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APRESENTAÇÃO 
 

 

 
O Núcleo de Tradução (NUTRA) da Universidade Federal do                 
Rio Grande (FURG), através do Grupo de Estudos em Tradução                   
(GET), tem a satisfação de trazer a público o Cadernos de                     
Resumos dos trabalhos do 2º Encontro de Tradução da FURG                   
- ENCONTRA 2020 (Edição Virtual). O evento conta com 13                   
Simpósios Temáticos, nos quais foram acolhidas           
aproximadamente 150 comunicações orais. 

Voltado para o público acadêmico e profissional, o               
evento acontece no período de 6 a 10 de julho de 2020. A                         
temática desta edição é “Tradução e Cultura”, consideradas               
enquanto instâncias teórico-práticas, as quais se encontram             
imbricadas de maneira complexa e interdependente nos             
diversificados fazeres tradutórios.  

Vale observar que o evento foi inicialmente             
programado para a realização presencial. No entanto,             
surpreendida pelas circunstâncias do distanciamento social,           
em razão do COVID-19, a Comissão Organizadora encontrou a                 
alternativa de realização on-line. Desse modo, tornou-se             
possível encontrar apoio para nossos estudos em meio ao                 
isolamento. Esperamos que todos se sintam incentivados para               
encarar os desafios do presente momento histórico de forma                 
consciente, enquanto oportunidade de aprendizagem         
humanitária. 
 
 

Saudações tradutórias, 
Comissão Organizadora 
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Prof. Me. Tiago Coimbra Nogueira  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS  

tiago.coimbra@ufrgs.br  

 

 

AS PESQUISAS sobre tradução e interpretação de línguas        

de sinais estão em constante emergência, tanto com        

demandas teóricas quanto aplicadas. Essa subárea dos       

Estudos da Tradução tem conquistado importantes      

avanços, especialmente, em temáticas como: os      

processos, os produtos, as formas e os meios em que a           

tradução ou a interpretação circulam, sejam do ponto de         

vista cultural, linguístico, tradutório - propriamente dito       

-, ou ainda político. Tais avanços têm contribuído para a          

expansão dos Estudos da Tradução, especialmente, no       
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Brasil como demonstram: Santos (2010), Vasconcellos      

(2010), Rodrigues (2013) e Nogueira (2016), dentre       

outros. Pode-se afirmar a existência de uma possível        

linha histórica, presente no trabalho desses autores, no        

que tange à tradução e a interpretação de línguas de          

sinais e que poderia ser traduzida nas seguintes etapas:         

(I) a fase do deslocamento das pesquisas e da atuação          

profissional do âmbito educacional para os Estudos da        

Tradução; (II) a afiliação teórica e aplicada e seus         

respectivos efeitos frente à articulação aos Estudos da        

Tradução; (III) os efeitos de modalidade e seus impactos         

para a interpretação; e ainda, (IV) demandas emergentes        

para atuação profissional, considerando contextos     

específicos, como judiciário, clínicohospitalar,    

educacional, artístico, conferência, dentre outros. Além      

disso, no Brasil, diversos programas de pós-graduação       

em Estudos da Tradução dispõem, em seus quadros        

funcionais, de professores pesquisadores, mestrandos ou      

ainda doutorandos que abordam diferentes temáticas      

envolvendo a tradução ou a interpretação de línguas de         

sinais é um exemplo da potente ampliação dessa subárea.         

Cabe ressaltar que no campo profissional brasileiro, as        

demandas de atuação em contextos específicos para       

tradutores e intérpretes de língua de sinais são        

crescentes, aumentando o fluxo e as reivindicações para        

uma formação específica destinada a esses profissionais.       

Diante deste cenário, é notável que ações profissionais,        

bem como, a produção e a difusão da produção         

acadêmica sobre esse tema emergem de forma vital nos         
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espaços públicos e acadêmicos. Por fim, acredita-se que        

esse espaço possibilitará um valioso diálogo entre as        

questões práticas e os aspectos teóricos presentes nas        

diferentes interfaces, na gama de assuntos e contextos        

resultantes da atuação profissional, bem como das       

pesquisas sobre tradução ou interpretação de línguas de        

sinais. Nessa vertente, o presente simpósio busca reunir        

pesquisadores, tradutores e intérpretes de línguas de       

sinais que atuam profissionalmente no campo ou que        

estejam investigando temáticas articuladas com as      

demandas teóricas ou aplicadas emergentes na tradução       

ou na interpretação de línguas de sinais.  
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(01)  

A TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA 

ENVOLVENDO A LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS: UMA DISCUSSÃO SOBRE A 

TRADUÇÃO DE LIVROS-IMAGENS PARA 

LIBRAS 

 

Vitória Tassara Costa Silva (UFSC) 

vitoriatassara26@gmail.com 

 

Este trabalho tem o objetivo de discutir sobre o processo de           
tradução que parte de livros-imagens para a Libras.        
Livros-imagens são narrativas visuais, que no caso da        
discussão abordada aqui, são livros compostos apenas de        
gravuras, sem a presença da língua em seu registro escrito.          
Essa discussão se caracteriza como um recorte da pesquisa de          
mestrado em andamento da autora, e como parte de uma das           
etapas metodológicas, foi realizada a tradução de       
livros-imagens para a Libras oral. Os textos-fonte se        
caracterizam como dois livros-imagens que são releituras de        
duas fábulas de Esopo, que foram traduzidos espontaneamente        
por falantes surdos fluentes em Libras. Por se caracterizar         
como uma tradução intersemiótica intermodal (RODRIGUES,      
2018), esse processo pode ser analisado e discutido por         
diferentes perspectivas, entre elas: i) a tradução como criação         
(CAMPOS, 2010); ii) a temática das narrativas, nesse caso,         
duas fábulas, que apresentam características próprias ao gênero        
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narrativo (LABOV, 2001) e iii) levando em conta a visualidade          
da língua de sinais e seus recursos discursivos, vale a pena           
discutir quais as implicações de se traduzir para uma língua de           
modalidade visual-gestual partindo de um sistema de signos        
imagéticos. A partir de tais reflexões, encontramos, entre        
outros resultados, que a visualidade presente nos textos-fonte        
se evidencia na tradução para Libras. Caracterizando-se como        
uma tradução intersemiótica intermodal, o conteúdo imagético       
presente no texto-fonte é apresentado no texto-alvo através de         
recursos da Libras, como o uso do espaço, o uso de           
classificadores e a construção temporal no espaço de        
sinalização. Discussões como a proposta aqui são de suma         
importância para a consolidação do campo disciplinar dos        
Estudos da Tradução e da Interpretação de Línguas de Sinais          
(ETILS). 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução intersemiótica. Libras.    
Narrativas visuais. 

(02)  

QUANDO O SOM PRECISA SER VISTO: 

ANÁLISES DE TRADUÇÕES DE MÚSICAS 

PARA LÍNGUAS DE SINAIS 

 

Débora Borba da Cruz (UFRJ) 

deboracruzborba@outlook.com 

 

Prof. Dra. Adriana Baptista de Souza (UFRJ) 

adribaptsouza@letras.ufrj.br 
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O presente trabalho visa a analisar os aspectos extralinguísticos         
envolvidos em traduções de músicas para línguas de sinais,         
promovendo, assim, uma articulação teórica entre diversos       
campos dos Estudos da Linguagem, a saber: os Estudos da          
Tradução, os Estudos Surdos, a Sociossemiótica e a        
Multimodalidade. A música é uma prática cultural que se         
constitui como uma combinação de sons e ritmos. Sua tradução          
ultrapassa questões lexicogramaticais, adentrando nos     
domínios da cantabilidade, melodia, harmonia, ritmo,      
naturalidade, etc. As línguas de sinais, por sua vez, são línguas           
espaço-visuais que colocam em destaque o corpo do        
sinalizante. Assim, com base nas reflexões de Low (2016) e          
Schleder (2019), busca-se investigar como esses diferentes       
componentes semióticos são refletidos no corpo do tradutor. A         
investigação contou com vídeos de musicas traduzidas para        
Libras disponíveis no Youtube e com entrevistas a        
tradutores/intérpretes de Libras e outros membros da       
Comunidade Surda. Dessa forma, é percebida a relevância da         
tradução dos elementos extralinguísticos na     
tradução/interpretação de músicas para línguas de sinais,       
cabendo ao tradutor não ater- se apenas às equivalências         
lexicais, mas considerar a incorporação de outros elementos        
que compõem e estruturam a música. 

PALAVRAS-CHAVE: Língua de sinais, música, tradução      
intersemiotica 

REFERÊNCIAS  

LOW, Peter. Translating Song: Lyrics and Texts. 1 ed. New          
York. Routledge. 2016.  
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Schleder, Nátália Rigo (org). Textos e Contextos Artísticos e         
Literários: Tradução e Interpretação em Libras - Volume I. 1          
ed. Petrópolis, RJ. Arara Azul, 2019. 

