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AVALIAÇÃO DA OFICINA PELO PARTICIPANTE 

A Oficina de Prática de Tradução Cultural Português/Libras: textos literários 

contribui para o aprimoramento da prática de tradução e interpretação à medida em que se 

exercita a teoria da tradução cultural e se reflete na prática tradutória. As reflexões teóricas 

são importantes para o fazer tradutório, pois permite ao sujeito da tradução pensar, fazer 

escolhas, preparar-se para essa função profunda e complexa. Essa oficina então vem 

acrescentar uma técnica dinâmica, um passo a passo frutífero que amplia o conhecimento, 

a prática e a dimensão dessa atividade. 

Desde que comecei a estudar a teoria da tradução cultural de Clélia Ramos 

dediquei-me a aplicar nas traduções e interpretações subsequentes e, ao realizar a 

atividade da prática de tradução, seguindo cada passo, foi possível saborear a troca, o 

movimento de ideias, a articulação entre as línguas, culturas e profissionais, enriquecendo 

muito minha prática. Percebi, como citado por Ramos (2005), a importância da contribuição 

dos tradutores, no sentido de entender que sua experiência de vida, nível cultural, social e 

até mesmo padrão econômico definem o que passamos a denominar “sujeito da tradução”. 

Dessa forma compartilhar com outros os problemas tradutórios, trocar ideias e produzir 

como equipe traz grande valor ao trabalho realizado. 

 

 

 

http://editora-arara-azul.com.br/site
mailto:eaa@editora-arara-azul.com.br


 

2 
Rua das Acácias, 20, Araras - Petrópolis/RJ - CEP: 25725-055 

CNPJ: 73.239.667/0001-15 
Cel/Whatsapp:(24) 9 8828-2148 

Site: http://editora-arara-azul.com.br/site 
E-mail: eaa@editora-arara-azul.com.br 

 

 

 

 Sendo assim, essas foram as contribuições desta oficina: 

1- Uma teoria da tradução para refletir sobre a prática tradutória e enriquecê-la. 

2- Um passo a passo dinâmico e esclarecedor para o processo. 

3- A ciência da necessidade de uma equipe multifuncional para a realização de uma 

boa tradução. 

4- A importância da consulta linguística e cultural com surdos (pois ninguém melhor 

do que um sujeito dessa cultura para dar tal esclarecimento) e não apenas uma 

pesquisa linguística que pode ser feita até digitalmente. 

5- O valor de consultar outros profissionais e de ter assessoria em outros aspectos 

mais técnicos como a leitura. 

6- A significância de pesquisar o autor, a época, o contexto social em que se insere 

o texto. 

7- Refletir entre o contexto social e histórico do texto fonte e no contexto 

contemporâneo da língua alvo. 

8- Fazer um glossário. 

9- A importância de fazer uma decupagem do texto e o que isso significa otimizou 

em muito todos os trabalhos de tradução. 

10-  E que o treino e a repetição não são erros e perda de tempo, mas ganho de 

experiência, versatilidade e malemolência necessários para a realização da 

tradução mais fluida e natural possível. 

 

Estes foram apenas alguns dos pontos a mencionar. 

O texto escolhido foi “O pequeno Polegar” de Câmara Cascudo e foi bastante 

enriquecedor saber que ele era nordestino como eu e os surdos que me deram dicas de 

tradução. 
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Os membros da minha “equipe” de tradução foram e espero que continuem a ser: 

Alysson Saraiva de Oliveira, tradutor de apoio  

Consultor surdo linguístico e cultural, atualmente é professor de Libras do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Campus Quixadá. Com experiência na área 

de Letras, com ênfase em Libras. Especialista em LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS. 

Universidade Candido Mendes, UCAM, Brasil e graduação em Letras – Libras - Universidade 

Federal do Ceará, UFC, Brasil. 

Maria Océlia Mendes da Silva, Leitora e tradutor de apoio ouvinte 

Certificada pelo Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará- 

CREAECE e Certificada como proficiente no ensino da Libras pelo  7º Prolibras /2015 

(INES/MEC;UFSC/MEC;COPERVE/UFSC) 

Daniele Cariolano da Silva, pedagoga e consultora de sentido na língua fonte (Português) 

Doutoranda em Educação pelo PPGE - UECE. Mestrado Acadêmico em Educação e 

Especialização em Alfabetização de Crianças pela Universidade Estadual do Ceará. 

Especialização em Docência no Ensino Superior pela Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. 

Graduação em Pedagogia e Habilitação em Administração Escolar pela UECE. Integra o grupo de 

pesquisa Docência no Ensino Superior e na Educação Básica, vinculado à UECE. Atualmente é 

pedagoga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE / Campus 

Quixadá. 

Acredito ser relevante comentar algumas sugestões dadas pelo professor Alysson Saraiva 

meu consultor cultural e linguístico. São aspectos que ele sugeriu: 

1- O uso de mais classificadores. 

Por exemplo em relação as botas sete léguas, classifiquei as botas e fiz a datilologia de 

léguas. Ele comentou que não sabia do que se tratava e foi pesquisar na internet. Após 

compreender de que se tratava de botas especiais, mais duráveis e resistentes, sugeriu  
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mais descrição dela ao invés de mera datilologia. Isso foi bem significativo, pois alguém 

que fosse apenas fruir da história talvez não tivesse essa oportunidade ou mesmo não 

quisesse fazer uma pesquisa. Assim, explicitar do que se tratava aquela bota, seria uma 

boa estratégia para manter o interesse e dar o sentido daquelas botas. Outras sugestões 

relativas a classificadores foram: ao caminhar rumo a floresta, criar mais detalhes 

descritivos das crianças caminhando, da casa dos papões dentre outros. 

2- Direcionalidade  

Sugeriu que eu definisse melhor onde ficava a casa de cada casal (pais) e (papões) pois 

em algum momento ficou confuso quanto a onde as personagens estavam (em qual casa). 

Foi então que na correção do vídeo, coloquei as casas em lados opostos. Descrevendo as 

narrativas como se fosse um triângulo: casa dos pais, floresta, casa dos papões. 

3- Uso do espaço. 

Prestar atenção ao espaço da câmera pois em alguns momentos minhas mãos saíam do 

espaço visível. Este foi um desafio maior por estar em home office devido à pandemia e 

assim não havia um estúdio. Tentei várias vezes, mas ainda houve momentos que minha 

mão sumia um pouco, embora já estivesse bem definido o qual era a ação e o que estava 

sendo feito ali. 

Após todas as etapas da oficina, todos os treinos, todas as repetições e correções saiu um 

trabalho final ao qual fiquei apaixonada. Acredito que seja assim quando se empenha tanto 

por algo. Agora resta saber a análise dos tutores do curso. Aguardo as sugestões.  

Concluindo posso dizer que foi uma experiência excelente e enriquecedora. 
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