha; composta por um conjunto de livros miniaturais, que fez as delícias das 
crianças durante décadas, apresenta adaptações de Andersen, da autoria de João Sereno; 
Os Sapatinhos Vermelhos19; Os Fosforos de Oiro20; O Rouxinol e o Imperador21, A Princesa 
da Ervilha22, O Pinheirinho23 e O Trajo Novo do Rei24 foram os seis contos adaptados, ou 
melhor, seis versões de Andersen, por João Sereno. Numas escassas dezasseis páginas, 
entremeava-se o mini-texto e quatro ou cinco ilustrações, a preto e branco, de César 
Abott. Este aguarelista e ilustrador, também responsável pelas capas, comprazia-se em 
registar alguns pormenores infantilizantes, muito do agrado das crianças. 
 A Lello & Irmão Editores possuía uma colecção de Contos para Crianças acerca 
da qual a própria editora informa, em termos superlativos, que ali se encontra “A mais 
interessante das bibliotecas publicada em português para as crianças. Tudo quanto uma 
criança pode e deve ler, desde a fantasia à história.” Marcada por grande cuidado na 
apresentação dos livros, com capas duras, ilustrações delicadas, a preto e branco e a 
cores, de Laura Costa, num entrelaçado harmonioso com a mancha textual, apresenta-se, 
ainda hoje, visualmente sedutora. Um dos contos para crianças é O Pequeno Porqueiro 
ou O Príncipe Disfarçado25, por Hans Andressen (?), sem qualquer referência à autoria da 
tradução, em contraste flagrante com o paratexto que acompanha a colecção.

A Civilização apresenta Os Mais Belos Contos de Andersen26, com tradução de José 
Marques Duarte de Jesus (Dr.) e revisão técnica de Maria José Costa. Incluindo um conjunto 
de sete contos, é ilustrado por Michael Fiodorov, que se integra no grupo dos “Grandes 
Ilustradores da Escola Russa”. Textos e ilustrações harmoniosos fazem desta obra uma das 
mais conhecidas pelo grande público que saboreia, com prazer, contos menos divulgados, 
como “A Caixinha de Pederneira” ou contos por todos, mais ou menos, sabidos, como 
“O Valente Soldadinho de Chumbo”, “O Fato Novo do Imperador”, “O rouxinol do 
Imperador” ou  “Uma Verdadeira Princesa”. A editora aposta nessa dupla vertente, em 
paratexto elogioso que preenche parte da capa posterior do livro:
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17 ALBERTY, Ricardo ( s/d ) Os Cisnes Selvagens, Lisboa: Verbo.
18 ARAÚJO, Matilde Rosa ( coordenação e textos finais ) ( s/d )  A Pequenina, Santarém: Morumbi.
19 SERENO, João ( adaptação ) ( s/d ), Os Sapatinhos Vermelhos, Porto: Majora.
20 SERENO, João ( adaptação ) ( s/d ), Os Fosforos de Oiro, Porto: Majora.
21 SERENO, João ( adaptação ) ( s/d ), O Rouxinol e o Imperador, Porto: Majora.
22 SERENO, João ( adaptação ) ( s/d ), A Princesa da Ervilha, Porto: Majora.
23 SERENO, João ( adaptação ) ( s/d ), O Pinheirinho, Porto: Majora.
24 SERENO, João ( adaptação ) ( s/d ), O Trajo Novo do Rei, Porto: Majora.
25 ANDRESSEN, Hans ( s/d ) O Pequeno Porqueiro ou O Príncipe Disfarçado, Porto: Lello & Irmão – Editores.
26 JESUS, José Marques Duarte de (Dr.) ( tradução ) ( 1992 ), Porto: Civilização.
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“Os mais belos e famosos contos de Andersen estão contidos nesta preciosa 
edição ricamente ilustrada por Michael Fiodorov, o qual soube transportar para imagens 
o mundo encantador e ingénuo, cândido e fantasioso, amargo e confiante, ao mesmo 
tempo que o grande contista dinamarquês criou nas suas páginas imortais, de mistura 
com a tradição popular, a lenda e o gosto puro pela narrativa.”

Cada vez mais, os contos de Andersen que chegam a Portugal, por norma, a partir 
de traduções ou versões de outras línguas que não o dinamarquês, se fazem acompanhar 
de riquíssimas ilustrações, nacionais e estrangeiras. Recordem-se os livros, em formato 
álbum, de A Sereiazinha27, com os magníficos óleos, por vezes de folha dupla, de 
Manuela Bacelar; ou os Contos de Andersen28, ilustrados pelas delicadas e esvoaçantes 
figuras desenhadas pela aguarela de Lisbeth Zwerger (neste caso, os seis contos, informa 
a editora, “foram traduzidos do dinamarquês original pela premiada Anthea Bell. A 
adaptação da tradução portuguesa esteve a cargo de Maria Alberta Menéres”). Recorde-
-se, também O Soldadinho de Chumbo29, magnificamente ilustrado por Teresa Lima (este 
conto, acompanhado de um prefácio de José Jorge Letria, não oferece qualquer indicação 
quanto à língua a partir da qual foi traduzido ). 

