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RESUMO 
 
 
CASTRO, Andrews Martinelle. Tradução comentada da crônica “Fora Povo”, de 
Luís Fernando Veríssimo, para a língua brasileira de sinais (Libras). 2018. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Bacharelado em Tradução e 
Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) / Língua Portuguesa. 
Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, 2018.  
 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma tradução comentada do 
português para Libras, da crônica Fora Povo de Luís Fernando Veríssimo. Com isso, 
reflete-se sobre as estratégias adotadas ao longo do processo tradutório e como 
ocorre a transposição de uma língua em modalidade oral-auditiva para uma língua 
em modalidade visual-espacial. Primeiramente, a tradução foi realizada em parceria 
entre o autor do trabalho e seu orientador, para discutir as estratégias tradutórias e 
refletir em parceria sobre as questões culturais. A análise foi dividida em quatro 
tópicos, método de tradução, estratégias para aproximação e distanciamento entre 
Português e Libras, expressões idiomáticas e recursos linguísticos. Como resultado, 
foi possível observar as estratégias que são utilizadas no processo de tradução, 
alguns dos recursos linguísticos que contribuem para a tradução aproximar do 
sentido da obra original. A pesquisa fundamentou-se teoricamente em Bakhtin 
(2015), que contribuiu para a reflexão sobre as formas como o discurso é construído 
e como ele circula em diferentes espaços (no caso das crônicas aqui traduzidas, o 
tempo em que foram produzidas é um fator de extrema importância para a 
compreensão das mesmas) e em Bezerra (2012a), que contribui com uma 
abordagem dialógica da tradução ao refletir sobre esse processo pela perspectiva 
bakhtiniana. Ao final da análise, é possível observar que de fato não há algo mais 
importante ou menos na formação do discurso, existem elementos linguísticos que 
formam a estética e sentido da obra. O tradutor precisa se preocupar principalmente 
com esses aspectos, a estrutura é consequência do processo. Este trabalho pode 
contribuir para o estudo de tradutores de Libras, que buscam conhecer meios de se 
traduzir obras literárias, por uma abordagem sócio histórica de Bakhtin sobre o 
discurso.  
 
 
Palavras-chave: Tradução Cultural. Libras. Cultura Surda. Tradução Comentada.  
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ABSTRACT 

 
 

CASTRO, Andrews Martinelle. Commented translation of the chronicle "Fora 
Povo" by Luis Fernando Veríssimo. 2018. Completion of Coursework (Graduate) – 
Bachelor degree in Brazilian Sign Language (Libras) / Portuguese Translation and 
Interpretation. Federal University of São Carlos. São Carlos, 2018.  
 
 
The objective to present research is introduce commented translation, which consists 
of the analysis Portuguese translation into Brazilian Sign Language (Libras), from the 
chronicle Fora Povo by Luís Fernando Veríssimo. In order to reflect on the strategies 
adopted throughout the translation process and how the transposition of a language 
in oral-auditive modality to a visual-spatial language occurs. Firstly, the translation 
was carried out in partnership between the author of the work and its advisor, to 
discuss translation strategies and to reflect in partnership on cultural issues. The 
analysis was divided into four topics, method of translation, strategies for 
approaching and distancing between Portuguese and Libras, idioms and linguistic 
resources. As a result, it was possible to observe the strategies that are used in the 
translation process, some of the linguistic resources that contribute to the translation 
approach the meaning of the original work. In this research, Bakhtin (2015) is the 
theoretical basis, and it is used to understand how discourse is constructed and how 
it circulates in different spaces (in the case of the chronicles here translated, the time 
in which they were produced is a factor of extreme importance for the understanding 
of the same) and Bezerra (2012a), for being an author who talks about translation 
while creating a connection with Bakhtin's theories. At the end of the analysis, it is 
possible to observe that in fact there is something more important or less in the 
formation of the discourse, there are linguistic elements that form the aesthetics and 
meaning of the work. The translator needs to be concerned primarily with these 
aspects, the structure is a consequence of the process. This work can contribute to 
the study of translators of Libras, who seek to know ways of translating literary works, 
through a sociohistorical approach of Bakhtin on discourse. 
 
Keywords: Culture Translation. Libras. Deaf Culture. Commented Translation.  
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1 INTRODUÇÃO 

Antes de iniciar o tema desta pesquisa, apresentarei este parágrafo para 

contextualizar o leitor sobre mim, o autor da pesquisa. É importante dizer que ao 

longo desses quase 4 anos de formação (no presente momento) na Universidade 

Federal de São Carlos, no bacharelado em tradução e interpretação de 

Libras/português, foi uma jornada de dedicação ao aprendizado de Libras, que iniciei 

sem nenhum conhecimento prévio sobre a língua ou sobre a comunidade surda. 

Nesses anos conheci centenas de pessoas, surdos e ouvintes falantes de Libras, 

que colaboraram para que eu conseguisse chegar até aqui. Optar por se tradutor e 

intérprete de Libras, veio do amor pela linguística e da vontade de fazer um trabalho 

que esteja além do papel, além do que a maioria procura, fazer um trabalho que faça 

a diferença para pessoas que pedem por direitos que muitas vezes são ignorados. 

Ser tradutor e intérprete de Libras faz essa conexão que tanto desejava. Sobre a 

escolha do tema, ao longo da formação tive interesse por diversos temas para a 

pesquisa do TCC, alguns com ênfase em aspectos linguísticos da Libras, outros 

visando o uso da Libras entre surdos e ouvintes e também temas pensando sobre 

tradução. Contudo, quando comecei a ter aulas que discutiam sobre literatura em 

Libras, vi uma importância fundamental que os trabalhos de tradução de literaturas 

para surdos têm. As literaturas possibilitam meios importantes para o acesso ao 

conhecimento do mundo, que são bases importantes para as nossas relações 

sociais. Portanto, escolhi contribuir com o que pude, para oferecer um pouco mais 

para essa área de estudo, para que ao menos provoque o desejo em mais pessoas 

de estudarem esse tema e façam ótimos trabalhos que proporcionem mais acesso 

para os surdos. Tento aqui, retribuir aos mentores que tive ao longo da minha 

formação, surdos e ouvintes falantes de Libras. Assim, dou início ao tema da 

pesquisa.  

Tradicionalmente para a edição de textos escritos, em sua forma 

convencionada, utilizamos as normas de cada país, no caso do Brasil, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a instituição que estabelece as normas 

ligadas ao processo de produção escrita. Entretanto, com a regulamentação da 

profissão de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o 
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reconhecimento dessa língua como um “meio de comunicação e expressão”1, 

conforme a Lei 10.436 (BRASIL, 2002) e o Decreto 5.626 (BRASIL, 2005), inicia-se 

a reflexão entorno das possibilidades que esta língua possui. Aqui proponho uma 

discussão sobre como ocorre o processo de tradução, buscando contemplar todo o 

sentido da obra, focando nos aspectos culturais que tornam compreensivo o 

enunciado para a comunidade surda. Este assim é ainda um campo novo no cenário 

da tradução de/para a Libras: 

No Brasil, o número reduzido de estudos e pesquisas que abordem a 
tradução de poesias em língua portuguesa para a língua de sinais, 
incluindo os intérpretes que fazem este trabalho, determina a 
necessidade de novas investigações voltadas a este campo. Esse 
número é modesto, já que o registro dessa tradução seria feito por 
meio de filmagem. A propagação de vídeos de maneira contínua 
ainda é um processo recente; consequentemente, nem todas as 
traduções estavam acessíveis há alguns anos. (SANTOS, 2016, p. 
94). 