(03) 
 
AUDIÊNCIAS CRIMINAIS DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL DE 

SANTA CATARINA: O INTÉRPRETE DE 

LIBRAS-PORTUGUÊS EM CENA 

 

Luciellen Lima Caetano Goulart 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

luciellenlima@yahoo.com.br 

 

Silvana Aguiar dos Santos 

Universidade Federal de Santa Catarina (PGET/UFSC) 

Universidade Federal do Ceará (POET/UFC) 

s.santos@ufsc.br 

 

Muitos intérpretes desconhecem os atos praticados em       
audiências criminais, como também não têm conhecimento do        
que significa audiência de instrução e julgamento. Assim        
sendo, esta pesquisa tem como objetivo oferecer noções        
básicas para o intérprete de Libras-Português sobre essa        
audiência. Descrevem-se e analisam-se suas etapas,      
contribuindo, assim, para a profissionalização daqueles que       
atuam nesse contexto. A pergunta central da pesquisa é: o que           
o intérprete precisa saber para atuar em uma audiência criminal          
de instrução e julgamento? O código de processo penal, em seu           
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artigo 400 (BRASIL,1941) dispõe sobre a ordem que ocorrerão         
os atos da audiência. Contudo, pesquisadores da área dos         
Estudos da Interpretação, como Russel (2002), Mathers (2006),        
Napier e Haug (2015), dificilmente descrevem as etapas que         
compõem uma audiência e, raramente, realizam estudos       
contrastivos dos sistemas jurídicos. Quanto à metodologia, a        
presente pesquisa enquadra-se na abordagem qualitativa com       
foco na pesquisa documental, reunindo como corpus um relato         
de experiência e duas atas oriundas de audiências de instrução          
e julgamento criminal, com presença de intérprete de        
Libras-Português no estado de Santa Catarina. Os resultados        
preliminares constatam que ter conhecimento prévio sobre o        
que esperar de cada ato, como: as etapas da audiência; a ordem            
das falas; onde se posicionar; a presença ou não de réu preso,            
influenciam no processo interpretativo e oferecem maior ou        
menor segurança na tomada de decisão do profissional        
intérprete. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Audiência criminal; intérprete de      
Libras-Português; instrução e julgamento. 
 

(04) 
 
ANÁLISE TEXTUAL SEMIÓTICA DE UMA 

TRADUÇÃO EM LIBRAS: DESCREVENDO O 

GÊNERO TEXTUAL ACADÊMICO  

 
Viviana Tatielle Rocha  

Rafaela Hoebel  

Jonatas Rodrigues Medeiros 
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O objetivo central do trabalho consiste em descrever aspectos         
semióticos do gênero textual acadêmico do livro científico        
traduzido em Libras intitulado “A Identidade cultural na        
pós-modernidade, de Stuart Hall”. Nossos apontamentos      
teóricos e metodológicos tiveram como aporte teórico a área da          
análise textual (MARCUSCHI 1999, 2003, 2002; ARAÚJO,       
2004; MOTTA-ROTH 2003, 2015) e os estudos da tradução         
intermodal e intersemiótica da Libras (SEGALA, QUADROS       
2015; MARQUES, R.R. e OLIVEIRA, J.S, 2015;       
NASCIMENTO, 2012; RIGO, 2018; MEDEIROS e      
FERNANDES, 2019). Para responder nossa questão foi       
descrito a estrutura do gênero textual e analisado os usos de           
recursos semióticos apontando suas características textuais      
assim como interferências verbais e não verbais no texto.         
Numa abordagem qualitativa descritiva apontou-se duas      
categorias que se distribuem em micro-categorias para análise        
do material. A categoria Estrutura Textual subdivide-se em:        
título do livro, autor do livro, capítulos, subtítulos, corpo do          
texto, citação direta, citação indireta e notas de rodapé e a           
Recursos Semióticos entre: linguagem verbal - legenda;       
linguagem não verbal imagem + linguagem verbal e        
linguagem não verbal - efeito. Aponta-se que a característica         
do suporte vídeo permite que o gênero textual acadêmico em          
Libras seja considerado multimodal e dessa forma mais        
didático aos leitores. Os recursos semióticos são       
preponderantes no texto principalmente na inserção de       
imagens. Camisas de cores diferentes, diferentes fundos de        
tela, contém significados semióticos que são estruturais no        
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texto sinalizado, assim como outros recursos semióticos       
adicionais como legendas e imagens funcionam de forma        
padronizada, o que indica que essas recorrências tornam-se um         
elemento composicional do gênero.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero textual acadêmico. Análise     
textual semiótica. Tradução em Libras.  

(05) 

A INVESTIGAÇÃO DA TRADUÇÃO E DA 

INTERPRETAÇÃO ENVOLVENDO LÍNGUAS 

DE SINAIS: ASPECTOS INDISPENSÁVEIS À 

COLETA DE DADOS PROCESSUAIS 

 
João Gabriel Duarte Ferreira 

dferreira.joaogabriel@gmail.com 

 

Vitória Tassara Costa Silva 

vitoriatassara26@gmail.com 

 

Carlos Henrique Rodrigues 

carlos.rodrigues@ufsc.br 

 

Nos últimos anos, as pesquisas sobre a interpretação e a          
tradução intermodais (i.e., entre uma língua vocal e outra de          
sinais) e intramodais gestuais-visuais (i.e., entre línguas de        
sinais) vêm se ampliando e, por sua vez, consolidando         
internacionalmente os Estudos da Tradução e Interpretação de        
Língua de Sinais (ETILS). Contudo, as investigações       
qualitativas e quantitativas sobre a interpretação e a tradução         
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de/entre/para línguas de sinais ainda são incipientes. No Brasil,         
a abordagem processual da tradução/interpretação intermodal      
(Silvério et al., 2012; Rodrigues, 2013; Lourenço, 2015;        
Rodrigues e Medeiros, 2016; Zampier, 2019) e intramodal        
gestual-visual (Ferreira, 2019), tem destacado a importância de        
se considerar as especificidades das línguas de sinais na         
construção do desenho experimental de coleta e análise de         
dados. Considerando isso, propomos apresentar uma primeira       
sistematização dos elementos que singularizam esses      
processos, seguida de nossas discussões e reflexões sobre os         
impactos e implicações da modalidade de língua às pesquisas         
empírico-experimentais conduzidas no âmbito dos ETILS. Por       
fim, defendemos que a modalidade de língua e,        
consequentemente, a intermodalidade e a intramodalidade —       
tanto a gestual-visual quanto a vocal-auditiva — definem ou,         
pelo menos, restringem os métodos, os procedimentos e/ou as         
ferramentas que compõem o desenho experimental de coleta e         
análise de dados processuais. 

PALAVRAS-CHAVE: Abordagem processual. Desenho    
Experimental. Línguas de Sinais. 

 (06) 

TAREFAS DE INTERPRETAÇÃO: REFLEXÃO 

SOBRE UMA PROPOSTA METODOLÓGICA DE 

ENSINO NA INTERPRETAÇÃO DE 

PORTUGUÊS-LIBRAS NO TEATRO 

 

Tiago Coimbra Nogueira (UFRGS) 

 ticoimbrails@gmail.com 
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O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de tarefas          
de interpretação organizadas em uma Unidade Didática (UD)        
direcionada à formação de intérpretes de Língua Brasileira de         
Sinais-Português que atuam na esfera artística- cultural, mais        
especificamente no teatro. A proposta resulta de uma        
experiência de ensino-aprendizagem que ocorreu no curso de        
Bacharelado em Letras tradutor e intérprete de Libras no         
semestre de 2019/2 para alunos da disciplina de Prática de          
interpretação III. A base que orienta este trabalho são as teorias           
de objetivos de aprendizagem proposto por Delisle (1988;        
1993) e do ensino de tradução especializada proposta por         
Hurtado-Albir (2005; 2007). O arcabouço     
teórico-metodológico está baseado em Tarefas de interpretação       
(NOGUEIRA; VASCONCELLOS; SANTOS, 2018),    
inspiradas nas tarefas de tradução, base metodológica adotada        
pelo grupo PACTE e descritas por Hurtado Albir (2015). A          
reflexão teórica conceitual visa apresentar um diálogo entre os         
Estudos da Interpretação e aquisição da competência para        
interpretar peças teatrais. A necessidade dessa reflexão se        
relaciona ao aumento da demanda para atuação de intérpretes         
de Português-Libras no teatro (RIGO,2018; FOMIM, 2019). A        
descrição metodológica tem o interesse de oferecer subsídio a         
propostas de formação de intérpretes atuando em um campo         
específico. O percurso da construção da UD permite verificar         
especificidades de tarefas construídas para a prática da        
interpretação, possibilitando observar as necessidades     
específicas dessa modalidade e as adaptações necessárias. Esse        
movimento de construção de proposta didáticas para a        
interpretação reforça a necessidade de considerar os elementos        
que compõem e mobilizam a competência interpretativa em        
situações reais. 
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PALAVRAS-CHAVE: Tarefas de interpretação; Intérpretes     
de Libras-Português; Interpretação no teatro. 

