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TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO A PARTIR DO YOUTUBE 1 

Fidelidade, desvio e identidade 

 

Elaine Pereira de Souza2 

 

RESUMO 

A tradução é um processo editorial que requer a escolha adequada de elementos para a manutenção 
de certo nível de fidelidade ao original em uma língua de chegada. O uso desta teoria como ferramenta 
pode ser aplicada para o entendimento da transposição de um original em vídeo para outros suportes 
e linguagens. Entretanto, no caso de muitos YouTubers que alcançaram um status de influenciadores 
digitais, a transposição do vídeo para outras linguagens é desafiada pela necessidade de manter a 
identidade do personagem encenado no vídeo. Sua constituição deve ser reconstruída para ser 
identificável, para não ser rejeitada por uma audiência já cativa. A partir deste direcionamento 
comunicativo, fazemos uma análise dos paratextos e narrativas de um livro e um filme criados a partir 
do YouTube. A comparação é fértil para considerarmos critérios como fidelidade e desvio, no 
processo, e permite entender como a expressão da identidade do original sobrevive em obras 
secundárias. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  1.Tradução 2.Adaptação 3.Edição 4.Fidelidade 5.Youtuber 

 

 

TRANSLATION AND ADAPTATION FROM YOUTUBE: FIDELITY,  

DEVIATION AND IDENTITY 

 

ABSTRACT 

The translation is a publishing process that requires for the appropriate choice of elements for the 
maintenance of certain loyalty level to the original in an arrival language. The use of this theory as a 
tool can be applied to the understanding of the transposition of a video original to other supports and 
languages. However, in the case of many YouTubers that have achieved a status of digital influencers, 
the transposition of the video into other languages is challenged by the need to maintain the identity 
of the character staged in the video. Its constitution must be reconstructed to be identifiable, not to be 
rejected by an already captive audience. From this communicative direction, we analyze the paratexts 
and narratives of a book and a movie created from YouTube. The comparison is fertile to consider 
criteria such as fidelity and deviation, in the process, and allows us to understand how the expression 
of the identity of the original survives in secondary works. 
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1. Da criação à tradução 

 

 Quando uma pessoa se inscreve em um dos serviços disponibilizados pela Google3, ela passa 

a ter acesso a recursos que permitem, entre outras coisas, a expressão autoral. Neste pacote está o 

YouTube, plataforma que possibilita o upload de vídeos e estimula seus usuários a criarem conteúdo 

audiovisual. A política da plataforma para cooptar estes produtores-autores tem níveis de incentivo 

que descrevo no Anexo I deste artigo para mostrar parte da sistemática que origina e faz proliferar os 

Youtubers. Para a empresa, a importância destes produtores de conteúdo audiovisual baseia-se na 

originalidade4 e na abrangência5 que alcançam – alicerces do faturamento e reconhecimento da 

plataforma. Embora existam outros fatores que ajudem a interpretar o cenário, nosso propósito neste 

trabalho é perceber níveis de manipulação da linguagem para criar e recriar narrativas. Para isso, 

analisamos objetos criados para circular no campo cultural, criados por autores que produzem 

conteúdo audiovisual e também performam personagens que ajudam a perpetuar seus canais e dão 

margem à criação de produtos para diferentes nichos de consumo, principalmente entre o público 

infanto-juvenil. Além de cadernos, bonecos e artigos de uso pessoal, YouTubers também têm 

contribuído com ou assinado obras mais elaboradas como livros, peças de teatro e filmes, nas quais 

interessa-nos a forma como é feita a transposição do conteúdo do canal no YouTube para outros 

suportes. Considerando um público que reconhece e se identifica com eles - seu perfil físico e 

emocional e sua corporalidade - partimos do pressuposto de que a tradução do original é feita de 

forma a agregar mais prestígio à imagem do YouTuber.  

Para efeito da análise, o canal de vídeos está sendo considerado como o texto de partida ou o 

original que serve de guia para a identificação de similaridades e pontos de divergência em relação a 

obras em outros suportes. Nossa concepção de originalidade também está vinculada a um fator 

temporal: os vídeos devem ter sido feitos antes6 de outras obras.  

                                                           

3 A Google é a principal subsidiária do conglomerado da Alphabet, empresa que tem uma coleção de 

companhias que explora serviços baseados na internet e a publicidade on-line. 

4 O Youtube gerencia a propriedade intelectual identificando proprietários, administradores das contas e 

examinando os vídeos. A Academia de criadores informa sobre direitos do autor e outras regras. Mais em 

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyright-guidelines?hl=pt-PT e 

https://support.google.com/youtube/answer/4597810?hl=pt-BR. Acesso em 02/08/2016.  

5 A abrangência que caracterizamos está baseada em números: de inscritos no canal, de visualizações e 

republicações de cada vídeo.   

6 A delimitação e importante uma vez que há youtubers que já possuem trabalhos públicos antes de 

entrarem na plataforma. 
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Trabalhamos com o conceito de tradução7 referindo-se à identidade do youtuber e adaptação 

referindo-se à passagem das obras para outros suportes. Esta escolha metodológica objetiva 

demonstrar uma certa relação entre identidade e singularidade, ainda que a própria teoria da tradução, 

dependendo do contexto e de cada caso, considere uma aproximação entre tradução e adaptação. 

Reforçando: em alguns momentos, os conceitos de tradução e adaptação podem parecer se sobrepor, 

para efeito explicativo, mas no caso das obras em análise, estamos considerando significados 

próprios: um para indicar a relação entre identidade e personagem (tradução) e outro para apontar a 

adequação da linguagem (adaptação). 