 
Ao tratar de estudos relacionados aos surdos no Brasil, é sempre 

necessário citar ao menos a legislação básica que ampara a Libras no país. Aqui 

utilizo como referência a Lei 10.436 de 2002 e o Decreto 5.626 de 2005, que tratam 

de questões como o uso da Libras como meio de comunicação e expressão legal da 

comunidade surda, os direitos à educação inclusiva bilíngue e o direito ao 

profissional tradutor e/ou intérprete de Libras/Português. Assim, novos campos de 

pesquisa surgem e profissionais da área passam a produzir melhorias para o campo 

de tradução e interpretação. 

Atualmente, podemos observar que existem pesquisas como a de Klamt 

(2014) e Santos (2016), que dão ênfase à tradução comentada, inclusive nas línguas 

de sinais. A tradução comentada consiste na análise do processo de tradução do 

texto fonte para o texto traduzido, comparando as escolhas tradutórias, realizadas 

pelo próprio tradutor, não no nível da palavra/sinal2 apenas, mas sim em todos os 

aspectos discursivos, desde a estrutura até aos aspectos culturais de cada língua. 

Isso possibilita enxergar como um sujeito consegue utilizar os recursos que a língua 

                                                           
1
 A lei 10.436/02 não reconhece a Libras como uma língua, mas sim como um meio de comunicação 

e expressão. 
  
2
 Sinal é um termo utilizado para o léxico na Libras, ou seja, em Libras as palavras são denominadas 

de sinais.  
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dispõe para expandir ou reduzir a explicação de um conceito, mas sem perder o 

sentido principal e a formalidade do discurso. Através de uma tradução comentada, 

é possível também observar como as estratégias realizadas pelo tradutor 

possibilitam recriar o discurso, no caso português para Libras, considerando 

importantes aspectos da cultura do texto em português e, ao mesmo tempo, levando 

em consideração os aspectos culturais do público-alvo da tradução. Assim: 

Logo, o processo tradutório é um processo criador e, por 
consequência, a tradução também é criação, pois nela interagem 
duas instâncias criadoras – o autor do original e seu tradutor. Este 
parte de uma criação já concluída e a transforma em produto 
“secundário” (sem juízo de valor!), segundo expressão do ensaísta 
russo P. Topior, isto é, transforma-a em uma obra segunda mas de 
valor equivalente, cuja realização exigiu um grau de criatividade 
diferente daquele empregado pela primeira instância criadora, mas, 
por certo, não inferior como criatividade. (BEZERRA, 2012a, p. 47). 
 

Trazer tal discussão e buscar análises mais profundas para este tema é 

de extrema importância para os estudos surdos, considerando que a comunidade 

surda tem o direito legítimo de acessar todo e qualquer conteúdo que desejar, em 

sua língua materna, aqui no Brasil, a Libras. Um exemplo importante de conteúdo 

para os surdos, é a literatura traduzida para Libras, respeitando os aspectos 

culturais das línguas possibilitando a expansão de conhecimento para a 

comunidade, oferecendo novas referências que possibilitem a criação de mais 

literatura surda, conteúdos produzidos pela comunidade surda.  

Nichols (2016), apresenta em sua pesquisa a importância da literatura no 

ensino bilíngue para surdos. Destaca especificamente a literatura surda, ou seja, 

formas de se construir a literatura, sejam as obras famosas conhecidas por ouvintes 

ou novas literaturas direcionadas para as pessoas surdas. Pois, através dessas 

obras os surdos experimentam um contato maior com o conhecimento de mundo3 e 

das interações sociais. E para a produção desse conteúdo, é importante uma análise 

de como se construir um material que ofereça esse conhecimento de mundo para o 

surdo. 

 

                                                           
3
 Conhecimento de mundo entende-se como todos os fatos sociais, todo tipo de conhecimento que é oferecido 

através de jornais, músicas, livros, etc. Podem ser valores morais, por exemplo. Segundo Dell’Isola “implicam 
em conhecimento de mundo: viagem de avião é rápida” (1988, p. 58).   



 
 

13 
 

1.1 Delimitação do tema 

Aqui proponho uma pesquisa de análise qualitativa da tradução de uma 

crônica, realizada por mim, um estudante de tradução e interpretação que iniciou o 

contato com a comunidade surda apenas nos últimos 3 anos, em parceria com um 

professor universitário surdo, que pesquisa a cultura surda, a literatura surda e a 

tradução cultural.  

Para buscar esse desafio tradutório, escolhi a crônica “Fora Povo” do 

autor Luís Fernando Veríssimo (2008), do seu livro “O Mundo é Bárbaro”. Escolhi 

essa crônica por ter aspectos culturais que envolvem a oralidade e sátiras próprias 

da língua portuguesa falada no Brasil. A crônica traz questões atuais da sociedade 

como a valorização das classes econômicas mais altas (a elite), a sátira ao tratar as 

pessoas menos favorecidas financeiramente, tornando-se um desafio ao criar, na 

Libras, uma tradução que construa os mesmos sentidos que o autor original quis 

transmitir. Buscarei identificar quais estratégias pensadas em parceria com o 

professor surdo serão aplicadas, como o sentido e significado foram construídos na 

tradução e se houveram eventuais omissões ou expansões de conteúdo no 

processo tradutório.  

Espero identificar estratégias adequadas a serem utilizadas nas 

traduções, mas que em muitos momentos não nos atentamos para tais escolhas e 

como são ricas em elementos culturais de cada língua.   

Apresentarei o texto fonte em português e os recortes do vídeo em Libras, 

cada frame4 referente a um sinal. E assim farei a análise da tradução, comentando 

trechos isolados do texto, que representam um bloco de sentido.  

 

1.2 Problemas e Premissas 

Todo discurso tem seu nível de complexidade e seus desafios tradutórios. 

No caso do gênero discursivo crônica, temos que ter atenção para uma das 

características principais que compõe, a sua criação normalmente ocorre para ser 

                                                           
4
 Frame é o nome dado aos recortes que fazemos de um vídeo, da imagem isolada. Os vídeos são 

compostos de vários frames em sequência, que ao serem reproduzidos, dão o movimento que vemos 
nos vídeos.  
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publicada em jornais, textos curtos e de impacto para com assuntos muito 

comentado pela sociedade naquele determinado momento de publicação.  

Segundo Bakhtin a análise dos gêneros nos permite observar o 
funcionamento do enunciado como fato histórico/cultural, na busca 
de compreendermos como o enunciado se realiza na língua e vice-
versa. Ao analisarmos o enunciado sob a perspectiva do dialogismo 
estaremos observando mais o contexto comunicativo e a cultura do 
que propriamente a palavra. (2003, apud SIEBERT, 2014, p. 675). 

