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RESUMO: 

No campo dos Estudos da Tradução (ET), é consenso que haja orientações teóricas que defendem que a atividade de 

tradução seja governada por normas (Toury, 1995). Nesses termos, segundo Stone (2009) e Souza (2010), sabe-se que a 

atividade tradutória para uma língua de sinais é marcada por uma normatividade Surda e perfomática. Dessa forma, nesse 

trabalho, discutiremos a seguinte problemática: como traduzir para a Libras um texto poético escrito originalmente na 

modalidade gráfica da língua oral inglesa? Objetivando levantar alternativas de exequibilidade desses procedimentos 

tradutórios, escolhemos um texto, que está presente em um dos capítulos de um dos livros da obra “As Crônicas de 

Nárnia”, de C. S. Lewis, a saber: “O Sobrinho do Mago”. Inicialmente, fazemos uma descrição contextualizadora da 

estrutura literária narniana com base em Greggersen (2001), entre outras contribuições teóricas afins. Em seguida, 

apresentamos uma análise léxico- terminológica geral do trecho escolhido, na qual, destrinchamos o mesmo em palavras-

chave e identificamos suas potenciais marcações de visualidade, movimento, morfismo, entre outros elementos próprios da 

tradução poética para línguas de sinais (conforme Quadros e Sutton-Spence, 2006; e Sutton-Spence e Jo Napoli, 2010, por 

exemplo). Logo após, fundamentados em princípios normativos Surdos, descritivos e performáticos, bem como, no modelo 

tradutório do texto-alvo de Gile (1995; 2009), descrevemos o procedimento tradutório performático profissional conduzido 

por uma pessoa Surda, desde os preparativos, passando pelo procedimento de tradução em si, até sua conclusão. Por fim, 

alguns dos resultados obtidos são um esboço inicial de parâmetros de análise léxico- terminológica e literária de textos de 

literatura infanto-juvenil do gênero contos de fada; mapeamento panorâmico inicial de elementos Surdos presentes em um 

trecho da literatura narniana; e um esboço descritivo inicial que pode servir de amparo a uma possível tradução completa 

posterior das “Crônicas de Nárnia”. Assim, concluímos que continua sendo possível traduzir textos de uma língua oral, como 

o Inglês, por exemplo, diretamente para uma língua de sinais, como a Libras. Da mesma forma, asseveramos que o uso 

prudente de princípios da normatividade Surda, descritiva e perfomática, bem como, do modelo do texto-alvo, pode orientar 

procedimentos tradutórios direcionados a leitores surdos usuários da língua de sinais como língua materna. Ao final, 

notamos que, tecer análises lexicais e terminológicas de textos cujos gêneros são como os encontrados na literatura narniana 

colaboram com procedimentos tradutórios envolvendo línguas de modalidades diferentes. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, no Brasil, a produção de literatura em Língua Brasileira de Sinais tem 

apresentado um forte crescimento. Isto é, desde o trabalho de obras e investigações pioneiras 

como as conduzidas por Ramos (1996 e 2000), tem-se visto surgirem obras tidas como 

Literatura Surda (“Cinderela Surda”; “Patinho Surdo”, “Rapunzel Surda”,  entre outras), como 

também, tem sido possível o acesso a traduções de obras literárias em Libras, inclusive do 

gênero Contos de Fada. Editoras brasileiras como a “Editora Arara Azul” têm produzido 

traduções em Libras de obras como “Alice no País das Maravilhas, “Pinóquio”, entre outras. 

 

No entanto, a representatividade literária britânica de contos de fada ainda permanece inédita 

para os surdos brasileiros. Logo, obras como “O Senhor dos Anéis” de J. R. R. Tolkien e as 

“Crônicas de Nárnia” de C. S. Lewis, entre outras, ainda estão sem tradução para a Libras. O 

que nos interessa nessa obra específica de Lewis é explorar tanto sua riqueza literária 

específica e seu forte caráter simbólico, que vai além das fronteiras literárias dos “contos de 

fada”, quanto o seu potencial para servir de base para uma tradução imediata do texto original 

para LIBRAS. 