 

(07) 
FORMAÇÃO DE TRADUTORES E 

INTÉRPRETES DE LÍNGUA DE SINAIS - 

LÍNGUA PORTUGUESA: O CURRÍCULO DE 

UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Dra. Andréa da Silva Rosa (UNIP) 

andrearosazea@gmail.com 

 

Diego Assis (PUC Campinas) 

diegohac@gmail.com 

 

As discussões sobre a formação dos tradutores e intérpretes de          
libras instaura-se frente as conquistas de espaços próprios de         
sua formação. Nessa direção, a formação do intérprete deixa de          
ser realizada, dentro das comunidades surdas e se direciona         
para os Estudos da Tradução. Tal cenário trouxe um novo          
desafio para a formação profissional do Tradutores e        
Intérpretes de Língua de Sinais (TILS). Como parte do         
processo de reorganização e estabelecimento de uma área de         
formação específica, profissionais tradutores e intérpretes de       
libras que são pesquisadores e atuam como docentes no curso          
de pós-graduação buscam o desenvolvimento por meio de        
discussões e reflexões entre teoria e prática, novas alternativas         
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para o desenvolvimento das competências linguísticas e       
estratégias na formação de Tradutores e Intérpretes de Língua         
de Sinais. Com esse objetivo os currículos desenvolvidos para         
a formação de tal profissional perpassam por inúmeras        
propostas, as quais objetivam a resposta imediata dos avanços         
sociais e acadêmicos das pessoas surdas, assim tais        
reformulações nos conduziram à implementação de uma nova        
estrutura curricular, respondendo assim a representação      
presente do mundo, manifestada na evolução inclusiva da        
sociedade e não somente na evolução científica da área da          
formação do tradutor/intérprete, correspondendo a um novo       
projeto pedagógico para o curso. O projeto pedagógico de um          
curso corresponde a um conjunto de ações sociopolíticas e         
técnico pedagógicas relativas à formação profissional (Masetto,       
2011), necessitando ser formulado a responder às demandas        
emergentes contemporâneas a seu tempo, formando não       
somente um perfil profissional, mas um desenvolvimento ético        
e humano do aluno. 

PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Formação Profissional; 
Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais 

REFERÊNCIAS 
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(08) 

SUBJETIVIDADES DOS INTÉRPRETES EM 

SALA DE AULA NA RELAÇÃO COM ALUNOS 

SURDOS E PROFESSORES  

 

Mairla Pereira Pires Costa 

mairla.libras@gmail.com 

 

Neiva de Aquino Albres 

neiva.albres@ufsc.br 

 

O campo dos Estudos da Interpretação é um campo         
interdisciplinar, no qual as pesquisas dialogam com a        
Psicologia, Linguística, Filosofia, dentre outros. O subcampo       
da interpretação educacional segue esse pressuposto, tendo o        
campo da Educação como uma das áreas em que os estudos           
derivam. No presente trabalho objetivou-se analisar os       
discursos de intérpretes educacionais (IEs) sobre sua relação        
com os alunos surdos para quem interpretam e com os          
professores com quem atuam, partindo da perspectiva de que         
os profissionais entrevistados são sujeitos singulares e       
constituídos socialmente, situados em contexto histórico e       
cultural. O conceito de subjetividade individual e social dos         
sujeitos são as concepções centrais desta pesquisa, que está         
fundamentada na abordagem histórico-cultural. Por meio de       
entrevistas, realizadas com base em roteiro semiestruturado. Os        
discursos dos intérpretes demonstram que as condições       
singulares de cada profissional influenciam os modos de        
atuação e como se relacionam com os alunos surdos e          
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professores. As ações descritas nas entrevistas explicitam o        
compromisso dos intérpretes com o processo de ensino e de          
aprendizagem dos alunos surdos e a necessidade de melhoria         
na relação entre IE e professores e que ações de cooperação           
entre esses profissionais precisam ser revistas. Constatamos       
que os sentidos subjetivos que emergem dos discursos dos IEs          
trazem à tona a necessidade de considerarmos a        
individualidade dos sujeitos e os aspectos particulares de        
atuação, contudo, buscamos examinar quais pontos foram       
identificados, agrupando aqueles que prevalecem, a fim de        
descrevermos a teia de relações entre os três sujeitos:         
intérprete, aluno(a) e professor. 

PALAVRAS-CHAVE: Estudos da Interpretação. Intérprete     
educacional. Subjetividade. 

(09) 
 
“DE QUE TAMANHO VOCÊ QUER SER?”. 

CAMINHOS DES-POSSÍVEIS NA FORMAÇÃO 

DE TRADUTORAS(ES) E INTÉRPRETES DE 

LIBRAS-PORTUGUÊS 

 
 

Cassio Pereira Oliveira (Unicamp) 

c209969@dac.unicamp.br 

 

Lucyenne Matos da Costa Vieira Machado (UFES) 

lumatosvieiramachado@gmail.com 

 

 
Nesta comunicação, propomos um exercício de desconstrução       
de práticas que constituem a formação de Tradutoras(es) e         
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Intérpretes de Libras-Português (TILSP) a partir da noção        
matriz de experiência. Argumentamos que a formação de        
TILSP emerge de uma racionalidade composta por práticas        
asseguradas por dispositivos de disciplinas, gestão da vida        
organizada e, modulação da memória e suas potências virtuais.         
Nesse movimento discutimos que a matriz de experiência        
modula os modos pelos quais nos tornamos TILSP e se          
correlaciona aos dispositivos neoliberais e aos processos de        
subjetivação, por isso, é responsável pela emergência de uma         
das figuras [dominantes] subjetivas da crise, qual seja, o sujeito          
endividado. Metodologicamente analisamos essa figura     
subjetiva como resultado do entrecruzamento, de uma série de         
dispositivos pedagógicos de produção e mediação da       
experiência de si a partir de um corpus de análise produzido           
por meio de conversação como procedimento. Nesse       
movimento, a formação-experiência se configura como um       
vetor para pensar os TILSP como sujeitos capazes de subverter          
os processos que reproduzem essas figuras de subjugação.        
Consideramos que, paradoxalmente ao cenário/contexto que      
vivemos (de privação de nossas capacidades humanas,       
sobretudo a de ação política) estamos diante um tempo         
oportuno (kairós) onde a cooperação e a interdependência        
produtiva são as condições do comum. Nesse kairós        
constituímos modos de existência éticos que alargam nosso        
grau de liberdade e a experiência, nesse sentido, é tomada          
como algo que pode e deve ser (re)pensada, capaz de nos           
separar de nós mesmos e mudar a maneira como pensamos e           
agimos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação-experiência, Tradutoras(es)   
e Intérpretes, Subjetivação. 
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(10) 
LINGUÍSTICA COGNITIVA E LÍNGUA DE 

SINAIS: POR UMA TRADUÇÃO 

VISUO-CORPÓREA-ESPACIAL  

 
Dra. Veridiane Pinto Ribeiro (IFSC) 

veridiane.ribeiro@ifsc.edu.br  

A questão que motiva nosso estudo é saber: como as teorias da            
Linguística Cognitiva podem contribuir com os estudos da        
tradução em Língua de Sinais? Desta forma, o presente estudo          
objetiva dialogar com os principais autores e suas teorias que          
possam explicar os processos cognitivos do tradutor-intérprete       
durante sua atuação intra-inter lingual e semiótica. O caminho         
metodológico é de natureza qualitativa. A pesquisa explora as         
principais teorias de pesquisadores consagrados na área da        
tradução, como Ricoeur (2012); Oustinoff (2011) e Rónai        
(2012), dialogando com alguns teóricos da Linguística       
Cognitiva, como Fauconnier e Turner (1998, 2002); Bergen,        
Chang e Narayan (2004); e Fillmore (2007), em uma análise          
que revela processos cognitivos complexos no exercício da        
tradução e interpretação entre Língua Portuguesa e Língua de         
Sinais, que podem ser identificados e explicados pelos modelos         
cognitivos de uma língua visuo-corpórea-espacial. Este estudo       
pode contribuir na formação de TILS, no que tange à          
compreensão de suas habilidades corporificadas durante o       
exercício de tradução e interpretação. Esta é uma perspectiva         
que se afasta de outras conhecidas como gramático-        
estruturalista e gerativista, mostrando-se coerente com o       
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postulado defendido pela Linguística Cognitiva. Esta      
perspectiva faz parte de uma proposta de estudos linguísticos         
da Língua de Sinais, denominada de Gramática de Construções         
Visuo-Corporificadas.  

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Cognitiva; Tradução e 
Interpretação de Libras; Língua visuo-corpórea-espacial.  
 

(11) 
 
ANÁLISE DE TRADUÇÕES DA LIBRAS PARA O 

PORTUGUÊS ESCRITO: UM ESTUDO 

INTRODUTÓRIO SOBRE O POTENCIAL DA 

GRAMÁTICA DE CONSTRUÇÕES BASEADA 

NO USO PARA OS ESTUDOS DA TRADUÇÃO 

 
 

Prof. Esp. Ruan Sousa Diniz (UFRJ) 

ruan.diniz@letras.ufrj.br 

 

Prof. Dr. Roberto de Freitas Júnior (UFRJ) 

robertofrei@letras.ufrj.br 

 

Prof. Dra. Teresa Dias Carneiro (PUC-RJ) 

teresadcarneiro@gmail.com 

 
 
O presente trabalho investiga traduções da Libras para o         
Português escrito, tendo como arcabouço teórico-linguístico      
para as análises a Gramática de Construções Baseada no Uso -           
GCBU - (HOFFMAN & TROUSDALE, 2013; TRAUGOTT e        
TROUSDALE, 2013; GOLDBERG, 1995). O objetivo central       
é identificar e analisar as falhas estruturais e a não          
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correspondência de pareamentos forma-função presentes no      
texto traduzido. O vídeo analisado foi retirado da TV INES e é            
composto por falas de pessoas surdas usuárias da Libras que          
são traduzidas por tradutores ouvintes, usuários de Português        
Brasileiro. Ainda, são trazidas discussões sobre equivalência       
(BACKER & SALDANHA, 2009) e como a mesma pode ser          
afetada em situações de intermodalidade. A intersecção teórica        
entre Estudos da Tradução e GCBU convidam à adoção da          
construção - base do conhecimento linguístico do falante -         
como unidade de tradução (UT). Ainda que os dados         
destacados revelem circunstâncias mais tácitas como o       
esvaziamento de categorias, casos de agramaticalidade e       
marcas de oralidade na língua de chegada (LUCIANO, 2005),         
a pesquisa desemboca em outros domínios como a interface         
entre linguística e tradução, pensar a tradução como prática do          
uso e a formação do tradutor em sentido lato sensu.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução da Libras para o Português       
escrito; Gramática de Construções Baseada no Uso; Estudos da         
Tradução. 
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A TRADUÇÃO EM 

