
Introdução 

 

 

Objetivo 

 

O romance A Colônia – Um retrato da 

Vida no Brasil [Die Colonie – 

Brasilianisches Lebensbild] de Friedrich 

Gerstäcker, foi publicado originalmente 

em 1862 na Alemanha. Embora relate  

a história de imigrantes alemães numa 

colônia do sul do Brasil ‒ revelando 

traços e contrastes culturais, políticos e 

religiosos entre imigrantes, portugueses, 

brasileiros, negros e indígenas ‒ não é 

de conhecimento do público brasileiro 

e até o momento não havia sido 

traduzido para o português.  

O objetivo deste projeto é divulgar a 

obra e a visão ficcional de um escritor 

alemão do século XIX sobre a 

sociedade brasileira daquela época. 

Do ponto de vista tradutório, pretende-

se abordar alguns dos principais 

problemas que o tradutor enfrenta ao 

trabalhar um texto do século XIX em 

língua alemã. 

 

Metodologia e Estratégias  

Após a leitura e análise da obra, foi 

realizada a tradução. Ao longo desta 

foram registrados comentários sobre a 

visão ficcional do escritor, sobre o 

processo tradutório e sobre as 

dificuldades e opções de tradução 

escolhidas no processo. 
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O resultado desta tradução dá origem 

a uma das primeiras publicações de 

uma obra de Friedrich  Gerstäcker em 

português no Brasil. Esta iniciativa 

representa uma contribuição 

importante para a divulgação e para o 

estudo tanto deste autor quanto de 

suas obras, além de representar um 

passo para a divulgação de outros 

autores estrangeiros que retrataram, 

ficcionalmente, a vida dos imigrantes no 

Brasil. 

 

 

UUmm  vviiaajjaannttee  aalleemmããoo  qquuee  eessccrreevveeuu  ssoobbrree  oo  BBrraassiill::    

rreefflleexxõõeess  ssoobbrree  aa  ttrraadduuççããoo  ddaa  oobbrraa  AA  CCoollôônniiaa  ––  UUmm  rreettrraattoo    

ddaa  VViiddaa  nnoo  BBrraassiill,,  ddee  FFrriieeddrriicchh  GGeerrssttääcckkeerr  ppaarraa  oo  ppoorrttuugguuêêss  
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