 

Outra razão que justifica essa escolha é o alerta de pesquisadores como CASTRO (2012: 30), 

que defende que, na literatura, os surdos encontram dificuldades de entendimento do 

conteúdo, pois, a grande maioria dos materiais produzidos, está calcada em sistemas de 

percepção e cognição próprios de ouvintes, os quais são diferentes dos processos dos surdos. 

Isso nos move a investigar, desde o princípio, como seria possível traduzir obras literárias, 

levando em consideração princípios normativos Surdos de tradução (CASTRO, 2012: 30). 

 

Com base nisso, tem-se a informação consensual de que, no campo dos Estudos da Tradução, 

há orientações teóricas que defendem que o traduzir é governado por normas (Toury, 1995). 

Nesses termos, para Stone (2009) e Souza (2010), a atividade tradutória para uma língua de 

sinais é marcada por uma normatividade Surda e perfomática. 

 

Dessa forma, nesse trabalho, temos a seguinte problemática: como é possível traduzir para a 



Libras um texto escrito originalmente na modalidade gráfica da língua oral inglesa? 

Objetivando levantar alternativas de exequibilidade desses procedimentos tradutórios, 

escolhemos como texto base um trecho da obra “As Crônicas de Nárnia”, de C. S. Lewis, 

“O Sobrinho do Mago”, a saber, o capítulo oitavo “The Fight at the Lamp Post” e cinco 

trechos do capítulo nono – “The Founding of Narnia”.  

 

Antes de prosseguirmos nessa análise, reiteramos aqui alguns pressupostos teóricos que nos 

norteiam em nossa abordagem. Primeiro, com base em Costa (2005), entendemos que a 

tradução é um procedimento normativo de re-textualização, que acontece de texto para textos. 

Além disso, com base em Pöchhacker (2004), entendemos que o procedimento de tradução 

difere da interpretação, justamente por se tratar de uma atividade textual que permite revisão e 

edição, pois, não está sob a pressão da simultaneidade (ou immediacy, no original). Por fim, 

reiteramos que é possível haver tradução de textos originais imediatamente para línguas de 

sinais, textos esses que, ao serem traduzidos, constituem textos orais em sinais, performáticos, 

em que, segundo Stone (2009) e Souza (2010), há normas que revelam aspectos identitários e 

culturais Surdos, próprios de procedimentos envolvendo línguas de modalidades diferentes. 

 

MÉTODO 

Antes da tradução em si, tecemos uma descrição contextualizadora da estrutura literária 

narniana com base em achados antropológicos e filosófico-educacionais de Greggersen 

(2001) para conseguirmos fundamentar nossa escolha textual. Na sequência, fizemos uma 

breve análise léxico-terminológica geral do trecho que escolhemos de uma das obras das 

Crônicas de Nárnia para conseguirmos identificar palavras-chave e potenciais marcações 

terminológicas de visualidade. 

 

Logo após esse instante contextualizador, fundamentados em princípios normativos Surdos, 

descritivos e performáticos, bem como, inspirados no modelo de tradução do texto-alvo de 

Gile (1995; 2009), observou-se o procedimento de tradução performática profissional 

conduzido por uma tradutora-atriz Surda, descrito e registrado em arquivo digital de vídeo. 

 

Reiteramos que tal procedimento tradutório começou com o envio por e-mail do conteúdo 

textual escolhido – no idioma original, isto é, em Inglês – para a tradutora-atriz Surda que 

concordou em participar voluntariamente de nosso estudo. Após essa etapa, a tradutora-atriz 

estudou o texto e, após o primeiro contato com o mesmo, ela fez a gravação de sua tradução 



livre, a qual, segundo ela, consistiu numa leitura em Libras de acordo com o entendimento da 

mensagem do texto-fonte. O registro tradutório foi feito digitalmente a partir de uma webcam, 

o que, infelizmente, terminou comprometendo a qualidade de análise do mesmo. Por fim, a 

tradução chegou para nós de volta, também por e-mail, possibilitando a análise.  