ESCRITA DE SINAIS: NA 

LITERATURA E NAS 

OUTRAS ÁREAS  

 

 

Prof. Me. Vinicius Martins Flores  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

viniciusmartinsf@gmail.com  

 

Profa. Dra. Carla Damasceno de Morais  

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC 

moraiscarlasc@gmail.com  

 

 

O PRESENTE simpósio: “A tradução em escrita de sinais:         

na literatura e nas outras áreas” proporciona um        

encontro entre tradutores, sejam da área da literatura ou         

de outras áreas, para discutir questões terminológicas, de        

registro envolvidas na reformulação do sentido na       

modalidade escrita até a de formação do tradutor de         

escrita de sinais. Essa discussão faz-se necessária, pois a         

Lei Federal Nº 10.436/02 que reconhece a Libras como         

língua da comunidade surda, reconhece-se que a mesma        

possui um sistema linguístico natural com uma estrutura        

gramatical independente, além de se estabelecer também       
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a forma de bilinguismo que a comunidade surda deve         

adotar. Esse bilinguismo deve constituir-se em duas       

modalidades, sendo uma sinalizada e outra escrita da        

língua portuguesa, conforme informa o parágrafo único: a        

“Libras não poderá substituir a modalidade escrita da        

lìngua portuguesa” (BRASIL, 2002). Portanto, registra-se      

aqui uma reflexão sobre a limitação que a legislação         

coloca aos usuários da Libras em não poder de forma          

formal utilizar um sistema de escrita de sinais para         

registrar a língua de sinais e os impactos disso para a           

Comunidade Surda. Dessa forma, entende-se que os       

surdos são bilíngues bimodais por usarem duas       

modalidades de línguas, sendo uma de modalidade       

visuoespacial (Libras sinalizada) e outra de modalidade       

oral-auditiva (registro escrito da língua portuguesa), mas       

utilizando uma língua escrita que não é a sua por força da            

lei. Gera-se um impacto no mercado de tradução, que         

utiliza a escrita de sinais como registro, ficando assim         

uma oferta incipiente, mas já existente, e na sua         

totalidade utiliza-se o sistema de escrita signwriting, ELiS        

e SEL como forma de registro escrito. As formações em          

escritas de sinais na região metropolitana e no Estado do          

Rio Grande do Sul são raras ou inexistentes, portanto,         

este simpósio proporciona um momento de discussão       

sobre o tema entre as diferentes iniciativas de tradução         

escrita de língua de sinais e para fomentar novas ideias,          

formações e novas possibilidades. Ampliando as      

discussões sobre a limitação que a legislação coloca aos         

usuários da Libras em não poder de forma formal utilizar          
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um sistema de escrita de sinais para registrar a língua de           

sinais e seus impactos. Para as comunicações do        

Simpósio são bem-vindas as pesquisas e relatos de        

experiências com a escrita de sinais em diferentes áreas         

discutindo desde questões tradutórias a mercado de       

tradução.  

 

 

REFERÊNCIA  

 

BRASIL. 10.436, de 24 de Abril de 2002. Dispõe sobre          

a Língua Brasileira de Sinais e dá outras        

providencias. Disponível em:   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2 

002/L10436.htm. Acesso em: 02 fev. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 



 

_ 
CO   
MU 
NI 
CA 
ÇÕ 
ES 
_  

ST  
02 

 
 
 

40 



 

(01) 
 
TRADUÇÃO COMENTADA DO CONTO 

“ESPERANDO A VOVÓ” PARA ESCRITA DE 

SINAIS 

 

 

Lucas Ariel Magnus Fialho (UFRGS) 

lucas.fialho@ufrgs.br  
 
 
A tradução das línguas de sinais para sua forma escrita vem se            
mostrando cada vez mais emergente, evidenciando assim a        
necessidade de explorar o processo de desenvolvimento e o         
caminho percorrido pelo tradutor acerca de suas decisões        
tradutórias para a escrita de sinais. O presente trabalho         
apresenta um estudo acadêmico desenvolvido na disciplina:       
Escrita de Sinais II, ofertada no curso de graduação em Letras           
– Bacharelado em Tradução e Interpretação de Língua        
Brasileira de Sinais / Língua Portuguesa da Universidade        
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) no ano de 2019. O            
objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de uma         
tradução para a escrita de sinais de um vídeo em língua de            
sinais voltado ao público infantil. Dessa forma, este trabalho         
faz uso de estratégias linguísticas (percorrendo desde análise        
fonológica à análise pragmática) e tradutórias (aspectos       
históricos, culturais, sociais, econômicos) tomadas. Neste      
relato é demonstrado a metodologia primordialmente analítica       
do processo de tradução do conto infantil “Esperando a Vovó”          
narrado em Língua Brasileira de Sinais pelo projeto Mãos         
Aventureiras, para a escrita de sinais. Para tanto, ainda são          
relatadas as decisões tradutórias utilizadas de modo a        
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evidenciar o mergulho no texto original enquanto       
leitor-tradutor, com o intuito de compreender as dificuldades        
tradutórias que permeiam a obra em tradução. Como resultado,         
foi possível perceber nuances e especificidades que a tradução         
de contos infantis para escrita de sinais podem apresentar,         
reforçando a necessidade de trabalhos e pesquisas nessa área. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escrita de Sinais; Contos Infantis;      
Tradução Comentada. 
 

(02) 
 
TRADUÇÃO COMENTADA DO MANGÁ A VOZ      

DO SILÊNCIO PARA ESCRITA DE SINAIS 

 

 

Sharon Leonel da Costa Zorzan   
sharoncosta76@hotmail.com  

 
 
O presente estudo é uma tradução comentada realizada como         
requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Letras          
– Tradutor e Intérprete de Libras (Libras-Português e        
Português-Libras) pela Universidade Federal do Rio Grande do        
Sul (UFRGS). O objetivo geral foi apresentar uma proposta de          
tradução do mangá “A voz do silêncio”, para escrita de sinais           
utilizando o sistema SignWriting. Para tanto, os objetivos        
específicos são: (I) Identificar, selecionar e analisar problemas        
surgidos no processo de tradução; (II) Propor soluções e         
justificá-las, tendo como base o referencial teórico. O processo         
de tradução é comentado de forma abrangente, possibilitando        
uma visão panorâmica das principais dificuldades localizadas       
no percurso. Este trabalho também apresenta as discussões        
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relacionadas com a língua, cultura, o sujeito surdo, mas com          
foco na tradução escrita utilizando um sistema não linear e com           
uma estrutura diferente da língua portuguesa, além de mostrar         
desafios linguísticos e tradutórios, e questões pertinentes a        
editoração. 
 
PALAVRAS-CHAVE: SignWriting; Mangá; Libras. 
 

(03) 
 
REPRESENTAÇÕES CULTURAIS SOBRE 

SURDOS E A AUSÊNCIA DE DISCUSSÕES 

SOBRE A ESCRITA DE SINAIS NAS REVISTAS 

ACADÊMICAS DA FONOAUDIOLOGIA 

 
 

Vanize Martins Flores 

mestradonize@gmail.com 

 
 
O objetivo desta pesquisa foi analisar a representação da         
pessoa Surda e discussões sobre escrita de sinais nas revistas,          
jornais, pareceres e resoluções disponíveis on-line para os        
profissionais da área da fonoaudiologia. Para isso, foram        
escolhidas 72 publicações que tratavam sobre surdo,       
deficiência auditiva e/ou Libras nas revistas Comunicar,       
CEFAC e Nossa Voz, no Jornal do CFFa e nas resoluções e            
pareceres disponíveis no site do Conselho Federal de        
Fonoaudiologia. O recorte temporal para a escolha do material         
empírico é de 2005 a 2015, período em que o decreto Lei nº             
5626/05 é sancionado e delimitado o prazo de 10 anos para a            
realização da inclusão da disciplina de Libras nos cursos         
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superiores de Fonoaudiologia. A escolha do tema advém da         
importância desses materiais como formação extracurricular de       
graduandos em fonoaudiologia e como produtores de       
representações dos sujeitos Surdos. Para a realização das        
análises, utilizou-se os conceitos de representação e identidade,        
aquisição da escrita e escrita de sinais, bem como os campos           
dos estudos surdos e dos estudos culturais. Observou-se que a          
surdez ainda é vista na maioria das publicações como um fator           
fisiológico, em que não é considerada, de forma mais efetiva,          
sua perspectiva sociocultural e linguística. E a escrita de sinais          
ainda não se apresenta com tópico de discussão. Além disso, os           
textos ressaltam a possibilidade de tratamento da pessoa Surda         
por meio de uma reabilitação oral-auditiva, apresentando a        
língua de sinais de forma singela e em poucas publicações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Representação; Identidade; Escrita de     
Sinais. 
 