Um público entre o adolescente e o adulto poderá dispor da edição de luxo, 
contendo 43 Contos30 de Hans Christian Andersen, com mais de 120 ilustrações do 
premiado Nikolaus Heidelbach, em tradução de Maria Nóvoa (informa a editora que a 
concepção e escolha de contos é de Hans-Joachim Gelberg e de Nikoalus Heidelbach). 
De entre estas edições mais recentes, merece destaque uma edição numerada, com uma 
colecção de 15 livros guardados em caixa; trata-se, no total, de 36 contos ilustrados por 
15 artistas plásticos portugueses, entre os quais Ana Ventura, Margarida Prieto, Patrícia 
Guerreiro, Isabel Aboim Inglez, Paula Prates e Vasco Barata. Esta iniciativa, que teve lugar 
no âmbito da comemoração do bicentenário do nascimento de Hans Christian Andersen, 
inclui também uma edição em formato de mão, impressa em papel couché mate, com 
42 contos seleccionados; as ilustrações originais de Vilhelm Pedersen e Lorenz Frolich 
bem como os recortes de papel da autoria de Andersen decoram o livro e as capas31. De 
salientar, que aqui vamos encontrar, quer no primeiro caso, quer no segundo, tradução 
directa do dinamarquês feita pelo grande estudioso e conhecedor da vida e obra de 
Andersen, João José Pereira da Silva Duarte; a revisão é de Niels Fischer, José Pinto e 
Silvina de Sousa. Silva Duarte tinha sido já o responsável pela primeira tradução integral 
dos contos de Andersen no nosso país, publicados pela Gailivro32, e a ele, sobretudo, se 
deve a divulgação da obra do escritor dinamarquês ao longo dos anos.

Não obstante o facto de Andersen ter chegado até nós, durante muito tempo, só 
através de versões, algumas reduzidas ao osso (as da colecção “Formiguinha”, da Majora), 
outras “engordadas” à força (A Princesa e a Ervilha, da colecção “Contos de Sempre”, da 
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27 FONSECA, Ribeiro da ( tradução ) ( 1995 ) A Sereiazinha, Porto: Afrontamento.
28 PINTO, Cristina ( tradução ) ( 1998 ) Contos de Andersen, Porto: Edinter.
29 ANDERSEN, Hans Christian ( 2005 ) O Soldadinho de Chumbo, Lisboa: D. Quixote.
30 NÓVOA, Maria ( tradução ) ( 2004 ) Contos, Círculo de Leitores.
31 DUARTE, João José Pereira da Silva ( tradução directa dinamarquês-português ) ( 2005 ) Os Contos de Hans Christian 
Andersen, edição particular de Niels Fischer por ocasião do bicentenário de Hans Christian Andersen 1805- 2005.
32 DUARTE, Silva  (tradução do dinamarquês ) ( 2005 ) Contos e Histórias Completas de Hans Christian Andersen  ( 2 vols. ), 
Vila Nova de Gaia: Gailivro.
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Edinter), outras, ainda, disfuncionais do ponto de vista linguístico e literário (A Menina 
dos Fósforos, editada pela Contexto), ele continua a ser traduzido, adaptado, e continua 
a servir de inspiração aos nossos melhores autores da Literatura para Crianças e Jovens. 

A sua voz ecoa na amplidão das descrições luminosas de Sophia. O seu humor 
fino e a sua capacidade de observação até ao íntimo dos seres e das coisas percorrem os 
contos de Luísa Ducla Soares. Recordações suaves das suas personagens perfumam textos 
de Luísa Dacosta. A ternura que ele sempre teve pela infância, sobretudo a desvalida, 
enforma a obra terna de Matilde Rosa Araújo. A simplicidade de contar que o caracterizou 
é imagem de marca dessa grande escritora-contadora que é Alice Vieira. O humor fino e 
delicado perpassa em toda a obra de António Torrado, digno sucessor de Andersen pelo 
talento polifacetado que o leva a saltar do conto para o teatro como tão bem fez, nesta 
recentíssima adaptação dos contos “A Sombra”, “O Pequeno Claus e o Grande Claus” e 
“O Duende na Casa do Lojista”. “Livremente interpretados, com pragmatismo teatral e 
sem fidelidades textuais constrangedoras”, como o próprio Torrado esclarece, no texto 
“À Sombra de Andersen”, estes contos deram origem, primeiro, ao livro O Homem sem 
Sombra33 e, depois, à representação teatral, suportada por um magnífico elenco.

Estas são algumas das vozes que recordam, de forma mais viva, na actualidade, 
Hans Christian Andersen, o seu talento e o seu fascínio pela palavra dita, escrita, encenada, 
mas sempre, profundamente sentida. Elas são a prova de que, afinal, para se amar não 
é, talvez, preciso conhecer... pois, se calhar podem-se amar ainda mais as sombras e os 
sonhos como os de Andersen.

33 TORRADO, António ( 2005 ) O Homem sem Sombra, Lisboa: Caminho
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