 

RESULTADOS  

Em nível de resultados, obtivemos: 

- 06 vídeos4 com uma primeira proposta de tradução performática narniana em Libras; 

- 01 esboço inicial de parâmetros de análise léxico-terminológica e literária de textos de 

literatura infanto-juvenil britânicos do gênero contos de fada, tais como o de C. S. Lewis; 

- 01 mapeamento panorâmico inicial de elementos Surdos presentes no trecho escolhido; 

- 01 roteiro geral que pode servir de amparo à tradução completa das “Crônicas de Nárnia”. 

 

DISCUSSÃO 

Com base na percepção da mensagem norteadora do procedimento de criação de Nárnia que 

está presente nos seis trechos escolhidos, podemos inferir que, a despeito dos vários termos 

que descrevem o procedimento em si com uma grande riqueza de detalhes, até para facilitar o 

entendimento dos leitores (público infantil), há algumas palavras com forte teor simbólico 

nesse processo, tais como: Lion, sing, mouth, walked, pacing, silent, blinked, breathing out, 

Narnia, entre outras. Em linhas gerais, percebemos que palavras como essas podem resumir 

os vários desdobramentos posteriores ao ato criativo de Nárnia por Aslam e, nesse sentido, 

assumem um forte valor simbólico e norteador da visualização do processo criativo narniano 

em termos de procedimento tradutório para Língua de Sinais. Os demais detalhes, bem 

processados em nível de leitura, em tese, foram diretamente concatenados pela Surda 

tradutora-atriz em seu procedimento de tradução. 

 

Nesse sentido, retomamos nossa problemática: como seria possível traduzir para a Libras um 

texto poético escrito originalmente na modalidade gráfica da língua oral inglesa? 

 

Por meio de Greggersen (2001), sabemos que as Crônicas de Nárnia são mais do que 
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de Uberlândia, que traduziu para a Libras, diretamente do Inglês, os 06 trechos que escolhemos das Crônicas de Nárnia, de C. S. Lewis.  



romances que explicam desejos libidinosos arquetípicos e subjetivistas; bem como, são mais 

do que contos de fada; pois, tratam-se de parábolas em que cada uma de suas imagens 

(padrões, frames ou causas – patterns, frames ou motives) pode ser comparada em forma de 

paralelos e analogias com realidades humanas, já ditas, de uma outra forma, pela Bíblia. 

Segundo Greggersen (2001), acontece uma espécie de transição e evolução entre essas 

imagens, a partir do método de deslocamento, que consiste no procedimento em que o modelo 

vai se deslocando do plano restrito para um plano mais amplo, presente nas ficções de Lewis. 

Assim, notamos que Lewis utiliza o mito apenas para evidenciar (e preservar) os valores 

arquetípicos cristãos, carregados de valores éticos também presentes nos contos de fadas, que 

lhe são latentes. Além dessa co-incidência em nível ético, que se deve à universalidade dos 

arquétipos utilizados, a diferença marcante das Crônicas de Nárnia em relação aos contos de 

fadas folclóricos tradicionais, tais como os dos Irmãos Grimm, por exemplo, é o fato de que, 

nessas últimas, as histórias já costumam começar e se desenrolar todas num mundo fantástico, 

enquanto que, na Nárnia de Lewis, as crianças sempre “ingressam” nesse mundo, de alguma 

forma (GREGGERSEN, 2001). 

 

Ademais, conforme a noção de norma Surda de Tradução apresentada por Stone (2009) e 

Souza (2010), consideramos que o uso de parâmetros primários e secundários da Libras, 

como, classificadores, expressões faciais, uso do espaço de sinalização, marcações não-

manuais, entre outras, constituem princípios que configuram uma normatividade tradutória 

Surda, descritiva e performática. Essa mesma normatividade, abrange ainda, o uso de sinais 

que ressaltam a visualidade das narrativas em Libras e a orientação do procedimento 

tradutório visando contemplar o leitor (Surdo usuário da língua de sinais como língua 

materna), ratificando assim, a cultura e a identidade Surdas.  