(04) 
 
A ESCRITA DE SINAIS COMO REGISTRO DE 

TERMOS-SINAIS NA PESQUISA 

 
 

Diego Rafael Machado da Silva 

diegosilva.poa@gmail.com 

 

Angelo Rosa Collioni  

angelotils10@gmail.com 

 
 
No presente estudo apresenta-se um relato da importância da         
escrita de sinais como forma de registro em uma pesquisa sobre           
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variação de termos-sinais LGBTI+. Em um primeiro momento        
um mapeamento de termos foi organizado com base na Língua          
Portuguesa, buscando os termos recorrentes, mas percebeu-se       
que a escolha de vocabulário seria a partir da Libras e não da             
Língua Portuguesa, assim facilitando que sejam sinais-termos       
já com frequência de uso com base em vídeos sinalizados. O           
motivo da escolha de procedimento advem de perceber que o          
vocabulário em Língua Portuguesa não possui um equivalente        
direto ou frequência de uso na Libras e também por perceber           
que cada sinal-termo apresentava uma característica de       
variação regional (JÚNIOR, 2011), ou de idade (SILVA, 2014)         
ou fonética-fonológica (XAVIER, 2006). Por ser difícil       
verificar uma frequência de uso dos sinais, buscou-se vídeos de          
ensino de Libras disponíveis no Youtube, sendo assim        
decidiu-se utilizar e analisar o material produzido pelos        
YouTubers surdos, Léo Viturino e Kitana Dreams, que são dois          
militantes da causa LGBTI+ conhecidos na comunidade surda.        
Dessa forma, os dados coletados, analisados com base nos dois          
vídeos e com o material de estudo do GETTLibras (Grupo de           
Estudos de Tradução e Terminologia da Libras) decidiu-se        
utilizar a escrita de sinais como forma de registro dos          
termos-sinais, assim beneficiando o leitor na percepção dos        
sinais expostos de forma simultânea, facilidade de divulgar os         
registros por meio acadêmico escrito, facilidade de organização        
do conteúdo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Escrita de Sinais; Terminologia;     
Variação. 
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(05) 
 
RELATO DE CONSTRUÇÃO DE UM CURSO DE 

SIGNWRITING PARA INICIANTES 

 
 

Daniel Rosado Cordova 

drctenis@gmail.com  
 
 
O presente relato apresenta o processo inicial de elaboração de          
um curso MOOC (Massive Open Online Courses) de Escrita de          
Sinais para iniciantes, desenvolvido na Universidade Federal       
do Rio Grande do Sul (UFRGS). O mesmo foi contemplado no           
Edital UFRGS EaD 27 e, além de receber financiamento,         
também possui suporte técnico do Núcleo de Apoio        
Pedagógico à Educação a Distância (NAPEAD) da UFRGS. A         
equipe constituinte do projeto forma-se com um docente        
coordenador/elaborador e um bolsista, tendo dois docentes       
como consultores e dois profissionais da área de tradução como          
revisores do material a ser produzido. A proposta encontra-se         
em desenvolvimento e o curso será disponibilizado no Lúmina         
da UFRGS, que é uma plataforma de cursos online abertos e de            
acesso gratuito para qualquer pessoa, com conteúdos       
desenvolvidos por professores universitários, estudantes e      
técnicos. Assim, torna-se possível o acesso de qualquer pessoa         
ao conhecimento produzido no ambiente universitário,      
independente de vínculo com instituições de ensino superior,        
sem necessidade de pré-requisitos para a participação e sem         
limitação de participantes, já que é um curso autoinstrucional.         
Como objetivo do curso: Apresentar o sistema de escrita –          
SignWriting – em forma sistemática, possibilitando que os        
aprendizes e usuários de Libras (Língua Brasileira de Sinais)         
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possam aprender o sistema e se beneficiar da aprendizagem         
conforme o seu nível linguístico. Atualmente, o projeto iniciou         
a organização de vocabulário e de questões de escrita a serem           
ensinadas, além da estruturação de módulos e de atividades,         
sempre priorizando as informações do curso e do conteúdo em          
Libras. 
 
PALAVRAS-CHAVE: SignWriting - Formação - MOOC 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 
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TRADUÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO EM 

LIBRAS E A DIVERSIDADE 

DE CAMPOS DE ATUAÇÃO  

 

 

Me. Bianca Langhinrichs Cunha  

Universidade Federal de Rio Grande – FURG 

biahcunha@hotmail.com  

 

Rubia Denise Islabão Aires  

Instituto Federal Sul Rio Grandense – IFSul – Campus Pelotas  

rubia.aires@hotmail.com  

 

 

NO BRASIL, a regulamentação do exercício da profissão de         

Tradutor e Intérprete da Língua de Sinais Brasileira é         

relativamente recente e se deu pela sanção da Lei Federal          

12.319 de 1º de setembro de 2010. Anteriormente tivemos         

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras)       

como meio oficial de comunicação da Comunidade Surda        

brasileira por meio da Lei Federal 10.436 de 24 de abril           

de 2002, sendo regulamentada pelo Decreto Federal       

5.626 de 22 de dezembro de 2005. O campo da tradução           

e interpretação de Libras é uma área em expansão,         

englobando a atuação profissional em diferentes      
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contextos e a pesquisa acadêmica, ainda carente de        

pesquisas que explorem a diversidade e singularidade de        

nossa atuação. Sobre a constituição e atuação profissional        

dos tradutores e intérpretes de Libras, Aguiar (2006)        

destaca que esse processo não se encontra acabado,        

unificado, imutável, mas se configura em um processo        

cultural, linguístico, histórico, político e social que       

dialoga com questões das quais muitos intérpretes de        

língua de sinais vêm buscando há algum tempo. Nessa         

perspectiva, como os tradutores se narram, constituem e        

negociam lugares profissionais (GOULART, 2017) que      

são aspectos importantes de serem discutidos. Assim,       

como as condições de trabalho dos Tradutores e        

Intérpretes de Libras têm sido um ponto pertinente nas         

discussões contemporâneas; especialmente a atuação     

com a presença de uma equipe ou no mínimo uma dupla           

de profissionais (SILVA; NOGUEIRA, 2012). Tais      

condições de trabalho contribuem para a qualidade na        

tradução e interpretação e são fundamentais para a saúde         

laboral. Ainda, elementos como a formação, a       

regulamentação e o status profissional são inquietações       

que estão próximas das discussões dos Tradutores e        

Intérpretes de Libras. Nesse sentido, esse simpósio       

temático se propõe como um espaço de discussão aliando         

teoria à prática e tendo como principal linha temática a          

tradução e a interpretação da Língua Brasileira de Sinais.         

Tem como objetivo promover a socialização entre os        

tradutores e os intérpretes de Libras das suas        

experiências de atuação profissional e pesquisas      
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acadêmicas considerando a diversidade de atuação. O       

público-alvo inclui profissionais e pesquisadores da área       

da tradução e interpretação e interessados na temática.        

Nesse sentido, incentivamos a apresentação de trabalhos       

que busquem refletir sobre as questões práticas da        

atuação de tradutores e intérpretes; relatos de       

experiências profissionais; dinâmicas de atuação em      

equipe; reflexões sobre as transformações     

teórico-metodológicas ao longo da História; e estudos da        

tradução e interpretação.  
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(01) 
 

TRADUTOR E INTÉRPRETE SURDO: 

ATUAÇÃO EM EQUIPE NO CONTEXTO 

POLÍTICO 

 

 

Jean Michel Carret Farias  

jeanmichelcf@gmail.com  

 

Nathielle Francos da Silva  

nathifrancos@gmail.com 

 
 
A atuação de tradutores e intérpretes de Libras/Língua        
Portuguesa – TILSP no contexto político tem se ampliado nos          
últimos pleitos. Tal campo de atuação é de fundamental         
importância, devido à acessibilização de campanhas eleitorais       
com o objetivo de propiciar à comunidade surda uma das          
formas de participação cidadã na sociedade. A participação de         
TILSP surdos no contexto político é algo bastante recente         
devido ao fato de haver poucos profissionais TILSP surdos         
com formação na área. Muitas vezes os surdos atuam no          
assessoramento/suporte linguístico aos TILSP ouvintes. Assim,      
apresentamos aqui uma experiência de tradução e interpretação        
de uma campanha eleitoral em equipe: um TILSP surdo e duas           
TILSP ouvintes. Trabalhamos com os textos em língua        
portuguesa – LP e seus respectivos áudios; o profissional surdo          
por ser bilíngue fluente em Libras e LP fazia a leitura e o             
estudo dos textos a serem traduzidos/interpretados para realizar        
o suporte técnico e linguístico para suas colegas, assim como          
para seu processo de estudo tradutório/interpretativo. No       
momento das gravações o TILSP surdo usava como recurso um          
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quadro com as principais informações pontuadas e sua        
memória de curto prazo. Para evitar erros gravava-se trechos         
curtos, usando como ‘pausa’ a pontuação dos falantes ou os          
cortes de edição do vídeo. Essa experiência foi bastante rica e           
desafiadora. Destacamos a relevância do TILSP surdo       
compondo equipes de tradução/interpretação, devido às      
potencias contribuições nos elementos culturais surdos      
necessários no processo, assim como, a importância de os         
surdos ocuparem outros espaços profissionais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradutor e Intérprete Surdo. Atuação em       
Equipe. Contexto Político. 
 