 Parece-nos útil analisar este processo e ver os pontos de conexão que fazem com que as obras 

produzidas depois dos vídeos sejam ecos da obra primeira. "Traduções são algo mais do que meras 

transmissões surgem quando uma obra alcança, ao longa da continuação de sua vida, a era de sua 

fama. [ ] Nelas, a vida do original, alcança, de maneira constantemente renovada, seu mais tardio e 

vasto desdobramento" (BENJAMIN, 2008, p.69). Uma vez que o canal do youtuber reúne narrativas 

de caráter autobiográfico, nas quais são baseadas outros produtos, como livros, no mesmo idioma, o 

trabalho requer que a linguagem da matriz seja adaptada, tanto para quem já acessa a plataforma 

audiovisual, quanto para novos públicos e, de acordo com interesses específicos. 

 

“[ ] tanto a tradução quanto a adaptação envolvem reprodução e transposição. A adaptação 
seria, algumas vezes, como a tradução, restrita à reformulação [rewording], considerada [ ] 
como um processo de simplificação de um texto como o objetivo de torná-lo acessível a um 
determinado público. A adaptação poderia, também, efetuar uma atualização de textos de um 
passado remoto para leitores contemporâneos.” (AMORIM, 2005, p. 78) 

 

É por issos que consideramos ainda que as adaptações da linguagem em vídeo para o texto 

impresso e para a linguagem cinematográfica, além de formas de tradução - da identidade e da 

performance do YouTuber no vídeo -, são fragmentos reformulados, em alguns casos, transmutados 

(JAKOBSON, 1968, p.65) de um original macro.  

 Entendemos que aquilo que é traduzível no texto de partida, os aspectos de sua originalidade, 

formam uma matéria-prima considerada, por muitos, digna de ser imitada e midiatizada. É isso que 

ressoa, alimenta o mercado e perpetua a existência do próprio YouTube. A intenção final é entender 

como a tradução e a adaptação, enquanto processos editoriais, contribuem para a manutenção dos 

youtubers na cena cultural de um país. 

 

 

                                                           

7Para Jakobson, o signo verbal "pode ser traduzido em outros signos da mesma língua, em outra língua, ou 

em outro sistema de símbolos não-verbais." (JAKOBSON, 1998, p. 64) 
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2. Do original para o adaptado 

 

Nosso levantamento é feito sobre uma cena de expansão do número de YouTubers. A 

plataforma cresceu 54% e ganhou 35 milhões de novos usuários em dois anos8. Podemos afirmar que 

o YouTube evoluiu para tornar-se um fenômeno de uma cultura participativa que conta com o 

surgimento de novos atores, protagonistas e coadjuvantes. Contribuem numericamente nesta 

expansão os YouTubers brasileiros, que disputam a atenção de audiências segmentadas, onde o 

consumo de vídeos de entretenimento é destaque. Neste quadro, escolhemos um dos canais alinhados 

com o público infanto-juvenil. Assim, o trabalho objetiva ver as afinidades entre o canal do youtuber 

Christian Figueiredo de Caldas (o original), o livro “Eu Fico Loko – As Desaventuras De Um 

Adolescente Nada Convencional” e a comédia “ Eu Fico Loko”. Eliminamos a análise de outros 

trabalhos dele - filmes, peças de teatro e outros livros – que ajudam a compor seu espaço 

autobiográfico (LEJEUNE, 2014, p.51).  

Como falamos de um original em constante ampliação9, com características de arquivo, 

fizemos um recorte no texto de partida para facilitar o entendimento da análise. Selecionamos vídeos 

criados antes do livro e do filme, no começo do canal. Eles podem esclarecer o original sem a 

obrigatoriedade de assistir aos outros vídeos. É importante ressaltar que as obras secundárias indicam 

que o editor do livro, o diretor e o roteirista do filme também se baseiam em outros vídeos postados 

no YouTube. Estamos cientes de que o recorte que fazemos acaba sendo, também, uma edição. É 

imprescindível para que o trabalho seja exequível, mas não impede questionarmos as formas como 

tradução e adaptação contribuem para ressuscitar o original. Podemos, ainda, refletir sobre a 

articulação de critérios como fidelidade, criatividade e desvio nas novas obras.  

Considerando a dinâmica de uma indústria de entretenimento da qual o YouTube faz parte, a 

adaptação do conteúdo do canal para outros suportes expõe uma certa necessidade de expansão do 

original, isto é, a adaptação da narrativa é uma ferramenta para o youtuber se inserir em novas 

fronteiras. Produzir novas obras ajuda na popularização do nome do autor, do YouTube e também 

cria outras referências positivas para ampliar a autonomia e o capital simbólico de quem produz os 

vídeos. Esta é uma estratégia relevante se considerarmos que há pares e uma concorrência, estrutura 

sobre a qual não vamos nos deter nesta análise. Por isso, obras secundárias não podem se afastar do 

personagem que motiva o acesso aos vídeos, ou seja, elas têm que apresentar uma genealogia única. 

                                                           

8 Dados do Youtube Insights 2017. Disponível em https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-

br/youtubeinsights/2017/introducao/. Acesso em 15/12/2017. 

9  O canal “Eu Fico Loko” faz upload de novos vídeos mais de uma vez por semana.  
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A fidelidade é um requisito, mas as novas obras, pela natureza do suporte, pela necessidade de 

adequação à linguagem, pressionam uma flexibilização que pode beirar a ruptura. 