 
O autor pode ter como intuito notificar a população sobre alguma notícia 

através de uma sátira, pode fazer uma crítica ao caso narrado, ou até mesmo trazer 

o senso comum da população, de forma que deixe mais claro o conceito e com um 

clima humorístico. No caso da crônica “Fora Povo”, o autor apresenta uma sátira ao 

pensamento da elite para com relação ao povo de classes menos favorecidas, assim 

atribuindo elogios para a elite brasileira, como se seus bons modos fossem 

exemplares e o conhecimento para como ter postura em cada ambiente fosse a 

estrutura elementar para a construção de um país exemplar. Através da sátira, 

Veríssimo deixa muito bem ilustrado o quanto o pensamento contra os menos 

favorecidos pode ser desnecessário e egoísta, quando os elogios feitos à elite, são 

apenas elogios sem valores para a construção do país, do seu progresso. Siebert 

(2014, p. 676) diz que “...é um gênero privilegiado, pois nos permite compreender a 

relação entre a história da sociedade e a história da linguagem.”. 

Aqui, o maior desafio é trazer esse humor, essa sátira que o autor aplica 

para uma outra língua, uma outra cultura, para pessoas que vivenciam o mundo 

através da percepção visual principalmente. A comunidade surda tem suas próprias 

formas de se criar o humor, a sátira, etc., Portanto, assim como já citado acima, a 

tradução é um processo de criação também, em outra língua, outra cultura. Durante 

esse processo, como tradutor, devo ter um grande esforço em perceber no texto 

fonte as principais intenções do autor, perceber se há a possiblidade de uma 

interpretação diferente e assim também produzir uma tradução que permitam as 

mesmas possibilidades de interpretação. É um ato de criar, mas sem se distanciar 

das intenções do autor da obra, criar sem remover a criação anterior, permitindo que 

o autor fale em uma cultura diferente. Para Bezerra (2015, p. 236) a tradução é uma 

atividade de fronteiras, é o sentido que, entre outras coisas, põe em diálogo duas 

culturas: a do texto original e a do texto-objeto da tradução. 
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Pensar em todas as estratégias para realizar a tradução e ter 

conhecimento de como realiza-la, ainda não é o suficiente para chegar em uma 

tradução perfeita, que será totalmente elogiada por qualquer leitor, pois cada 

tradutor faz escolhas diferentes ao traduzir e mesmo uma tradução boa, pode 

receber críticas. Uma tradução nunca será a obra original, mas assim como a obra 

original ela será passível de interpretação e no momento da interpretação de cada 

leitor, opiniões diferentes serão formadas a respeito da qualidade da tradução, se as 

escolhas tradutórias foram mais adequadas. Discordâncias sempre existirão, o 

objetivo principal é pensar em para qual público a tradução será feita e assim 

produzir um trabalho que leve o discurso para esse público de forma que eles 

acessem a informação o mais próximo possível do que o autor da obra original 

gostaria. O público alvo desta tradução, não são surdos de nível acadêmico 

necessariamente, o discurso não contém termos técnicos, ou uma linguagem mais 

formal, é um discurso produzido para o povo em geral, a crônica antes de ser 

publicada em livro, também já foi publicada em jornal, logo, a tradução será 

acessível para o mesmo público, falantes de Libras que queiram ler um pedaço da 

obra do Luís Fernando Veríssimo.  

Contudo, uma escolha importante para esse trabalho, foi a de realizar a 

tradução em parceria com o orientador desta pesquisa, assim ele como uma pessoa 

surda, pode me mostrar os aspectos culturais da comunidade surda e como fazer 

melhor as escolhas tradutórias.  

 

2 Abordagem Teórica 

Utilizo como base teórica os autores Bakhtin (2015), Nichols (2016), 

Santos (2016) e Bezerra (2012a). 

A obra “Teoria do Romance I. A estilística” (BAKHTIN, 2015) é a base 

teórica que utilizo para compreender a forma como o discurso é construído e como 

ele circula em diferentes espaços (no caso das crônicas aqui traduzidas, o tempo em 

que foram produzidas é um fator de extrema importância para a compreensão das 

mesmas). Portanto, analiso as crônicas pela perspectiva do discurso segundo 

Bakhtin. Bakhtin (2015), fala das formas de se construir o discurso em obras 
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literárias, mais especificamente no romance. Pela forma de se construir o discurso, 

associo as teorias bakhtinianas principalmente quando pensamos em traduzir essas 

obras de uma língua para outra. Essa forma, cito o distanciamento entre o 

“formalismo” abstrato e o igualmente abstrato “ideologismo” no estudo do discurso 

literário (BAKHTIN, 2015, p. 21). No qual segundo Bakhtin, têm como base uma 

estilística sociológica que não se separa forma e conteúdo. Nesse trabalho, com 

ênfase na estilística do gênero crônica, pois assim como já citado, não espero 

separar a forma do conteúdo.  

Essa ideia determinou também que nos apoiássemos na “estilística 
do gênero”. O fato de o estilo e a linguagem terem se separado do 
gênero acabou redundando consideravelmente num estudo que 
privilegiava os tons harmônicos individuais e tendenciais do estilo, 
ignorando, porém, seu tom social de base. (BAKHTIN, 2015, p. 21). 
 

É importante definir que para Bakhtin, o enunciado seria como uma 

unidade da comunicação discursiva e a crônica é um dos gêneros do discurso que 

existem, logo, é um tipo de enunciado.  

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso 
da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as 
formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da 
atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional 
de uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de 
enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses 
enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de 
cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo 
da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua 
construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 
temático, o estilo, a construção composicional – estão 
indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente 
determinados pela especificidade de um determinado campo da 
comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, 
mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 
gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 261) 

As suas contribuições com o conceito de heterodiscurso5, me 

proporcionam uma base teórica fundamental para pensar em como buscar entender 

o enunciado em português e construir toda a sua riqueza em Libras, não pensando 

em uma tradução literal, mas rica de sentidos que o autor original da obra ofereceu. 

                                                           
5
 Vide glossário de Paulo Bezerra em Bakhtin (2015, p. 246). 
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Heterodiscurso diz respeito aos vários tipos de discursos que podem existir entre os 

autores, entre as obras e mesmo dentro de uma mesma obra podemos encontrar 

personagens com diferentes discursos. Portanto, aqui ao analisar a crônica, penso 

que a voz do autor, mesmo que não explícita, é apresentada através de sátiras, ou 

seja, observamos um autor que faz crítica ao elitismo, mas também temos a voz de 

um narrador que defende a elite. Nesse momento vemos o autor usando um 

discurso que gera duas vozes, a dele oculta pela sátira e a do narrador explícita, que 

necessita de uma interpretação. Por esta perspectiva, é fundamental para o tradutor 

de Libras, a imersão na comunidade surda. É na comunidade surda, com todo o 

contato que está disponível com a língua dos surdos, familiares, profissionais de 

diversas áreas e toda a pluralidade cultural que possui, que o tradutor terá o 

conhecimento necessário para elaborar as melhores estratégias e escolhas para a 

tradução mais adequada ao público que deseja atingir. 