(02) 
 
O PROCESSO TRADUTÓRIO DE PRODUÇÕES 

ACADÊMICAS DE PESSOAS SURDAS 

 

 

Thalita Chagas Silva Araújo 

thalitaraujo@gmail.com 

 
 
O reconhecimento da categoria profissional do Tradutor       
Intérprete da Língua Brasileira de Sinais/Português (TILSP) é        
recente, posterior ao reconhecimento da Libras e documentado        
através da Lei 12.319/2010. Esse nicho de especialistas está em          
processo de reconhecimento social e crescimento em       
quantidade e formação. Não obstante, ainda são muitos os         
desafios a se enfrentar. Para além da presença de TILSP em           
salas de aulas, palestras, seminários e afins, eles veem         
acrescentadas às suas atividades laborais novas tarefas.       
Atualmente é possível encontrar pessoas surdas formadas,       
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pós-graduadas, galgando e ocupando espaços sociais que       
historicamente não faziam parte do seu percurso. Por        
conseguinte, quando se fala em desafios laborativos       
vivenciados, hoje, pelos TILSP, significa que estes serão        
procurados para suprir as novas demandas advindas da        
crescente necessidade social pelo seu mister. Uma delas é a de           
adequação textual de um profissional ou estudante surdo, que         
não teve a possibilidade de aprender a língua portuguesa como          
L2 em sua formação inicial, e continua enfrentando barreiras         
linguísticas para permanecer em espaços que exigem um        
domínio linguístico da norma padrão da língua portuguesa.        
Assim, a proposta desta Comunicação Oral é discutir o         
processo de tradução de textos escritos por pessoas surdas em          
português, como interlíngua, para a norma culta da LP, bem          
como traduzir textos sinalizados para a norma padrão da LP.  
 
PALAVRAS-CHAVE: processo tradutório, tilsp, pessoas 
surdas. 
 

(03) 
 
AS VIVÊNCIAS E OS DESAFIOS NA ATUAÇÃO 

DOS TRADUTORES E INTÉRPRETES DE 

LÍNGUA BRASILEIRA DE CONCURSADOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 

 
Rosecleide Ferreira Borges Rodrigues 

rosefborges@yahoo.com.br  

 

Vanessa de Almeida Moura e Santos 

moura.vanessa@ufba.br 
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Thalita Chagas Silva Araújo  

thalitaraujo@gmail.com 

 
 
A atuação dos TILSP em instituições públicas de ensino         
superior tem sido a cada dia mais crescente, devido ao ingresso           
de pessoas surdas nesses espaços. Atualmente, a Universidade        
Federal da Bahia conta com nove tradutores e intérpretes de          
Libras. Estes profissionais atuam junto ao Núcleo de Apoio à          
Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais e        
desenvolvem trabalhos pertinentes à acessibilidade linguística      
por meio de ações como atender ao corpo docente e discente,           
surdo ou ouvinte, viabilizando o acesso à informação no         
âmbito do ensino, pesquisa e extensão conforme à proposição         
descrita em edital de seleção. Porém, nem todas essas         
atividades são possíveis de se executar por limitações da         
instituição e devido a outras atividades agregadas à rotina de          
trabalho, como o atendimento a discentes em nível de         
pós-graduação. Assim, pretende-se com esta Comunicação      
Oral relatar as vivências e os desafios da atuação dos TILSP           
concursados da UFBA. No presente trabalho, abordaremos o        
período concernente ao ano de 2015 a 2019, em que se           
contabilizou um aumento exponencial de solicitações. O       
crescimento de atendimentos resultou na necessidade de       
reorganização da dinâmica de trabalho, formalização de       
solicitações e critérios de atendimento. Além disso, vários        
desafios ficaram explícitos durante a jornada de trabalho.        
Atualmente o grande desafio é a atuação em outros níveis, pois           
o concurso praticado pela instituição em nível D não contempla          
a atuação em nível superior e pós-graduação. Os resultados         
esperados deste trabalho buscam contribuir para a reflexão        
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sobre a atuação dos profissionais TILSP nas Instituições de         
Ensino Superior.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Atuação de TILSP; Ensino superior; 
TILSP. 

(04) 
 
ANÁLISE DAS EXPRESSÕES FACIAIS NA     

LIBRAS E NA ASL A PARTIR DA PLATAFORMA        

SPREAD THE SIGN 

 
 

Angélica Ferreira de Andrade  

angelica.fe@bol.com.br 

 

Angela Nediane dos Santos
 

angelanediane@gmail.com 

 

Karina Ávila Pereira 

karina.pereira53@gmail.com 

 
 
Este resumo apresenta um recorte do projeto de Pesquisa         
Spread the sign- Internacionalização da Libras e tem o objetivo          
de fazer um estudo comparativo entre dois adjetivos na Libras          
e na ASL, a língua americana de sinais. Adotamos a          
metodologia do estudo sincrônico, e optamos por analisar os         
adjetivos BONITO e TRISTE na Língua Brasileira de sinais e          
na Língua Americana de sinais, disponibilizados atualmente na        
plataforma Spreadthesign. É importante mencionar que os       
adjetivos e emoções nas línguas de sinais possuem muitas         
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expressões não manuais. Percebemos que ao analisarmos estes        
adjetivos BONITOS (Libras) e PRETTY (ASL) identificamos       
que a atriz surda brasileira apresenta uma expressão facial (EF)          
mais leve se comparada com a atriz da ASL. Esta última utiliza            
da expressão facial de uma forma mais enfática, caracterizado         
pelo sentimento ao sinalizar o sinal. Já o adjetivo TRISTE          
(Libras) e SAD (ASL), também deveria ser representado com         
expressão facial. Neste caso o ator brasileiro teve uma EF mais           
enfática do que comparado com o ator surdo americano que          
sinalizou o adjetivo com uma EF mais suave. Os profissionais          
da área da tradução precisam compreender a grande        
importância das expressões faciais e não manuais no momento         
do ato tradutório.Com este pequeno recorte pretendemos       
colaborar com os estudos linguísticos na Libras. Sendo assim, é          
de extrema importância o desenvolvimento das expressões       
faciais e corporais e sua utilização nos dicionários e         
plataformas de línguas de sinais, para que a mensagem         
sinalizada possa chegar ao destino da maneira certa. 

PALAVRAS-CHAVE: Estudo sincrônico da Libras; Línguas      
de sinais; Expressões não-manuais na Libras 
 

(05) 
 
QUATRO MOMENTOS DA TRADUÇÃO DE 

TEXTOS LITERÁRIOS PARA LIBRAS 

 
 

Diogo Souza Madeira  

madeira.azrael@gmail.com 
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Este trabalho consiste nas atuações do surdo tradutor de textos          
literários para a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais –, no           
IFSul – Campus Pelotas no qual ele é professor de Libras,           
realizadas em quatro momentos diferentes, que merecem ser        
revisados e discutidos no sentido técnico e no sentido de          
carência de critérios para tal atividade, pois compreende-se que         
esta discussão poderá fazer uma reflexão visando criação de         
critérios técnicos e linguísticos entre os profissionais que        
desempenham a mesma função. Os resultados se baseiam nas         
suas atuações tradutórias de forma crítica. O papel de tradutor          
que o professor surdo tem se empenhado em fazer se formando           
não apenas por seu repertório cultural e acadêmico, mas por          
meios de assimilação teórica e técnica, facilitados pelo fato da          
sua condição de ser bilíngue, que contribuem para o         
amadurecimento da tal função que ele possui em seus         
ambientes acadêmicos e pessoais. Suas experiências de tradutor        
literário ainda serão compartilhadas para os profissionais a fim         
de buscar correções e estimular diferentes pontos de vista sobre          
o papel de tradutor literário. 

PALAVRAS-CHAVE: tradução, Libras, literatura 

(06) 
OBALIBRAS: GRAVAÇÃO DOS GLOSSÁRIOS E 

OS PROCESSOS TRADUTÓRIOS ENVOLVIDOS 

 

Rubia Denise Islabão Aires  

rubia.aires@hotmail.com 
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Tatiana Bolivar Lebedeff 

tblebedeff@gmail.com 

 

 
A proposta do projeto OBALibras – Objetos de Aprendizagem         
de Libras, não visa a tradução e interpretação de conteúdos. O           
projeto visa a produção de objetos de aprendizagem para o          
ensino da Libras como segundo língua – L2. Dentre as          
atividades desenvolvidas pelo projeto para a produção dos        
vídeos estão: levantamento da demanda de materiais, estudo de         
conteúdos, roteirização para as filmagens, decupagem,      
gravação dos vídeos, edição, gravação dos glossários, entre        
outros. Nesses procedimentos para a produção dos materiais        
observamos alguns elementos tradutórios os quais cabem       
serem discutidos – para tanto, focaremos na gravação dos         
glossários. Os glossários servem como um suporte linguístico        
para os aprendizes da Libras, que acessam os conteúdos         
produzidos pelo projeto e que são disponibilizados para acesso         
público no youtube. Para a produção desses glossários a um          
processo tradutório envolvido, por ser necessário analisar o        
roteiro do texto, assistir ao vídeo produzido e elencar qual é o            
conteúdo principal, para assim definir quais sinais irão compor         
a lista do glossário. Para a gravação é preciso respeitar alguns           
critérios como: enquadramento que possibilite a visualização       
de todo o tronco, cabeça e braços e a vestimenta que priorize            
roupas neutras para favorecer a visualização dos sinais – esses          
são elementos que fazem parte do processo de tradução. Todo          
esse processo visa que a partir desses sinais chaves traduzidos,          
o aprendiz da Libras possa compreender de forma clara o          
conteúdo do vídeos, que possuem uma abordagem       
comunicativa. 