É por isso que cada obra apresenta similaridades e/ou diferenças em relação ao original. A 

partir da análise dos paratextos, de acordo com a taxonomia construída por Gérard Genette, podemos 

ver como a identidade do personagem do vídeo é traduzida. Já as análises sobre tradução e adaptação 

de Lauro Maia Amorim ajudam a problematizar a narrativa propriamente dita, permitindo uma 

reflexão sobre as formas e intenções da edição. 

 

2.1. Caracterizando o original 

 

A escolha de Christian Figueiredo não é aleatória. Ele está numa espécie de ápice da carreira 

de um youtuber no Brasil e preenche requisitos para ser considerado um influenciador digital10. Fora 

outros dois filmes dos quais participou, uma peça de teatro, os milhões de seguidores em seus canais 

e redes sociais, e as obras já citadas, ele lançou outros dois livros, foi convidado para participar de 

comerciais, programas de TV, eventos e outras publicações. Em 2016, carregou a tocha olímpica na 

Rio 2016. Considerado um dos fenômenos do YouTube no Brasil e parceiro do canal, ele tem a 

carreira gerida pela Non Stop Produções11, que tem outros youtubers famosos em sua carteira. O 

status é de celebridade. 

”Eu Fico Loko” - mais de 8,6 milhões de seguidores - é o canal principal do jovem de 23 anos. 

Foi criado em 2010, quando o autor tinha 16 anos. É multitemático, mas focado no que é considerado 

importante ou interessante para o autor. Quase sempre é conduzido em tom alegre e bem-humorado. 

Há um segundo canal, criado em 2011, pautado na vida de Christian, mostrando viagens, festas e 

eventos de sua porção estrela.  

O recorte de vídeos que facilita o entendimento do original faz parte do canal principal. O tom 

é interpretado: voz cheia de inflexões; muita gesticulação expressões faciais; olho na câmera, para 

frisar a conversa com o expectador; movimentos que brincam com o corpo. A edição12 das cenas tem 

muitos closes, efeitos e cortes que manipulam a narrativa e aumentam a dramaticidade. O repertório 

tem assuntos recorrentes e usa um discurso que objetiva, além de contar histórias pessoais e exprimir 

                                                           

10 “O discurso circulante sustenta que os influenciadores são aqueles que têm algum poder no processo de 

decisão de compra de um sujeito; poder de colocar discussões em circulação; poder de influenciar em 

decisões em relação ao estilo de vida, gostos e bens culturais daqueles que estão em sua rede.” (KARHAWI, 

2017, p. 48) 

11  Mais informações em https://www.nonstopproducoes.com.br/artista/christian-figueiredo. Acesso 

em 28/07/2017.  

12  Cortes secos, intercalados ou abruptos e inserção de imagens, entre outros. 



6 

 

pontos de vista, advertir ou propor formas de lidar com as questões da adolescência. Passa pela 

percepção que o jovem tem da família à reação diante das decepções amorosas e reflete sonhos e 

pressões sofridas. As histórias incluem personagens que são parte da vida do próprio youtuber: a mãe, 

a avó, amigos, desafetos, pretendentes e grupos aos quais ele pertence. Podemos dizer que o recorte 

que fazemos monta uma espécie de retrato das vivências e crenças dele. Já o original, em sua 

completude, parece querer refletir um certo perfil de jovem brasileiro. Homem, de classe média, 

morador de grandes centros, letrado o suficiente para operar a internet e seus recursos e à procura de 

um encaixe social no começo da vida adulta.  

 

3. Do YouTube para o livro 

 

Se considerarmos, por exemplo, um leitor que nunca teve contato com Christian Figueiredo e 

escolhe conhecê-lo, o original funciona como um epitexto público (GENETTE, 2009, p.303) do livro 

impresso e do filme. Os vídeos seriam, então, paratextos não verbais. Servem para guiar o olhar diante 

do arcabouço de vídeos concorrentes que estão no YouTube e se impõem como elementos essenciais 

para a estratégia de comunicação do youtuber com seu público. Nesse sentido, considerando a data 

de lançamento e o tipo de leitor, o filme é epitexto do livro e dos vídeos. O livro, por sua vez, é 

epitexto do canal principal. Todos são paratextos factuais, um do outro, traduzindo a identidade do 

autor Christian e contribuindo para a construção do imaginário sobre os youtubers. 

Além desta paratextualização entre obras, o livro impresso, especificamente, merece um olhar 

mais detalhado porque tem apresentações muito direcionadas, que transferem a força ilocutória dos 

vídeos para o papel, junto com as crônicas escolhidas para a edição. “Eu Fico Loko – As Desaventuras 

De Um Adolescente Nada Convencional” foi lançado em 2015 pela Novo Conceito Editora e vendeu 

mais de 172 mil exemplares, sendo o segundo livro infanto-juvenil mais vendido no Brasil e nono 

mais vendido no ranking geral da Publishnews de 2015. É o primeiro de uma série de três: “Eu Fico 

Loko 2 – “As Histórias Que Tive Medo de Contar”, lançado em setembro do mesmo ano, e “Eu Fico 

Loko 3 – O Livro Secreto dos Bastidores”, lançado em 2016. 
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Toda a ação discursiva e a 

preocupação estética podem ser observadas a 

partir da capa e seus anexos. O peritexto 

editorial13 do exemplar em brochura enfatiza 

a figura do youtuber: localizado na parte 

superior da capa, o nome do autor é seguido 

de seu retrato, bem ao centro, com a marca 

da primeira fase: o cabelo encaracolado e os 

óculos, que não foram mantidos nos outros 

livros nem nos vídeos recentes do youtuber. 