Nichols (2016) fornece para a minha pesquisa, a base de conhecimento 

sobre as melhores formas de se produzir materiais para os surdos, a organização 

dos textos em vídeo e qual a forma mais adequada para a apresentação do texto. 

Sua pesquisa sobre a literatura surda reúne elementos que guiam o caminho que 

percorro para mostrar o quanto as edições de vídeo podem contribuir para a 

produção de materiais para os surdos. 

Santos (2016), é a base teórica para a tradução comentada que utilizo, 

pelo trabalho feito da tradução comentada do poema “Debussy” para Libras. Neste 

trabalho a autora analisa alguns recursos linguísticos que ocorrem na tradução e 

isso é um modelo que segui para nortear a análise do presente trabalho. Como 

complemento para a análise da tradução, segui Bezerra (2012a), por ser um autor 

que fala sobre tradução ao mesmo tempo que cria uma conexão com as teorias de 

Bakhtin. 

 

3 TRADUÇÃO COMENTADA 

Essa tradução comentada consiste em um processo de traduzir a crônica 

“Fora Povo”, analisar todo o processo de tradução e comentar sobre as estratégias 
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escolhidas, como foram aplicadas, a importância de escolher determinada estratégia 

e não outras, as dificuldades de se adaptar algum conceito, etc. Para tal, optei por 

dividir a análise em três tópicos que são 3.2 Estratégias para aproximação e 

distanciamento entre Português e Libras, 3.3 Expressões idiomáticas e 3.4 Recursos 

linguísticos.   

Ressalto que aqui, por uma perspectiva bakhtiniana, o intuito não é dividir 

a língua em partes e dar ênfase à estrutura linguística. A escolha de fazer recortes 

de trechos do discurso, ou seja, os aspectos semânticos contribuíram para a obra 

como um todo, para a forma, a mensagem e a estética. Existem momentos do 

discurso, em que as escolhas tradutórias se tornam mais complexas, por trazer 

algum aspecto cultural muito específico do português e ter que apresentá-lo em 

Libras. Portanto, ao leitor, peço que veja a obra em anexo como um todo, a obra 

original, a obra traduzida e ao olhar para a tradução comentada, veja os trechos 

como parte da completude da obra. 

[...] o essencial não é a reconstituição da mensagem, mas a 
reconstituição do sistema de signos em que está incorporada esta 
mensagem, da informação estética, não da informação meramente 
semântica. A tradução é, portanto, a produção de um texto original, já 
que é da essência mesma da tradução de poesia o estatuto da 
impossibilidade. Por isso ao traduzir poesia, é necessário traduzir o 
perfil sensível da mensagem, a forma”.  (GUERINI, 2000, p. 109). 

Na produção das glosas6, foram utilizados alguns símbolos para marcar a 

expressão facial utilizada no sinal em Libras. Não fizemos um estudo específico para 

determinar um padrão nesses símbolos, pois a glosa não tem valor como tradução e 

sim apenas como material de apoio para o tradutor registrar quais escolhas foram 

realizadas para a tradução. Os símbolos foram combinados na hora da tradução, de 

acordo com o que achávamos mais coerente com a expressão facial. Por fim, nos 

recortes que irei comentar, explicarei qual foi o intuito ao utilizar tal símbolo, reforço 

novamente que a explicação de uso tem valor para essa tradução, qualquer outro 

trabalho pode ter um uso diferente do apresentado aqui.  

Dentro dos três tópicos escolhidos para analisar, serão expandidos para 

demais recursos utilizados para a tradução. Apenas foram destacados para definir 

                                                           
6
A glosa é um texto em que escrevemos em português, tentando aproximar da ordem estrutural da Libras, 

assim proporciona uma maior facilidade para gravar a tradução, utilizando a glosa com uma anotação que 
lembra de como o discurso foi organizado.  
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um ponto de análise, mas as línguas não se limitam apenas à poucos aspectos. Em 

seu trabalho Nascimento, Martins e Segala (2017, p. 1859), destacam alguns dos 

elementos linguísticos identificados por Sutton-Spence (2005), por exemplo, na 

poesia.  

Sutton-Spence identificou alguns dos elementos característicos de 
poesias produzidas em línguas de sinais pelos surdos e que marcam 
a diferença da prosa cotidiana nessa língua, são eles: ambiguidade, 
quando o mesmo sinal possui efeito de sentido duplo; neologismos, 
que corresponde à criação de novos sinais a partir de elementos 
visuais incomuns na sinalização prosaica; morfismo, que diz respeito 
à unificação de uma unidade lexical à outra na transição de um 
enunciado; metáfora, quando o sinalizante compõe elementos que, 
justapostos num primeiro momento, parecem não ter sentidos, mas, 
no todo, transparecem e/ou representam algo; repetição, quando 
alguma unidade linguística – um parâmetro fonológico, léxico/sinal ou 
uma unidade sintática inteira – é produzida sequencialmente mais de 
uma vez; simetria, quando as mãos produzem movimentos parecidos 
ou simultâneos; personificação, quando o sinalizante assume, em 
primeira pessoa, alguma personagem (humano, objeto, animal, etc.); 
e direção do olhar, quando o próprio movimento dos olhos constrói 
unidades de sentido durante o texto poético.” (NASCIMENTO, 
MARTINS e SEGALA, 2017, p. 1859). 

 

3.1 Metodologia de tradução 

Para o trabalho de tradução, foram utilizados os nossos conhecimentos 

como tradutores, meu orientador e eu, com o auxílio técnico de um profissional que 

opera como técnico de vídeo, o mesmo ficou responsável por assessorar na 

iluminação, posição da câmera, monitoramento da imagem e controle do início e fim 

da gravação. Apareço nas imagens e atuei na elaboração da tradução juntamente 

com o meu orientador, ele participou na produção da glosa, na criação do discurso 

em Libras, ou seja, todo o processo de tradução, com exceção de aparecer nas 

imagens e também auxiliou de forma técnica, controlando o teleprompter7.  

Primeiramente, nós analisamos a obra original, fizemos uma interpretação 

e buscamos pensar na representação histórica que ela poderia ter, em como o autor 

quis se expressar quando escreveu e como ela pode representar no presente 

momento. Em seguida, copiamos o texto e editamos para dividir em blocos de 

                                                           
7
 Teleprompter é um equipamento utilizado para reproduzir texto escrito na frente da câmera de vídeo, isso 

possibilita que a pessoa que é gravada possa ler o texto olhando diretamente para a câmera, dando a 
impressão de que o mesmo está olhando para a lente da câmera e não o texto.  
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informação, assim como é possível observar no Anexo B deste trabalho. Dividindo 

os trechos, começamos a elaborar a glosa para cada um, sempre pensando em 

como iria ter coerência com o bloco seguinte. Durante o processo, sempre 

sinalizávamos um para o outro, para que pudéssemos visualizar o discurso em 

Libras e ver se realmente estava coerente, além de ser uma forma de memorizar o 

discurso, praticando.  