PALAVRAS-CHAVE: OBALibras. Glossários. Processos    
Tradutórios. 
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(07) 
 

TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE/PARA 

LIBRAS NA ÁREA DA SAÚDE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Bianca Langhinrichs Cunha 

biahcunha@hotmail.com 

 

[coordenadora desse simpósio] 

 
(08) 
 
INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA DA LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS PARA A LÍNGUA 

PORTUGUESA: ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS 

UTILIZADAS EM UMA CONFERÊNCIA 

 
 

Caroline Barros Weiler 

carolineweiler@outlook.com 

 

Tiago Coimbra Nogueira 

tiago.coimbra@ufrgs.br 

 
 
A pesquisa realizada, cuja motivação foi a produção do meu          
trabalho de conclusão de curso - TCC no ano de 2019, teve o             
propósito de realizar uma discussão e reflexão sobre questões         
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referentes à interpretação simultânea da Língua Brasileira de        
Sinais (Libras) para a Língua Portuguesa a partir de um estudo           
de caso, em que analisei uma palestra proferida em Libras e           
interpretada para Português. Ao observar as estratégias       
utilizadas durante essa interpretação verificaremos quais      
caminhos percorre o intérprete em busca de uma interpretação         
mais coerente na língua alvo. Abordarmos também sobre        
alguns dos motivos que poderiam explicar por qual razão os          
intérpretes que atuam com língua de sinais sentem-se inseguros         
com a interpretação para a língua falada e apresentar         
estratégias descritas na literatura que podem ser utilizadas por         
intérpretes durante a atuação. Optamos por uma abordagem        
qualitativa baseada em uma metodologia descritiva. Os       
resultados da análise apresentam diversas estratégias utilizadas       
durante a interpretação, também apresentam algumas      
dificuldades e soluções que surgiram durante a interpretação.        
Os problemas descritos demonstram o papel importante do        
trabalho em equipe e da preparação, além das diversas         
estratégias possíveis já descritas nos estudos da tradução e         
interpretação disponíveis para os intérpretes. Proponho abordar       
sobre os resultados e reflexões deste trabalho durante o         
simpósio do 2º Encontra.  

PALAVRAS-CHAVE: Interpretação para português.    
Sinal-voz. Estratégias na interpretação de Libras. 
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(09)  
 
INTERPRETAÇÃO INTERMODAL EM 

CONTEXTO INTERNACIONAL: 

EXPERIÊNCIAS DE ATUAÇÃO NA ESPANHA 

 
 

Mairla Pereira Pires Costa 

mairla.libras@gmail.com 

 

Jaqueline Boldo 

jaquelineboldo@gmail.com 

 

Saulo Zulmar Vieira 

prof.saulo.ifsc@gmail.com 

 

As pesquisas em tradução e interpretação, que envolvem pelo         
menos uma língua de sinais, têm crescido nas últimas décadas          
e contribuído com o avanço do campo geral dos Estudos da           
Tradução (ET). Como subcampo emergente, os Estudos da        
Tradução e Interpretação em Língua de Sinais tem se         
caracterizado pelo deslocamento das pesquisas e atuação       
profissional e, além disso, vem se ampliando pesquisas que         
abordam os efeitos de modalidade, singularidade dos processos        
de transposição das línguas de sinais para línguas        
vocais-auditivas e de contextos especializados de atuação       
profissional (SANTOS; NOGUEIRA, 2020). O objetivo deste       
trabalho é apresentar um relato de viagem em tradução e          
interpretação em contexto internacional (Universidade de      
Valladolid – Espanha) de atuação em duas esferas: i)         
educacional, em disciplina intensiva em nível de pós-graduação        
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sobre Lexicografia e Metalexicografia prática; ii) de       
conferência, em evento de grupo de pesquisa em dicionários         
contrastivos português-espanhol e; iii) em atividades culturais       
fora do ambiente acadêmico. Atividade realizada por duas        
profissionais que atuaram em equipe com a interlocução de         
alunos surdos (professores e pesquisadores na área) e;        
professores e alunos ouvintes, em interpretação intermodal       
Libras-português-espanhol, nas diversas combinações e     
direções. Constatamos que os conhecimentos da cultura e        
língua espanhola contribuem para uma interpretação mais       
adequada ao contexto de atuação e que, para interpretar de/para          
línguas de diferentes modalidades, requer a mobilização de        
competências além das necessárias para interpretação quem       
envolvem apenas línguas vocais-auditivas. 

PALAVRAS-CHAVE: Estudos da Interpretação.    
Interpretação intermodal. Libras. Língua de sinais. 
 

(10) 
 
INTERPRETAÇÃO PARA LIBRAS NO 

CONTEXTO RELIGIOSO: ANÁLISE DE 

ESTRATÉGIAS PARA ASSUNTOS FORA DO 

TEMA CENTRAL 

 
 

Vânia de Moraes Morgado Mantovan 

vaniamantovan@gmail.com 
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Esta pesquisa foi realizada tendo como material de estudo as          
estratégias de interpretação na direção português/libras na       
esfera religiosa, na ocorrência de assuntos não relacionados ao         
tema central do discurso, com o objetivo de analisarmos como          
essas estratégias ocorrem e quais seus efeitos, bem como         
identificarmos qual o apoio dos estudos da tradução para a          
prática do intérprete de libras (ILS) na escolha destas         
estratégias. Para esta análise, nos embasaremos nas       
modalidades de tradução apresentadas pelos autores Vinay e        
Dalbernet (1958), Aubert (1998), Hurtado Albir (2001) e        
Barbosa (2004) que cronologicamente desenvolvem uma base       
teórica de classificação destas modalidades como estratégias na        
tradução. Desenvolvemos uma pesquisa junto aos intérpretes       
de libras envolvidos para traçar um perfil destes profissionais e          
conseguirmos co-relacionar com o percurso desta atividade       
desde a tradução Bíblica e o pioneirismo da interpretação em          
libras nas igrejas. O corpus foi extraído de material online          
publicado pela Igreja Betesda, Instituição Religiosa      
Evangélica, e tratam-se de cultos religiosos. Os recortes foram         
selecionados de forma a identificarmos situações onde os        
assuntos palestrados fugiam do tema central do discurso        
propiciando ao intérprete de libras a utilização de estratégias         
para contextualização do conteúdo com base nas modalidades        
de tradução dos autores mencionados. A partir desta análise,         
identificamos a modalidade de explicitação como a mais        
utilizada pelos intérpretes de libras quando o assunto desvia do          
tema central e que o uso desta estratégia de alguma forma           
acontece de maneira natural promovida pela bagagem do        
intérprete na tarefa de contextualizar seu público surdo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Intérprete de libras. Estratégia. Esfera      
religiosa. 
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(11) 
 

TRADUÇÃO EM LIBRAS: VIVÊNCIAS ON-LINE 

EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Vanda Pessôa 

vacillope@gmail.com 

 

Lua Costa 

luacosta.social@gmail.com 

 

 

A tradução da língua portuguesa para a Libras é um meio           
precioso de acessibilidade para os surdos. É através dela que          
eles conseguem mergulhar no contexto oferecido numa aula,        
por exemplo, compreender ideias, conceitos e inferências nos        
mais variados contextos. Nesse cenário, o tradutor se torna um          
estrategista, pois “a tradução é um PROCESSO DE        
DECISÕES...” (VENUTI, 1995, p.113, grifo do autor). Ele, o         
tradutor, precisa utilizar estratégias que façam com que os         
surdos entendam da melhor forma possível e tenham a         
oportunidade de se apropriarem dos conhecimentos oferecidos.       
Porém, em tempos de distanciamento social, o trabalho feito         
exclusivamente através da internet mostrou algumas limitações       
e possibilidades. Essa mudança tira a chance de personalizar         
essa interação com o aluno, mas ao mesmo tempo, nos permite           
atender um público maior e mais variado usando os recursos          
midiáticos. Este trabalho tem como objetivo principal narrar a         
experiência de traduzir virtualmente em tempos de       
confinamento social e produzir conteúdos digitais, na intenção        
de que o vínculo criado com os discentes de graduação e           
funcionários do Instituto, não fosse completamente perdido       
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mas permitisse ao menos terem a sensação coletiva de conexão.          
Esses relatos de experiências é um recorte do trabalho feito          
pelo projeto de extensão “Legendagem e Acessibilidade”       
(Proext) e pelo projeto de iniciação científica “Legendagem e         
ensino de Língua Portuguesa como L2 para surdos”(PIC),        
ambos do Departamento de Ensino Superior (DESU) do        
Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Surdos. Tradução. Libras. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 

4 
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DIDÁTICA E FORMAÇÃO 

DE TRADUTORES E 

INTÉRPRETES FRENTE ÀS 

NOVAS TECNOLOGIAS 
 

 

Me. Emily Arcego  

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

arcegoemily@gmail.com  

 

Me. Fernanda Saraiva Frio  

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

fernandasfrio@gmail.com  

 

 