Christian Figueiredo é ilustrado numa 

imagem dividida, possibilitando leituras 

diversas: sanidade/loucura; loucura/criação; 

autor/personagem; realidade/ficção. Mas a 

questão da identidade parece estar em jogo. 

Na metade à esquerda, o traço remete à 

linguagem dos quadrinhos e tem, na parte  

 

superior do rosto e cabelos, cores meio borradas, como sugestão de uma tela de pintura, um ser em 

construção, multifacetado... A opção é do leitor. Na metade à direita da representação do jovem, a 

imagem remete a foto em preto e branco. 

Nela, ele tapa metade da boca. Impressionado? Espantado? Surpreso? Outra vez a sugestão 

para o leitor conectar a expressão do autor ao nome do canal, que é o terceiro elemento da capa e 

intitula o livro, com destaque para a palavra LOKO, em fontes quase animadas. Há uma semelhança 

visível entre a tipologia e imagem usadas no canal e no livro. 

 

                                                           

13  “[ ] a capa, a página de rosto e seus anexos[ ]” (GENETTE, 2009, p.27) 

Figura 1 – Livro “Eu Fico Loko” - Reprodução da capa. 
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A epígrafe dividida em duas partes – “Fenômeno do YouTube” e “Os pensamentos do lokão 

da internet em crônicas divertidíssimas” – pode não parecer substancial diante de um público de 

seguidores ou fãs. Entretanto, como esclarece Genette (2009) ao citar Œuvres intimes: “A epígrafe 

deve aumentar a sensação, a emoção do leitor, se pode haver emoção, e não apresentar um julgamento 

mais ou menos filosófico sobre a situação”. Inscreve-se, bem ao lado dela, o selo Novas Páginas, do 

Grupo Editorial Novo Conceito14, que edita os outros livros deste youtuber e outros jovens com perfil 

semelhante. 

Outros elementos paratextuais essenciais para a estratégia de convencimento do leitor são a 

primeira orelha, onde um release informa uma biografia básica do autor. Já a segunda orelha não é 

nada muda (GENETTE, 2009, p.30), apresentando as redes sociais – Twitter, Facebook, Instagram e 

o próprio YouTube. Em anexo está a contracapa, onde a edição insere um texto do autor com um tom 

de prefácio, dando informações sobre a obra. Já a segunda capa é menos chamativa, quase uma 

espécie de anterrosto contendo apenas o título e o subtítulo do livro com as mesmas fontes da capa, 

porém sem cor. A terceira capa inclui, além destes elementos, nome do autor e selo da editora. 

                                                           

14 Na página institucional do Grupo Editorial Novo Conceito, inscreve-se o subtítulo "Evoluindo Para Novas 

Histórias", ao mesmo tempo que enfatiza a oportunidade para novos autores no parágrafo de explicação 

sobre o selo Novas Páginas. Disponível m http://www.editoranovaspaginas.com.br/institucional/. Acesso 

em 28/07/2017. 

Figura 2 - Captura de tela da parte configurável do canal “Eu Fico Loko”, do Youtube. Destaque para a imagem 

do perfil, que é a capa do terceiro livro de Christian. 
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Ainda nos paratextos do livro, temos o 

lugar de fala do autor, espécie de aviso de que o 

livro vai começar, ou de que haverá uma conversa 

com o leitor, assim como ocorre com o expectador 

dos vídeos. Não é uma quarta capa, nem um 

prefácio. Considerando a localização, o exagero e 

o grito indicado pelo balão, podemos dizer que é 

uma epígrafe autógrafa, que usa o bordão 

introdutório de todos os vídeos para identificar o 

autor e dar ao leitor a garantia de autoria.  

Nesse momento, começa a preparação do 

leitor para os textos. Um prefácio autoral é seguido 

de um prefácio que recomenda o autor e a obra: a 

mãe conta detalhes da personalidade dele e vai 

validando o youtuber. 

 

 

 

“Fico feliz porque vejo o Chris brilhando essa luz e servindo. Servindo ao fazer as pessoas 
rirem. Acho que o mundo começou e vai terminar numa garande gargalhada. Os lokos é que 
são sanos. Desculpa Chris, interferência de mãe. Teu canal deveria ser “Eu fico sano” em vez 
de “Eu fico loko”. Eternamente grata por você existir na minha vida.” (FIGUEIREDO, 
Christian, 2015, p.11) 

 

Ao lado do texto que constrói a imagem de “bom filho”, “brincalhão” e “iluminado”, o 

prefácio traz três fotos da infância, a primeira delas com a mãe. Imagens de fotos de família e do 

autor, assim como desenhos ilustrativos da narrativa, intercalam os 14 capítulos e o posfácio. Em 

linhas gerais, o conteúdo de cada capítulo faz referência a mais de um vídeo. O discurso indireto livre 

ajuda a construir uma informalidade, que inclui perguntas, referências diretas ao leitor e histórias que 

aliam confissões e conselhos que contribuem para replicar a empatia que os vídeos podem provocar 

no público adolescente.  

Cabe salientar ainda a ausência de títulos nos capítulos, opção editorial que pode estar 

relacionada com o fato do impresso derivar do vídeo - onde a oralidade conduz a narrativa - e com a 

própria natureza interativa do texto. Reforça esse argumento o fato de todo capítulo ter um preâmbulo 

formado por um texto em fundo preto, ao contrário das outras páginas. 

Figura 3 - Prefácio do livro “Eu Fico Loko”. 
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“Nas narrativas em primeira pessoa (homodigéticas), esses intertítulos fraseológicos podem, 
com muito mais frequência do que os títulos gerais, levantar a questão da identidade de seu 
enunciador.” (GENETTE, 2009, p. 265) 

 

 

 

Figura 4 - Início do Capítulo 8 - páginas 98 e 99 – do livro “Eu Fico Loko”. 