Ao término do processo de produção de glosa, começamos a gravação, 

nesse momento a glosa foi colocada no teleprompter e serviu como auxílio para 

lembrar de como deveria fazer em Libras, porém, ao analisar a tradução no 

Apêndice A, é possível ver que existem convergências em comparação com a glosa, 

pois como já foi dito, a glosa não é a tradução propriamente dito, é apenas um 

recurso utilizado para a tradução, no momento da tradução, ao ler a glosa, a forma 

de produção muda e se adapta à modalidade da Libras, como uma tradução 

intermodal. 

A tradução de um texto em Libras (língua visual-espacial) para um 
texto em português (língua oral-auditiva) ou vice-versa, envolve, é 
uma tradução interlingual permeada pela tradução intersemiótica e a 
tradução intermodal (SEGALA, 2010), mais especificamente, essa 
tradução que implica efeitos de modalidade (QUADROS, 2006). ” 
(SEGALA; QUADROS; 2015, p. 359). 

Pensando na tradução intermodal, mesmo no caso em que dividimos o 

texto em partes, a intenção era de produzir uma tradução sem pausas longas ou 

sem cortes no vídeo, assim mantendo um texto fluído, mais próximo do natural. Para 

tal, foi necessário muita dedicação em memorizar a tradução e calma ao executar, 

pois o nervosismo sempre promove alguns erros. É como em um processo de 

gravação de música, quando no estúdio o guitarrista, por exemplo, precisa acertar 

um solo, sem errar o tempo, sem cortar a sequência e caso erre, faz-se necessário 

começar novamente a gravação. Para traduzir em Libras é assim que ocorre o 

processo, a imagem que o tradutor deve passar é a de tranquilidade e focar nas 

expressões faciais que o discurso pede, do contrário o discurso vai transmitir 

informações que não fazem parte da obra. O corpo do tradutor, acaba se tornando a 

tradução.  

A necessidade do tradutor em “atuar” na produção em sinais (no 
sentido abordado por QUADROS; SOUZA, 2008), uma vez que o 
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tradutor expõe o seu corpo diante da câmera e produz um texto em 
sinais que exigirá uma espécie de “performance” em sinais. Essa 
performance em sinais é organizada discursivamente usando 
recursos linguísticos (o texto em si na Libras) e paralinguísticos 
típicos de textos na modalidade visual-espacial (por exemplo, uso de 
descrições imagéticas, antropomorfismo, incorporação e uso do 
espaço de sinalização). A atuação a que nos referimos envolve a 
presença física do tradutor no momento da produção do texto em 
Libras. Essa presença diante das câmeras torna o ato em si uma 
performance, pois o tradutor produz o texto em Libras e assume 
diferentes papéis, entre o narrador que está apresentando o texto 
técnico-científico e, ao mesmo tempo, os papéis dos diferentes 
temas propostos por diferentes autores, por exemplo, que exigem o 
uso de recursos específicos das línguas visuais-espaciais que não 
necessariamente estejam presentes no texto original. A forma de 
apresentação de um texto em Libras inclui essas atividades 
performáticas...” (SEGALA; QUADROS; 2015, p. 362). 

Todo o processo de tradução teve duração de três dias (um dia por 

semana, ou seja, três semanas), sendo que, em cada dia o trabalho foi realizado por 

duas horas, totalizando seis horas de tradução.  

 

3.2 Estratégias para aproximação e distanciamento entre Português e Libras 

Nesse momento, irei comparar trechos da tradução e mostrar como é a 

estratégia de se manter próximo da língua fonte para preservar o sentido da obra e 

como foi necessário em outro trecho se distanciar da estrutura da língua fonte, para 

buscar uma melhor construção na língua alvo. É importante ressaltar que a 

apresentação da glosa nesse momento, é devido ao jeito de se visualizar a forma 

tradução. Por estarmos tratando de línguas em modalidades diferentes, utilizar as 

imagens da tradução em Libras possivelmente não permitiria a clareza ao identificar 

os elementos gramaticais, caso o leitor não seja um falante de Libras. Portanto, irei 

apresentar o texto original e ao lado a glosa, mas no apêndice A consta toda a 

tradução em imagens, assim possibilitando observar mais elementos como o 

espaço, expressões-não-manuais, etc. Assim como no anexo C consta o link para 

acesso ao vídeo em Libras da tradução.  

...a língua como sistema possui uma imensa reserva de recursos 
puramente linguísticos para exprimir o direcionamento formal: 
recursos lexicais, morfológicos (os respectivos casos, pronomes, 
formas pessoais dos verbos), sintáticos (diversos padrões e 
modificações das orações). Entretanto, eles só atingem 
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direcionamento real no todo de um enunciado concreto. A expressão 
desse direcionamento real nunca se esgota, evidentemente, nesses 
recursos linguísticos especiais (gramaticais). Eles podem nem existir, 
mas, neste caso, o enunciado pode refletir de modo muito acentuado 
a influência do destinatário e sua atitude responsiva antecipada. A 
escolha de todos os recursos linguísticos é feita pelo falante sob 
maior ou menor influência do destinatário e da sua resposta 
antecipada.  (BAKHNTIN, 2003, p.324) 

No quadro 1 a seguir, apresento um recorte do texto original e a glosa do 

mesmo, para indicar como ocorreu a tentativa de se manter próximo da estrutura do 

português: 

Original: Pesquisa recente concluiu 

que a elite brasileira é mais moderna, 

ética, tolerante e inteligente do que o 

resto da população.  

Glosa: AGORA PESQUISA MOSTRAR 

GRUPO BRASIL ELITE [<^^>] E-L-I-T-E 

NOVO AVANÇO, (ÉTICA +^^), 

ABERTA, GRUPO ELITE AUMENTAR 

INTELIGENCIA OUTROS QUALQUER. 

Quadro 1. 

Antes de explicar essa escolha tradutória apresentada no quadro 1, 

informo que os símbolos “[<^^>]” e “^^” serviram para indicar a expressão de 

arrogância, superioridade, assim no momento da tradução, a expressão que utilizei 

foi para indicar que a elite está acima das demais classes e a expressão é de 

esnobe.  

Nesse momento, é possível observar que há pequenas mudanças na 

estrutura do português, quando na Libras fiz o adiantamento da marcação de tempo, 

indicando com o “agora” e o substantivo “pesquisa” foi colocado após a marcação de 

tempo. Contudo, pelo aspecto semântico, a estrutura permaneceu muito próxima, o 

que se distanciou foi na estética do discurso original, a forma de dizer foi adaptada 

para fazer mais sentido na Libras, assim quando substitui “inteligente do que o resto 

da população” por “AUMENTAR INTELIGENCIA OUTROS QUALQUER”, eu pude 

usar da visualidade da Libras para levar o sentido do discurso. Em Libras essa forma 

de dizer, se tornou simultânea, enquanto faço o sinal de “inteligência” que foi 

associada ao de “aumentar”, também faço o sinal de “outros + qualquer”. Em um 

único instante, apresento um conceito completo para dizer que a elite é mais 



 
 

23 
 

inteligente do que o resto da população e ainda com a expressão de elitismo, que 

arremete ao teor cômico da sátira.  