 

Destarte, entendemos que é pertinente ao procedimento de tradução performático Surdo desse trecho 

sobre Nárnia, considerarmos a equação presente no modelo do texto-alvo de Gile (1995; 2009 – 

traduzido por traduzido por Reginaldo Francisco – PGET/UFSC e citado em Vasconcellos e 

Bartholamei, 2008), que sustenta que um texto traduzido na língua-alvo ou texto-alvo é 

formado pela junção da informação contextualizadora – selecionada pelo emissor, consciente 

ou inconscientemente, de forma a ajustar a mensagem para o receptor; com a informação 

induzida/motivada por questões lingüísticas – derivada de regras lingüísticas no idioma 

utilizado e mais a informação pessoal – derivada de hábitos verbais, história pessoal e da 

personalidade do emissor, mas que não resulta diretamente de seu desejo de ajustar a 



Mensagem, nem de escolhas lingüísticas obrigatórias. Isso porque, entendemos que uma 

tradutora-atriz Surda como a que colaborou com nossa pesquisa, também está sujeita ao contato com 

esse bojo de informações evidenciado por Gile (1995; 2009). 

 

Nesse sentido, defendemos que é possível traduzir diretamente da Língua Estrangeira Oral 

para a Libras, pois, quando a tradutora-atriz Surda sintetiza descrições escritas em palavras 

tipicamente enquadradas na modalidade oral de línguas como a língua fonte do texto (Inglês), 

ressaltando em sua tradução elementos que evidenciam parâmetros típicos da modalidade 

espaço-visual de línguas como a língua alvo do produto traduzio (Libras), podemos dizer que 

o profissional em questão está considerando o caráter da visualidade das narrativas em língua 

de sinais. Segundo Campello (2008: 11), essa visualidade pressupõe exercícios imagéticos 

semioticamente mediados, uma vez que, não se realiza sem a presença de signos; ou seja, não 

se realiza como atividade direta dos órgãos dos sentidos. Pode se constituir como discurso, 

justamente pela possibilidade de ser “produzida por signos” e por “produzir signos” 

(CAMPELLO, 2008: 11).  

 

Além dessa característica, notamos outra possibilidade de tradução ao percebermos que a 

tradutora-atriz incorporou tanto a forma visual quanto o indício de movimento do Leão, que é 

o personagem principal da narrativa presente nos trechos escolhidos. Ao fazer isso, ela está 

ressaltando o antropomorfismo, que, segundo Sutton-Spence e Jo Napoli (2010), é uma 

estratégia linguística identificada quando o narrador faz a incorporação, ou da forma, ou do 

movimento, de objetos, pessoas ou animais que compõem a narrativa (SUTTON-SPENCE e 

JO NAPOLI, 2010). 

 

CONCLUSÃO 

Posto isso, concluímos que seja possível traduzir textos de uma língua oral, como o Inglês, 

por exemplo, diretamente para uma língua de sinais, como a Libras, o que tem os seguintes 

benefícios: i) o procedimento tradutório acontece de forma mais dinâmica, sem depender 

necessariamente de uma língua intermediária, o que poderia demandar uma tradução indireta; 

ii) o tradutor-ator Surdo, ao ter fluência ou proficiência no idioma da língua-fonte, pode 

perceber termos ou sentenças que indicam marcações de visualidade, as quais, poderiam ser 

perdidas se o texto-fonte fosse traduzido para uma língua intermediária antes de ser re-

textualizado em Libras; iii) pode haver ainda, um enriquecimento de vocabulário do 

profissional tradutor-ator Surdo, o qual, por ser usuário de uma língua de modalidade espaço-



visual, tem em mãos a possibilidade de perceber novas conexões de sentido, principalmente 

numa perspectiva imagética, até mais ricas que se tivesse um contato de acesso ao texto-fonte 

já indiretamente traduzido em Língua Portuguesa.  