 

A tipologia que mescla negritos, letras maiúsculas, minúsculas, itálicos e mudança de fonte 

em todas as páginas também parece querer remeter aos vídeos. É uma forma criativa de enfatizar o 

movimento, as mudanças de voz, certa excentricidade ou o lado cômico e gerar uma identificação 

com os modos de falar do jovem, quase dialéticos, para alguns. Todas estas franjas ajudam a criar 

uma identidade textual do autor para os leitores e enfatizam a necessidade da tradução do quem é 

Christian do vídeo para o impresso, assim como uma emergência de se comunicar com o leitor. 

 

4. Do YouTube para o cinema 

 

A comédia “Eu Fico Loko”, lançada em janeiro de 2017, foi dirigida por Bruno Garotti e 

roteirizada por ele e Sylvio Gonçalves, também produtor. Tendo em vista que os dois têm atuação 

em outras produções para o público adolescente, inclusive o filme “É Fada”15, de 2016, da youtuber 

                                                           

15 Sylvio Gonçalves é um dos roteiristas do longa-metragem. 
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Kéfera Buchmann, os dois são uma instância de legitimação (AMORIM, 2005, p.81) da tradução do 

personagem e da adaptação da narrativa.   

As várias referências ao original começam no bordão usado nos vídeos e no livro: é a primeira 

fidelidade claramente identificável. Quando Christian aparece em seu próprio filme, na abertura, com 

as mesmas palavras que usa no YouTube, ele autentica a nova obra e mostra a seus seguidores as 

similaridades do novo território – o cinema – com o vídeo. Ou seja, a linguagem personificada é 

elementar para manter o vínculo com o público.  

O texto inicial falado por Christian – que interpreta ele mesmo no momento presente – dá 

veracidade à tradução do personagem. Não é outro contando quem ele é, mas o próprio youtuber 

dizendo: este sou eu também porque eu estou aqui dizendo que esta é minha história. É um guia de 

interpretação para o público ou um paratexto em formato audiovisual. 

 

“E aí, meus lokões e lokonas desse Brasil? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um 
pouco diferente. Ele é um pouco mais longo, então a gente vai chamar ele de filme de longa-
metragem, ou simplesmente: filme. Se você não tá acostumado a ver filme nacional, fica calmo 
que essas cartelas são normais. Elas servem pra dar crédito pra quem tornou esse vídeo, quer 
dizer, esse filme possível. Porque diferente de um vlog, pra fazer um longa a gente precisa de 
muito mais tempo, muito mais gente trabalhando e um orçamento milhões de vezes maior. (EU 
FICO Loko, 2017, 00:01:32) 

 

 A continuação do texto introdutório é uma forma de justificar a existência dos youtubers, 

inserindo-os na cena contemporânea, marcada pelas ferramentas de compartilhamento de conteúdo. 

Ao mesmo tempo em que o texto é narrado pela voz de Christian (ao fundo), ele caminha com uma 

máscara, num evento cheio de cosplayers, para depois tirá-la para comprar um cachorro-quente e ser 

imediatamente assediado por dezenas de jovens. 

 

“Tá bom, essa é a parte que você reclama que é ridículo um garoto de 20 anos ter três biografias 
e um filme sobre a vida dele. Confesso que eu me sinto meio que um Justin Bieber. Parece 
pouco, mas meus 20 anos de vida foram justamente o tempo em que a internet passou de um 
experimento para se tornar a mídia mais importante do mundo. Nesse mesmo tempo, a 
audiência da TV desabou e hoje a gente passa três vezes mais tempo on-line do que vendo TV. 
Agora, qualquer loco desses aí grava um vídeo em casa e consegue alcançar milhões de 
pessoas. Stand up, dicas de moda, galinhas coloridas, seja qual for o seu lance, pode 
transformar você numa celebridade. (Tira a máscara e olha de frente para a câmera, como nos 
vídeos) Porque hoje todo mundo tem uma estação de TV no bolso. (EU FICO Loko, 2017, 
00:02:03) 

 Após a cena inicial, em que o desfecho é o youtuber sendo protegido por seguranças por causa 

do avanço dos fãs, a narrativa remonta aos tempos de Christian criança, cabelo encaracolado, já com 

uma câmera na mão. O texto falado pelo ator mirim se conecta com a cena anterior, que termina com 

a voz dos fãs: “Christian, eu te amo!” (EU FICO Loko, 2017 – 00:02:03). 
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Figura 5 - O ator Cauã Gonçalvez interpreta Christian Figueiredo criança, em cena de “Eu Fico Loko”.  

 

 Da cena inicial sobre bullying na infância, o enredo salta para a fase adolescente e começa a 

mostrar as experiências do jovem Christian, que giram em torno da construção de sua identidade 

adolescente. Incluem-se aí episódios sobre amor platônico, briga no colégio, conversas com os pais, 

o primeiro beijo e a primeira relação sexual, entre outros dilemas e sonhos juvenis. Ao longo de quase 

uma hora e meia de filme, a figura de Christian, o youtuber famoso, é quem conduz a história, com 

entradas em várias cenas da narrativa para reportar os pensamentos do Christian do passado. 

O papel do youtuber é protagonizado pelo ator Filipe Bragança, que dramatiza as inseguranças 

e a fragilidade do adolescente. A escolha do perfil físico e a caracterização são fundamentais para 

ajudar a traduzir o jeito de Christian no começo do canal. A semelhança com o original pode ser 

identificada nos vídeos de 2011, 2013 e 201416, selecionados para a análise, e também nas fotos 

abaixo. 