Aqui, apresento uma situação de afastamento da estrutura do português: 

Original: A pesquisa reforça uma tese 
que tenho há anos, segundo a qual o 
Brasil, para dar certo, precisa trocar de 
povo. Esse que está aí é de péssima 
qualidade. Não sei qual seria a solução. 
Talvez alguma forma de terceirização, 
substituindo-se o que existe por algo 
mais escandinavo. 

Glosa: EU TER PENSAMENTO 
ANTIGO, ESSA PESQUISA 
MOSTRAR, BRASIL AVANÇAR 
PRECISAR O QUE? ESSE GRUPO 
BRASIL RUIM, ESSE CHUTAR, 
COLOCAR GRUPO NOVO. QUAL? 
PESSOAS TRADIÇÃO NORTE 
EUROPA. 

Quadro 2. 

Observe que no quadro 2, aparentemente a glosa é menor que o texto 

original, isso ocorre porque na Libras, tudo acontece de forma simultânea e têm 

elementos que não aparecem na glosa, mas que aparecem na visualidade da Libras, 

portanto, ao ver a tradução em vídeo, é possível identificar todo o sentido da obra 

sendo apresentado em uma sinalização que utiliza todo o espaço de enunciação em 

Libras de forma simultânea. Ao analisar esse recorte, nós como tradutores, 

pensamos que seria mais adequado distanciar da estrutura do português e adaptar 

culturalmente a obra, para que os falantes de Libras entendessem de forma clara o 

texto, assim, usamos o espaço para marcar o povo brasileiro como classe baixa e os 

escandinavos trouxemos o conceito, que são povos do norte da Europa, mais 

tradicional e esses tomariam o lugar do povo no Brasil, assim seria a solução 

proposta pela sátira.  

Para realizar essas escolhas do quadro 2, é necessário um 

aprofundamento cultural, conhecer bem a forma como os discursos circulam na 

comunidade surda, como esse discurso será compreendido, pois, se manter próximo 

da estrutura do texto original, pode ser ruim em alguns momentos e os leitores 

acharem que não ocorreu uma tradução cultural, mas protege o tradutor de ter 

tentado ser fiel à obra. Quando o tradutor escolhe esse distanciamento, ele está 

assumindo o risco de ser criticado por não seguir as informações do texto, ele pode 

ser criticado pelas escolhas tradutórias, é uma estratégia importante, mas perigosa, 

caso ele não tenha segurança em suas escolhas.  
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Destarte, uma das demandas fortes que surgiram depois de 
consultas prévias aos tradutores/atores surdos foi a fidelidade na 
tradução. Em relação a isso, por diversas vezes, emergiu o histórico 
conflito tradutório de se traduzir palavra por palavra ou significado 
por significado (MUNDAY, 2001). Magalhães e Alves (2006) 
perceberam que esse tipo de problema surge entre tradutores 
novatos.” (apud SEGALA; QUADROS; 2015, p. 373). 

 

3.3 Expressões idiomáticas 

Segundo Xatara (2001, p. 51) “Com base em estudos anteriores (Xatara, 

1994, 1998), chegamos ao seguinte conceito: expressão idiomática é uma lexia 

complexa indecomponível, conotativa e cristalizada em um idioma pela tradição 

cultural.”. Logo, uma expressão idiomática, não é apenas um regionalismo, ou uma 

gíria, é um léxico carregado de informações culturais que normalmente não são 

traduzíveis em uma única palavra.  

O primeiro exemplo de expressão idiomática se encontra nas figuras 3 e 

4, em que o sinal indica que as excelentes roupas da elite são superiores. Mas este 

sinal não teria uma palavra no português que o representasse com total equivalência 

de sentido, talvez os termos que se aproximariam seriam “detonam”, “humilham”, 

“arrasam”, “deitam”, entre outras expressões populares que no português as vezes 

são utilizadas para dizer que algo é melhor do que a de outra pessoa ou grupo.  

Original: “...a elite brasileira é mais bem-vestida do que as classes inferiores...” 

 

 

Figura 1 – ROUPA 

 

 

Figura 3 – Início do sinal. 
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Figura 2 – EXCELENTES 

 

 

Figura 4 – Final do sinal

O segundo exemplo, como é apresentado nas figuras 5, 6, 7 e 8, é uma 

expressão que pode assumir diferentes sentidos, dependendo do seu contexto de 

uso. No caso desse exemplo, o sentido aplicado é de algo incrivelmente bom. 

Poderiam ter expressões no português como “nossa”, “meu Deus”, “minha nossa”, 

“uau”, etc.  

 Essa expressão pode assumir diferentes significados, mas é muito 

presente no discurso em Libras, pois pode marcar a importância de algo, ou a 

intensidade do que foi realizado. Assume mais do que a função de um adjetivo e 

pode ser expressado de diferentes formas. Como no exemplo a seguir: 

 

 

Figura 5 – PARTE A1 

 

Figura 7 – PARTE C1 

Original: “...é incomparavelmente mais...” 
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Figura 6 – PARTE B1 

 

Figura 8 – PARTE D1

O terceiro exemplo é o do sinal equivalente ao sentido de a pessoa 

provocar vergonha para si, algo próximo de vergonha alheia. Existem expressões 

para aproximar o sentido como “olha que gentinha” ou “que coisa ridícula”. Mas não 

é algo que se resume em um termo específico. Esse sinal pode ser utilizado de duas 

formas, a primeira seria com a mesma configuração da mão direita utilizada nas 

figuras 9, 10, 11 e 12 executadas no centro da cabeça, ou como mostra nas figuras 

a seguir: 

Original: “Tente levar o povo a um restaurante da moda e prepare-se para um 

vexame. O povo brasileiro só envergonha a sua elite.” 

 

 

Figura 9 – PARTE A2 

 

 

Figura 11 – PARTE C2 
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Figura 10 – PARTE B2 

 

 

Figura 12 – PARTE D2

O uso dessas expressões idiomáticas foi de extrema importância para a 

tradução, com elas pudemos criar um discurso mais descontraído, que trouxesse o 

teor cômico da sátira, preservando também um certo grau de formalidade e 

seriedade ao enunciar. Permitindo também uma tradução mais cultural, com uma 

expressão mais utilizada pela comunidade surda.  

 

3.4 Recursos linguísticos 

Assim como já apresentei no início do capítulo, este trabalho não tem 

como intuito separar em partes os recursos que as línguas dispõem, afinal pela 

perspectiva Bakhtiniana devemos pensar em todo o ato discursivo. Aqui apenas 

destaco alguns dos recursos que compõem o discurso e que enriquecem a tradução 

de forma que podem não serem notadas eventualmente. Recursos estes que são 

mais presentes ou até exclusivos das línguas de sinais.  

O primeiro recurso linguístico a ser notado nas línguas de sinais, é o da 

visualidade, o uso do espaço de enunciação. A Libras por exemplo, por ser uma 

língua de modalidade visual-espacial, permite a criação da cena visualmente mais 

clara.  