 

Em outras palavras, ao manusear o texto em Inglês e ser exposto às construções frasais de 

narrativas simbólicas nessa língua, com toda sua estrutura lexical e com toda sua riqueza 

semântica vindo diretamente do contexto original, sem interferências linguísticas mediadas 

pelo Português em sua modalidade gráfica, o tradutor-ator Surdo, por sua vez, pode apreender 

uma riqueza simbólica de significados muito maior, a qual, pode ser re-textualizada em Libras 

diretamente, de modo mais fluído até, em termos de procedimento tradutórico performático 

Surdo, pois, não vai haver influência de outra língua no transcorrer da atividade. Dessa forma,  

salvo as devidas peculiaridades do procedimento, se os profissionais tradutores-atores surdos 

envolvidos atentarem para a aplicação de princípios normativos Surdos como os que 

brevemente mencionamos nesse estudo e detiverem o conhecimento proficiente do idioma do 

texto-fonte, no caso, o Inglês, além de acontecer, o procedimento pode terminar 

enriquecendo, tanto a prática tradutória entre textos em línguas com modalidades diferentes 

quanto o próprio conhecimento em torno da produção literária imagética de narrativas em 

língua de sinais.  

 

Da mesma forma, quando há o uso prudente de princípios da normatividade Surda, descritiva 

e perfomática, bem como, quando acontece a compreensão das relações entre as variáveis da 

equação que constitui o modelo do texto-alvo, percebemos que os procedimentos tradutórios 

direcionados a leitores surdos usuários da Libras como língua materna podem ser 

devidamente orientados e teoricamente fundamentados. 

 

Ao final, notamos que, tecer análises lexicais e terminológicas de textos de gêneros tais como 

os da literatura narniana, colabora com procedimentos tradutórios envolvendo línguas de 

modalidades diferentes, principalmente quando uma delas se caracteriza como estrangeira à 

realidade linguística do profissional tradutor-ator Surdo. 

 

Nesses termos, corroboramos o pensamento de Castro (2012: 61), pois, segundo ele, em 

relação à experiência comunicativa e linguística em língua de sinais, é possível notar que, 

sendo a língua de sinais imagética, também há o efeito de visualização da narrativa em três 

dimensões, dependendo de como ela é produzida, ou seja, quando uma produção em sinais se 



limita à composição lexical a narrativa parece linear, plana e até mesmo irreal ou desprovida 

de sentido. Mas, se forem utilizados recursos imagéticos como expressões faciais e corporais, 

movimentos, gestos, antropomorfismos diversos e classificadores (CL), o interlocutor surdo 

conseguirá visualizar a história e formar significado. Essa postura procedimental é relevante, 

não só para todas as produções em língua de sinais, como também, para as traduções de 

narrativas simbólicas, carregadas de valores assumidademente cristãos mas também presentes 

nos outros gêneros mencionados e, portanto, universalizáveis (como as fábulas e, até mesmo 

as Crônicas de Nárnia, que usamos de exemplo) que são fundamentais para a formação de 

conceitos e valores nas crianças. Além disso, segundo Castro, não é possível pensar na 

melhoria da qualidade do trabalho de profissionais de língua de sinais, especialmente 

professores e intérpretes surdos ou ouvintes, sem que suas produções em língua de sinais 

causem nos alunos surdos o efeito de “imersão” na história, o que é favorecido e estimulado 

pela presença de uma produção imagética será possível (CASTRO, 2012: 61). 

 

Portanto, ao refletirmos sobre possíveis exequibilidades do procedimento de tradução do 

conteúdo textual presente nas “Crônicas de Nárnia” de C. S. Lewis, podemos, assim como 

identificado por Castro (2012: 120) em sua pesquisa, fazer cumprir o objetivo maior das 

histórias infantis, que é o de proporcionar desenvolvimento cognitivo às crianças surdas pela 

formação de valores e, consequentemente, constituição das suas subjetividades como sujeitos. 

Para isso, precisamos que os tradutores-atores Surdos se profissionalizem cada vez mais em 

línguas estrangeiras, tornando-se aptos a executarem traduções literárias diretas e 

performáticas.  
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