                                                           

16 Ver Anexo II 
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Figura 6 - O ator Filipe Bragança interpreta o youtuber nas duas primeiras imagens. 

 Na última foto, o próprio Christian Figueiredo durante cena de vídeo do canal “Eu Fico Loko”. 

 

É importante refletir, considerando as nuances que diferenciam tradução de adaptação, sobre 

a opção de produzir a semelhança do ator com o autor e, ao mesmo tempo, manter o youtuber como 

narrador-personagem do filme. Em nossa avaliação, a identificação do público com o original só pode 

ser feita através da presença do original em si, isto é, o próprio Christian com todas as características 

que lhe conferem individualidade, tudo o que ele é, que inclui um histórico de repercussão de sua 

identidade em diferentes mídias. Enquanto youtuber, ele cria conteúdo, assume a posição de autor e, 

nesse movimento, também traduz a si mesmo no personagem, pela linguagem falada e corporal. As 

adaptações da narrativa, em qualquer suporte, só são possíveis porque assim como a pessoa incorpora 

o youtuber, o livro e o filme incorporam o personagem construído na linguagem para o canal. A 

intenção da edição no filme, quando traduz o original, é materializar a identidade do youtuber através 
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da presença do próprio autor e da estetização da aparência do ator. Por sua vez, o ator Felipe Bragança 

segue as falas do roteiro e adapta a linguagem através da interpretação construída com as referências 

que adquiriu sobre o original. 

Voltando ao enredo do filme, podemos dizer que a inserção de personagens e cenas que não 

estão detalhadas no original ou no livro são os indícios principais de adaptação da narrativa.   

 

"Johnson considera como processos criativos, na adaptação, a condensação das passagens mais 
relevantes da narrativa, a expansão ou focalização de aspectos específicos, a rejeição ou edição 
de redundâncias, entre outros." (AMORIM, 2005, p.79) 

 
Isto quer dizer que as amarras  do filme, necessárias em relação ao original, são flexibilizadas 

a ponto de se ficcionar para construir a narrativa: nos textos criados para cada personagem, no tom 

dado pelos atores, nos figurinos, no encadeamento das cenas e escolhas dos cenários. A própria 

história do youtuber em vídeo não tem todos os eventos e detalhes relacionados à pessoa Christian e 

à sua ascensão no universo do YouTube. Assim, o Christian Figueiredo da “vida real” é uma espécie 

de original inalcançável. Por isso, criam-se soluções para manter a proximidade possível, adequada 

ao enredo que a instância editorial quer criar sobre o autor.  

Há cenas que se desviam da própria adaptação – no caso, o livro. As modificações em eventos 

descritos com detalhes sugerem a interferência do diretor e roteirista ou uma imposição do próprio 

autor do canal. Ou, que o livro também ficcionou em relação ao original ou que os produtores do 

filme optaram por um novo levantamento de dados para reconstruir a história. Outras vezes, o tema 

é mantido, mas todo o universo e o desenrolar da cena não. É o caso, por exemplo, da garrafa de 

vodca escondida na mochila que é quebrada durante a aula de educação física. No filme, a justificativa 

para a travessura juvenil é uma falsa incontinência urinária do personagem principal, evento que 

desencadeia outras ocorrências, em sequência. A cena ocorre com a participação do melhor amigo, o 

professor e um desafeto de escola. Já no livro, o narrador conta seus pensamentos durante o ocorrido, 

mas a história termina com o professor mandando todos para casa. Esse desvio de uma obra para 

outra pode ser identificado em outros temas: o amor platônico (Friendzone), o primeiro beijo, o jantar 

na casa dos pais da namorada, a gravidez indesejada, o acidente no quadriciclo, entre outras histórias. 

No original, elas são contadas sem recursos imagéticos e detalhes que permitam reproduzir fielmente, 

então a produção cria, o que nos remete à compensação e à atualização na passagem para um novo 

contexto (SELIGMANN-SILVA, 2005, p.199). 

Por outro lado, a concepção de várias cenas do filme se aproxima muito do original e até 

mesmo do livro. A avó, por exemplo, citada e homenageada por Christian no canal, também aparece 

nas crônicas e é interpretada pela atriz Suely Franco.  Em trechos do filme - como o em que ela usa 

maiô e touca na cabeça para fritar um bife e interpretar uma personagem para o vídeo que o neto vai 

postar no YouTube - ela ratifica algumas das definições dadas pelo autor no original: “ser 
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completamente doido, maluquinho”, “sem noção” ou “estereótipo em pessoa”. As imagens de 

Christian e da avó no cinema e na praia também remontam a narrativa do vídeo “Histórias de vó”17.  

A fidelidade ao original também pode ser identificada na escalada de interpretações sobre o que é ser 

um youtuber. Um adolescente tímido, que está descobrindo sua identidade, começa a postar vídeos 

para se divertir e descobre, nessa linguagem e nessa ferramenta, uma forma de se expressar e se 

comunicar com outros jovens. Em algumas passagens, por exemplo, o personagem é criticado por 

colegas de escola por ser youtuber, retratando uma época em que o termo ainda não tinha o status que 

alcançou. Mas é essa crença na plataforma de vídeos e essa coragem diante da opinião alheia que 

parecem determinar seu sucesso. Os ganhos do processo, para o personagem, incluem um poder para 

manifestação de ideias; enfrentamento de problemas de expressão e autoestima. Para o público do 

filme, na narrativa valoriza a originalidade, a criatividade, a resiliência e a diferenciação do youtuber.  