Um dos aspectos levantados nos estudos das línguas de sinais 
considerado peculiar a estas línguas é a questão dos efeitos de 
modalidade. Quadros (2006) apresenta vários autores que discutiram 
a questão da modalidade visual-espacial das línguas de sinais. Entre 
eles, Padden (1988), Bahan, (1996), Lillo-Martin (2002) são 
exemplos de autores que discutiram a questão do uso do espaço e 
suas implicações nas línguas de sinais. Os autores nomearam os 
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usos do espaço como sintaxe espacial, gramática espacial, sistema 
nominal espacial e assim por diante (SEGALA; QUADROS; 2015, p. 
357). 
 

Outro recurso muito importante aplicado, é o uso de bóia, que existem 

vários tipos, um dos mais comuns é a bóia de listagem, onde uma mão passiva 

mantém a configuração de mão para um sinal e a outra mão ativa continua a 

enunciação.  

Boias nas LSs (Liddell, 2003) são sinais produzidos com uma mão 
passiva que são mantidos parados no ar, numa da configuração, 
enquanto a mão ativa continua a produzir outros sinais. As boias de 
listagem constituem apenas um dos vários tipos de boias existentes 
nessas línguas. (LEITE, 2008, p. 225). 

Um exemplo de boia que pode ser observado está nesse trecho: 

 

Figura 13 – Exemplo de Boia 

A mão direita no ponto frontal-lateral, direito da cabeça mantém o sinal de 

muita inteligência como mão passiva, enquanto a mão esquerda continua a 

sinalização indicando que essa inteligência é superior aos demais grupos.  

Essa boia permite que o discurso fique mais fácil de se compreender, pois 

está ligando uma informação importante ao que vêm na sequência, sem ter que dar 

uma pausa em nenhum dos sinais, o discurso fica com um fluxo mais natural. Há 

momentos em que é necessário finalizar um sinal e iniciar o próximo, mas quando é 

possível executar um sinal com uma mão e o próximo também, havendo uma 

necessidade de conectá-los, a boia é um recurso linguístico que possibilita isso. Ou 

até em casos de gesto de apontamento, em que proporciona uma marcação melhor 

de locais, pessoas, objetos, etc. 
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Um outro recurso novo de salientação que as duas partes do 
contraste revelam é o uso de um outro tipo de boia: o gesto de 
apontamento. Liddell (2003) chama esse recurso de boia temática, 
afirmando que ele é utilizado para salientar porções do discurso de 
maior relevância, para as quais a boia aponta. (LEITE, 2008, p. 245). 

Temos um recurso muito importante, que é o direcionamento da 

sinalização, marcado com o corpo e o olhar do enunciador. Na tradução, é possível 

observar que começo direcionando o discurso para a câmera, ou seja, para o leitor. 

Mas em um determinado momento, viro o corpo levemente para direita e direciono o 

olhar para cima, isso indica que a fala está direcionada para o grupo da elite, eu de 

certa forma abri aspas na Libras. Segundo Leite (2008, p. 246) outro aspecto que 

contribuiu para a segmentação de várias unidades, são os gestos atencionais, que 

co-ocorrem com as frases, tais como expressões faciais e posições da cabeça 

gramaticais. Assim como Leite descreve, apresento o seguinte trecho da tradução: 

     

Figura 14 – Gestos Atencionais  

  Observe a mudança na posição de sinalização, no primeiro quadro 

mostra uma fala direta com o leitor, no segundo assume uma posição de pessoas 

criticando a elite e no terceiro volta o narrador, mas não falando com o leitor, agora o 

narrador direciona a fala para a elite. Apenas o direcionamento do corpo e da 

cabeça, marcou três posições de enunciação. Esse é um recurso importantíssimo, 

para que não ocorra excesso de sinais marcando a posição das enunciações e mais 

o discurso em si, por ser uma língua dotada de simultaneidade, é possível incorporar 

tudo em elementos sutis dentro do discurso.  

Limito a análise a esses recursos linguísticos, pois a pesquisa não foi 

realizada com o intuito quantitativo, existem outros elementos linguísticos 

importantes presentes na tradução, mas para ilustrar a estética, o sentido 

apresentado por essa tradução, esses exemplos podem oferecer essa análise.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todo processo de tradução demanda esforço e muita dedicação, é 

sempre uma preocupação para o tradutor saber se o seu trabalho será bem recebido 

pelos leitores, sobretudo a tradução para Libras exige um espaço de trabalho 

diferente dos utilizados para tradução de textos escritos. É complexo realizar as 

gravações e as correções não são simples de serem feitas. Contudo, acredito que 

realizei uma tradução satisfatória, que apresentou muitas possibilidades de análise, 

necessitando até restringir à um limite de exemplos.  

Ao final da análise, é possível observar que de fato não há algo mais 

importante ou menos na formação do discurso, existem elementos linguísticos que 

formam a estética e sentido da obra. O tradutor precisa se preocupar principalmente 

com esses aspectos, a estrutura é consequência do processo.  

Espero que com essa pesquisa, possa contribuir para que tradutores de 

línguas de sinais, tenham mais atenção para com esses detalhes e busquem 

expandir seus recursos culturais, linguísticos e aprofundem nas traduções, 

oferecendo traduções culturais e não apenas materiais que são propostos como 

acessíveis. Os surdos precisam ter acesso aos conteúdos que desejam, mas 

principalmente, precisam acessar com qualidade e essa qualidade não é um termo 

usado para comparar qual é melhor ou pior, o uso do termo é para pedir materiais 

que visem atender de verdade o leitor, dando autonomia para compreender 

claramente o conteúdo.  

Trabalhar em parceria com um surdo, esclarece a importância do 

conhecimento cultural, como algo primordial para o tradutor recriar a obra. Concluo 

que é importante para um tradutor com menos experiência ou mesmo com muita 

experiência buscar trabalhar com um tradutor mais experiente, com um vasto 

conhecimento cultural.  
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APÊNDICE A – Tradução da crônica “Fora povo” em imagens. 
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ANEXO A – Texto original da crônica “Fora povo”. 

 

Pesquisa recente concluiu que a elite brasileira é mais moderna, ética, 

tolerante e inteligente do que o resto da população. Nossa elite, tão atacada através 

dos tempos, pode se sentir desagravada com o resultado do estudo, embora este 

tenha sido até modesto nas suas conclusões. Faltou dizer que, além das suas outras 

virtudes, a elite brasileira é mais bem-vestida do que as classes inferiores, tem 

melhor gosto e melhor educação, é melhor companhia em acontecimentos sociais e 

é incomparavelmente mais saudável. E que dentes! 

 

A pesquisa reforça uma tese que tenho há anos, segundo a qual o Brasil, 

para dar certo, precisa trocar de povo. Esse que está aí é de péssima qualidade. 

Não sei qual seria a solução. Talvez alguma forma de terceirização, substituindo-se 

o que existe por algo mais escandinavo. As campanhas assistencialistas que tentam 

melhorar a qualidade do povo atual só a pioram, pois, se por um lado não ajudam 

muito, pelo outro o encorajam a continuar existindo. E pior, se multiplicando. Do que 

adianta botar comida no prato do povo e não ensinar a correta colocação dos 

talheres, ou a escolha de tópicos interessantes para comentar durante a refeição? 