 A celebração dessa identidade vem no desfecho do filme, que mostra a passagem do jovem 

tímido para o influenciador de multidões, no momento em que ele grava o primeiro vídeo do canal. 

Depois das experiências frustradas na vida pessoal, da pouca repercussão de seus primeiros vídeos 

com suas histórias e personagens, ele monta o “Eu Fico Loko”. Na cena, vestido com uma camiseta 

com o nome do canal, Christian olha para a câmera com certo nervosismo, respira e ensaia o bordão 

em voz baixa. Levanta a cabeça e assume, então, o personagem, ao dizer em voz alta, olho no olho 

do expectador, o seu bordão. Este episódio inicia a sequência final do filme, com cenas dos vídeos 

do canal – primeiro interpretadas pelo ator Filipe Bragança, depois os originais, de Christian no 

começo, até se tornar conhecido.  

O uso do tempo psicológico favorece a identificação do público com o personagem. Já que a 

ordem dos vídeos no original não reflete a ordem dos fatos como ocorreram na realidade, o enredo 

do filme investe neste recurso e mostra a vida do autor num piscar de olhos. O expectador só percebe 

no final, quando Christian abre os olhos e respira. As memórias de sua adolescência se passam entre 

o assédio dos fãs e uma subida ao palco para falar da sua conquista. Na última cena, volta a temática 

do primeiro amor, com o encontro entre o Christian – já youtuber de sucesso - e sua paixão platônica 

do colégio. Ela pede um autógrafo e ele convida para um cinema, deixando no ar, para os fãs, o sonho 

de reconstrução do par romântico.  

 Em curto espaço de tempo e de forma clara, o filme mostra um diálogo entre passado e 

presente, entre diferentes eus e gerações, estratégias ideais para criar identificação com o público 

adolescente. Usa temas pertinentes para mostrar o processo de amadurecimento de um jovem e 

                                                           

17 Ver detalhes no Anexo II. 
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demonstra como se dá a formação do youtuber. É uma proposta para se alcançar o original que 

estimula uma reflexão sobre passado-presente-futuro e ajuda a projetar um desejo no público. 

 

 

Figura 7 - Cartaz de divulgação do filme. 

 

Contar a história do youtuber de uma perspectiva factual, a partir do momento do sucesso 

consolidado, que é dado pelo narrador onisciente, isto é, a figura de Christian na fase atual, é a 

alternativa discursiva mais eficiente para a intenção de expandir o original. É um modus operandi 

que adapta a narrativa para revelar a complexidade da identidade juvenil e um trabalho de elaboração 

de um personagem que “ evolui”  e é legitimado pelo próprio dono da história. Se de um lado o filme 

retrata, também reformula e transmuta o original na passagem de um gênero para outro, expandindo 

o espaço biográfico do autor e atualizando a figura do youtuber.  

 

5. Fidelidade e desvio para comunicar 

 

Considerando a fronteira entre tradução e adaptação no caso analisado, verificamos que 

nenhuma das duas descaracteriza o original. A semelhança está justamente na compatibilidade do 

Christian Figueiredo para seguidores no YouTube, para leitores do livro e para expectadores no 

cinema. Se cruzarmos dados que podem ser auferidos das duas adaptações, veremos que a tradução 

da identidade do youtuber ocorre porque há vínculos com o original nos seguintes aspectos: 

paratextos do livro e do filme; visual do personagem; layout do canal e capa do livro; intertextualidade 

entre trechos de textos do autor e dos personagens nos outros suportes; narrativas escolhidas; 

personagens centrais. Juntos, eles amarram variações excessivas que poderiam prejudicar a tradução 

da identidade para o público.  
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 Ainda no campo das semelhanças, entendemos que a adaptação da narrativa, no caso do livro 

e do filme, tem as três hipóteses que Amorim (2005) destaca ao analisar o artigo de Bastin (1990): 

dificuldade de reformulação de sentido, língua do destinatário e confusão entre tradução e adaptação. 

Explicamos cada uma a seguir. 

 1. Dificuldade de reformulação de sentido: o original é gigantesco. O canal foi inscrito em 11 

de junho de 2010 e tem postagens semanais desde então. O livro surge em 2015 e o filme em 2017, 

uma distância que exige uma curadoria sobre o original para se preservar a substância narrativa 

(AMORIM, 2005, p.85) dos vídeos, nas novas obras. A única possibilidade seria o recorte de trechos 

e a montagem. 

 2. Língua do destinatário: Para ser fiel à língua do original – dada por sua configuração 

estético-verbal - e também permitir o entendimento do destinatário em um novo suporte, a linguagem 

tem que usar referências reconhecidas - pelo público adolescente, no caso - o que inclui não só os 

vídeos do canal de Christian Figueiredo no YouTube, mas todos os ícones e expressões 

contemporâneas comuns aos adolescentes.  

 3. Confusão entre tradução e adaptação: o conceito de tradução, no caso de um original vasto, 

refere-se tanto à reexpressão desse original – do vídeo para a escrita (do livro) e para o cinema - 

quanto à adequação da substância narrativa para um público que tem a dimensão do original. O desvio 

para adequar não interfere na tradução do personagem. É uma flexibilização proposital, que 

demonstra que a estratégia editorial para recuperar o original desloca o sentido de fidelidade de um 

parâmetro de rigor. 