Tente levar o povo a um restaurante da moda e prepare-se para um vexame. O povo 

brasileiro só envergonha a sua elite. 

 

Se não tivéssemos um povo tão inferior, nossos índices sociais e de 

desenvolvimento seriam outros. Estaríamos no Primeiro Mundo em vez de 

empatados com Botsuana. São, sabidamente, as estatísticas de subemprego, 

subabitação e outros maus hábitos do povo que nos fazem passar vergonha. 

 

Que contraste com a elite. Jamais se verá alguém da elite brigando e 

fazendo um papelão numa fila do SUS como o povo, por exemplo. Mas o que fazer? 

Elegância e discrição não se ensina. Classe você tem ou não tem. Mas o contraste é 

chocante, mesmo assim. Esse povo, decididamente, não serve. 

 

Se ao menos as bolsas-família fossem Vuitton… 

 

Luís Fernando Veríssimo 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

ANEXO B – Glosa da crônica. 
 

“Fora povo” 

  

Luís Fernando Veríssimo 

  

  

Pesquisa recente concluiu que a elite brasileira é mais moderna, ética, tolerante e 

inteligente do que o resto da população. 

  

AGORA PESQUISA MOSTRAR GRUPO BRASIL ELITE [<^^>] E-L-I-T-E NOVO 

AVANÇO, (ÉTICA +^^), ABERTA, GRUPO ELITE AUMENTAR INTELIGENCIA 

OUTROS QUALQUER. 

  

Nossa elite, tão atacada através dos tempos, pode se sentir desagravada com o 

resultado do estudo, embora este tenha sido até modesto nas suas conclusões. 

Faltou dizer que, além das suas outras virtudes, a elite brasileira é mais bem-vestida 

do que as classes inferiores, tem melhor gosto e melhor educação, é melhor 

companhia em acontecimentos sociais e é incomparavelmente mais saudável. E que 

dentes! 

  

[ATRAVÉS DO TEMPO], [GRUPO ELITE É MAIS CRITICADO], MAS CALMA 

AGORA PESQUISA ESTUDO MOSTRAR VOCES ELITE MESMO. MAS VERDADE 

MESMO, PESQUISA FALTAR MOSTRAR QUALIDADES [TODAS], O QUE? 

PRIMEIRO ROUPA MELHOR OUTROS [GRUPOS+MENOR], ELITE TER JEITO+ 

¬¬, RESPEITO+¬¬, CONTATO RELAÇÃO+¬¬, TAMBÉM TER SAÚDE NOSSA, 

OLHA SORRISO BRILHO PERFEITO. 

  

A pesquisa reforça uma tese que tenho há anos, segundo a qual o Brasil, para dar 

certo, precisa trocar de povo. Esse que está aí é de péssima qualidade. Não sei qual 

seria a solução. Talvez alguma forma de terceirização, substituindo-se o que existe 

por algo mais escandinavo. 

  

EU TER PENSAMENTO ANTIGO, ESSA PESQUISA MOSTRAR, BRASIL 

AVANÇAR PRECISAR O QUE? ESSE GRUPO BRASIL RUIM, ESSE CHUTAR, 

COLOCAR GRUPO NOVO. QUAL? PESSOAS TRADIÇÃO NORTE EUROPA. 

  

As campanhas assistencialistas que tentam melhorar a qualidade do povo atual só a 

pioram, pois, se por um lado não ajudam muito, pelo outro o encorajam a continuar 

existindo. E pior, se multiplicando. Do que adianta botar comida no prato do povo e 

não ensinar a correta colocação dos talheres, ou a escolha de tópicos interessantes 

para comentar durante a refeição? Tente levar o povo a um restaurante da moda e 

prepare-se para um vexame. O povo brasileiro só envergonha a sua elite. 
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POLÍTICA ASSISTENCIALISTA TENTAR MELHOR QUALIDADE POVO, MAS 

VERDADE PIORAR [¬¬], TAMBÉM POLÍTICAS ASSISTENCIALISTA SUSTENTAR 

CONTINUAR VIVER FICAR. AUMENTAR [^o^] DAR DAR DAR, RECEBER RECEBER 

RECEBER, MAS NÃO ENSINAR COMO COMER CERTO. TAMBÉM COMIDA 

DIÁLOGO COMIDA DIÁLOGO, ASSUNTOS VÁRIOS INTERESSANTE, CULTURA 

MAIS. POR EXEMPLO LEVAR POVO RESTAURANTE CHIQUE, VERGONHA 

ALHEIA. POVO BRASIL, DAR ELITE VERGONHA.  

  

Se não tivéssemos um povo tão inferior, nossos índices sociais e de 

desenvolvimento seriam outros. Estaríamos no Primeiro Mundo em vez de 

empatados com Botsuana. São, sabidamente, as estatísticas de subemprego, 

subabitação e outros maus hábitos do povo que nos fazem passar vergonha. 

 

ELITE TER SALÁRIO MAIOR, ESSE TER DESENVOLVIMENTO HUMANO 

MELHOR, MAIS CULTURA, VÁRIOS. POVO BRASILEIRO, SALÁRIO MENOR, 

MENOS CULTURA, VÁRIOS PROBLEMAS, DESENVOLVIMENTO HUMANO 

MENOR. ELITE LIGADA POVO, ESSE PROBLEMA, DESENVOLVIMENTO 

HUMANO ELITE POVO JUNTO IGUALAR. ELITE SE SÓ ESSE, BRASIL 

PRIMEIRO MUNDO, POR EXEMPLO IGUAL EUA. MAS LIGADO POVO, ENTÃO 

SEGUNDO MUNDO.  

 

Que contraste com a elite. Jamais se verá alguém da elite brigando e fazendo um 

papelão numa fila do SUS como o povo, por exemplo. Mas o que fazer? Elegância e 

discrição não se ensina. Classe você tem ou não tem. Mas o contraste é chocante, 

mesmo assim. Esse povo, decididamente, não serve. 

  

Se ao menos as bolsas-família fossem Vuitton… 

  

POR EXEMPLO, ELITE ESSE VAI HOSPITAL SUS, FILA ESPERAR, NÃO 

RECLAMAR, VERGONHA ALHEIA. DIFERENTE POVO, VAI SUS RECLAMA, 

GRITA. NÃO TER COMO ENSINAR FINO F-I-N-O, ELEGANTE E-L-E-G-A-N-T-E. 

ELITE JÁ NASCE ELEGANTE. CONTRASTRA CHOCANHTE. POVO ESSE 

VERDADE NÃO PRESTA.  

AHHH SE BOLSA FAMÍLIA NA VERDADE MUDASSE, PRECISA OUTRA BOLSA, 

POR EXEMPLO BOLSA P-R-A-D-A PRADA. 
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ANEXO C – Link para assistir à tradução em vídeo. 

 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=fVi8Siw6PRo&t=14s> Acesso 

em: 28 jun. 2018. 