 
"Não é a adaptação que permitiria maior espaço para transformações, mas sim os discursos, 
que, ao conceberem a prática da adaptação, reformulam os limites de aceitabilidade dessas 
transformações sob o rótulo de adaptação." (AMORIM, 2005, p.84) 

 

 Nesse sentido, os desvios passam a ser necessidades que precisam ser controladas para que 

o original não se perca, o que aproxima o sentido de tradução e adaptação. A liberdade, então, 

necessária e autorizada, amplia as formas possíveis de tradução da identidade do youtuber. Mas há 

uma pressão por fidelidade porque o original não pode se perder, uma vez que é ele que garante o 

consumo de obras secundárias, o que nos leva a crer que na adequação da nossa escolha 

terminológica: o termo traduzir Christian Figueiredo (uma identidade para uma audiência) é mais 

adequado do que adaptá-lo. Além disso, as intenções que direcionam o trabalho dos tradutores18 não 

são para transgredir. Eles querem comunicar. "O destinatário ou leitor assume, na argumentação de 

                                                           

18 Editores, diretores, roteiristas, agenciadores e todos os que interferem no processo. 
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Bastin, papel fundamental na forma como o autor articula a aproximação entre tradução e adaptação". 

(AMORIM, 2005, p. 85) 

Contudo, a adaptação para o cinema é mais criativa, flexível e eficiente nessa tradução porque 

ela modifica, acrescenta e subtrai, mas também projeta um imaginário sobre o autor ao enfatizar o 

florescimento de uma autonomia do personagem. Assim, ela demonstra a progressão do personagem, 

dá margem para novas interpretações sobre a identidade do autor, e também aproxima o original (o 

canal de vídeos) de um lugar inalcançável, de certa unicidade, onde se estamparia a verdade ou a 

perfeição – o lugar da pura língua. 

 
"A verdadeira tradução é transparente, não encobre o original, não o tira da luz; ela faz com 
que a pura língua, como que fortalecida por seu próprio meio, recaia ainda mais inteiramente 
sobre o original.” (BENJAMIN, 2008, p. 78) 

 

De toda forma, se "[ ]toda tradução envolve um processo de adaptação inevitável, na medida 

em que traduzir é conhecer o Outro pela mediação da língua, por meio de um âmbito doméstico não 

neutralizável" (AMORIM, 2005, p.106) o traduzir uma identidade será sempre uma experiência ou 

uma versão - haja vista a existência de outros dois livros do youtuber. Nesse esmiuçar de sentidos, 

podemos ver um jogo subliminar ao público-alvo, que garante fama e influência. 
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Figura 1 -Captura de tela de seção da página do Centro de Criação do Youtube. Disponível em 

https://www.youtube.com/yt/creators/pt-BR/benefit-levels.html?noapp=1. Acesso em 30/07/2016. 
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Figura 2 - Captura de tela de seção da página do Centro de Criação do YouTube – parte 2. Disponível em 

https://www.youtube.com/yt/creators/pt-BR/benefit-levels.html?noapp=1. Acesso em 30/07/2016. 
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ANEXO II 

Vídeos selecionados para a análise que dão o sentido do original. 

 

 

Tema Vídeo e Data de Publicação no YouTube Descrição compacta da narrativa 

Amizade Friend Zone - 15 de abr de 201219 Explicação do que é a zona de amizade 
num relacionamento e conselhos para 
identificar as expressões que indicam a 
diferença entre amizade e amor. 

Amizade FRIENDZONE | Paródia Miley Cyrus - Wrecking Ball 
- 29 de set de 201320  
 

Interpretação de um hit da música pop 
no Brasil com uma letra em português 
sobre o que é a zona de amizade. 

Amor Fodões da escola & Primeiro amor -  24 de set de 201121  Reflexão sobre dois temas relacionados: 

1. Os grupos, encaixes e personagens 
comuns à vida social dos estudantes - os 
fodões; os excluídos; as menininhas, 
entre outros. 

2. O primeiro amor platônico e a 
decepção de lidar com a indiferença ou 
a rejeição – como a menina desejada 
‘pegar’ um menino mais velho. 

Amor Frustrações amorosas - 17 de dez de 201122  Descrição de frustrações amorosas; 
dicas para identificar o interesse e as 
diferenças entre as meninas; dicas para 
identificar o flerte, comunicar as 
intenções de namoro e lidar com a 
rejeição ou os ‘tocos’. 

Escola Odeio viagem escolar - 8 de fev de 201523  
 

Descrição dos pontos negativos das 
viagens escolares e insatisfação com o 
comportamento dos colegas e grupos. 

Namoro Conhecendo os pais da namorada – 30 de mar de 201424 Descrição de constrangimentos ao 
conhecer os pais da namorada (pai 
piadista e sem graça; celular toca 
durante o jantar; entupimento do vaso 
sanitário).  

                                                           

19  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=n4zQdmsSfA8 

20  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=lk2qg66i0C8 

21  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=07eb2dhuS64 

22  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=EU_7Q9Yy-z8 

23  Disponívl em https://www.youtube.com/watch?v=oPv3XULNdDM 

24  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ldjo_yoi0Ck 
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Reflexão sobre a intensidade de um 
relacionamento e a insegurança do 
homem adolescente. 

Namoro Começo de namoro - 7 de abr de 201325 Reflexão e conselhos sobre começo de 
namoro: intensidade da paixão; rotina; 
desgaste do relacionamento. 

Família Histórias de vó - 25 de jan de 201526  Descrição de histórias e caracterização 
da avó que morreu: idas ao cinema e à 
praia; estacionamento de barbeira; 
descrição do estilo para se vestir; 
despreocupado do linguajar da avó; 

 

 

 

                                                           

25  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-I7c436ntC8 

26  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=iKLxcHGLhyA 

 