ESTE SIMPÓSIO tem por objetivo central contemplar a        

grande área de Didática da Tradução, a qual está centrada          

nos Estudos da Tradução e da Interpretação. Devido à         

crescente implementação de novos cursos de tradução, os        

quais são responsáveis pela formação de tradutores e        

intérpretes, questiona-se como preparar um novo      

profissional que atenda as necessidades mercadológicas      

frente aos desafios impostos pelo surgimento de novas        

tecnologias. A formação de tradutores e intérpretes não        

engloba somente o ensino de língua estrangeira, mas        
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perpassa competências específicas voltadas a essa tarefa,       

desde o amplo conhecimento cultural e extralinguístico       

até o uso proficiente de obras de referência e de          

ferramentas desenvolvidas especificamente para essa     

prática, como os softwares de memória de tradução. Além         

disso, é importante frisar que a tradução e a interpretação          

representam, cada vez mais, meios de democratizar o        

acesso à cultura, por meio de legendagem acessível,        

dublagem, audiodescrição, interpretação de/para línguas     

de sinais etc.. A partir desta perspectiva, considera-se que         

cada vez mais as metodologias de ensino são desafiadoras         

devido à responsabilidade na hora de organizar um        

planejamento didático e uma ementa de um curso. Então,         

apesar destas temáticas serem recentes e passíveis de        

estudo, pontua-se a importância deste espaço para que se         

possa dialogar e discutir pesquisas relacionadas com a        

tradução e a interpretação. Desta forma, os trabalhos        

apresentados nesta sessão poderão relacionar-se com o       

ensino de tradução e interpretação de línguas orais e de          

sinais nos mais diversos contextos ou até mesmo        

peculiaridades inseridas nas abordagens teóricas     

ancoradas nos modelos de ensino por tarefas,       

estabelecidos pelo grupo PACTE (HURTADO ALBIR,      

2007, 2015). Entre outros aspectos, recomenda-se que os        

candidatos interessados nesta proposta de simpósio      

apresentem com clareza o objetivo de sua fala, bem como          

possíveis aportes teóricos-metodológicos que serão     

levados em conta durante a exposição. Espera-se que este         

simpósio contribua para fomentar o debate sobre os        
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novos meios de se pensar a formação de tradutores e          

intérpretes.  
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(01) 

MENTORING: O FUTURO DA DIDÁTICA DA 

TRADUÇÃO 

  
 

Ana Sofia Saldanha 

Universidade Autónoma de Lisboa  

Universidade de Vigo 

Anasaldanha1983@gmail.com 

  
 
A globalização tem vindo a mudar, dia após dia, e ano após             

ano o mundo da Tradução profissional. A necessidade de         
adquirir mais informações sobre novas tecnologias, clientes,       
empresas de tradução, gestão de projetos e redes sociais está a           
tornar-se cada vez mais exigente e competitiva. Os        
recém-licenciados e mestres em tradução não sabem para onde         
ir, o que fazer ou até quem contactar para iniciarem as suas            
carreiras no mundo profissional. Sabemos que existem       
inúmeros webinars, livros, blogs, páginas web e até páginas do          
Facebook que indicam o que fazer, o que não fazer, preços a            
praticar e a não praticar, o melhor CV e etc., no entanto, estes             
meios tão aclamados fornecem conselhos “reais” aos       
tradutores? Tradutores que trabalham diariamente com clientes,       
que entendem as suas exigências, pedidos e questões? De         
acordo com as tendências atuais, a resposta é um rotundo          
NÃO. A maioria dos conselhos são apenas teóricos e muito          
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longe do mundo real e exigente da tradução profissional.         
Assim, o Mentoring está a tornar-se uma ferramenta cada vez          
mais importante para ajudar e orientar novos tradutores a         
começarem uma carreira profícua. Um programa de Mentoring        
bem orientado e eficiente é uma forma poderosa para orientar          
estes tradutores sobre como criarem um CV adequado, para         
onde enviarem os seus CV, como abordarem clientes, como         
responderem a emails e como negociar preços de forma         
eficiente e justa. O Mentoring é uma ferramenta pedagógica         
crucial que pode ser utilizada quando utilizada de forma         
adequada por tradutores profissionais e experientes. As sessões        
de aconselhamento e orientação são uma “arma” para destruir         
as barreiras criadas por opiniões, por influências e até pelas          
próprias universidades. O Mentoring é o futuro caminho a ser          
percorrido por novos tradutores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mentoring, Formação, Didática. 

(02) 

TECNOLOGIAS DA TRADUÇÃO EM UM 

CONTEXTO DE SALA DE AULA: 

FERRAMENTAS FÍSICAS E CONCEITUAIS 

PARA TRADUÇÃO, EDIÇÃO E VERIFICAÇÃO 

DE QUALIDADE 

  
 

Daniel Soares Duarte (UFPel) 
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danisoaresduarte@gmail.com 

  

Juliana Costa Gomes (UFPel) 

julianacstgomes@gmail.com 

 
  

Neste trabalho, nosso primeiro objetivo é apresentar alguns        
programas que podem ser usados de maneira a fornecer aos          
alunos dos cursos de Tradução uma série de ferramentas         
normalmente usadas nas etapas principais do processo de        
localização, na indústria da tradução. Importante frisar nosso        
interesse em utilizar ferramentas gratuitas, mas ao mesmo        
tempo poderosas, que possam ser usadas profissionalmente. No        
caso presente, usamos o software Heartsome (antes comercial,        
agora gratuito) como ferramenta de tradução, geração de        
memória de tradução e de glossários, para as etapas de          
tradução e de edição; e usamos o software XBench para a etapa            
de Verificação de Qualidade: verificação no uso de        
terminologia, correção gramatical, revisão textual, consistência      
entre segmentos. Além deles, pequenos scripts como o        
AutoHotKey podem auxiliar em muito a consistência e a         
agilidade na digitação, com a expansão de textos. Tais         
ferramentas, e os diferentes usos que elas proporcionam,        
podem ser usadas em qualquer um dos níveis de expertise          
organizados por Chesterman (2000) relativamente ao ensino de        
tradução como uma habilidade a ser sempre aperfeiçoada. Essa         
habilidade conversa com o segundo objetivo: conscientizar os        
educandos quanto às ferramentas conceituais, usadas em       
paralelo às físicas. Categorias como conceitos básicos,       
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metáforas de funções, estratégias, e normas e valores, são         
também centrais ao sucesso do tradutor em formação, no         
preparo para contextos profissionais desafiadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Tradução. Localização.     
Ferramentas de tradução. 

(03) 

INTERPRETAÇÃO COMUNITÁRIA EM 

TEMPOS DE PANDEMIA: ACESSO POR MEIO 

DE NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Patrícia Gimenez Camargo (USP) 

patriciatradinterprete@gmail.com 

  

A interpretação comunitária ainda é uma área pouco conhecida         
no Brasil. Segundo Hale (2004), a interpretação comunitária        
acontece em ambientes íntimos, tais como: consultórios       
médicos, tribunais ou serviços sociais. A atuação nesses        
ambientes ainda é dominada por intérpretes ad-hoc, familiares        
ou conhecidos, que, na maioria das vezes, não possuem         
conhecimentos linguísticos e técnicos para a mediação       
linguística. A pandemia do coronavírus trouxe mais um        
desafio: a interpretação comunitária por meio de novas        
tecnologias. Tal processo apresenta limitações por conta da        
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dificuldade de acesso às novas tecnologias em um país como o           
Brasil. Se por um lado, métodos mais antigos de interpretação          
como OPI (over the phone interpreting) voltaram a ser usados,          
a interpretação através de novas tecnologias é uma        
necessidade. Discutir o ensino de interpretação a partir de         
novas tecnologias se faz necessário, uma vez que os intérpretes          
serão levados cada vez mais a atuar remotamente.        
Discutiremos o impacto das novas tecnologias no ensino de         
interpretação a partir da perspectiva da atuação do intérprete no          
mercado de trabalho atual.  

PALAVRAS-CHAVE: Interpretação Comunitária, novas    
tecnologias, intérpretes, mercado de trabalho 

(04) 

SEGMENTAÇÃO COGNITIVA DE 

ESTUDANTES ALEMÃES: UMA OBSERVAÇÃO 

CONTRASTIVA DE COMPORTAMENTO 

TRADUTÓRIO 

  

Mariana de Andrade Barbosa (UFPB) 

maryandrade909@hotmail.com 

Maria Luísa Mello (UFPB) 

luisa_mello@yahoo.com.br 

 

Luciane Leipnitz (UFPB) 
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luciane.leipnitz@gmail.com 

 

 

O projeto Investigando a competência tradutória de aprendizes        
em formação: levantamento de dados e análise contrastiva de         
resultados de pesquisas em universidade alemã e brasileira        
(PIVIC 2019-2020-UFPB) objetiva contribuir com pesquisas      
sobre competência tradutória a partir da sistematização de        
dados colhidos na Alemanha em 2018 e da comparação dos          
resultados com pesquisa no Brasil (2014-2016). Este trabalho        
corresponde à análise do processo de segmentação cognitiva na         
tradução de texto técnico por estudantes alemães. Dos 23         
participantes da pesquisa em Leipzig, são investigados aqui        
cinco sujeitos que traduziram do inglês para o alemão (língua          
materna), o mesmo texto técnico utilizado na primeira fase da          
pesquisa no Brasil. Tomando os protocolos lineares gerados        
pelo software Translog, procedeu-se a segmentação dos textos        
a partir das pausas durante o processo tradutório. As etapas          
apresentadas correspondem a: 1) classificação dos segmentos       
em Palavra, Grupo/Sintagma, Oração, Complexo Oracional,      
Transentencial ou Não-Sintático, de acordo com Dragsted       
(2004) e Rodrigues (2009), e Pimentel Neto e Liparini Campos          
(2017) sobre pesquisa no Curso de Tradução na UFPB; 2)          
análise do tamanho médio dos segmentos produzidos; 3)        
comparação com os resultados da primeira fase da pesquisa no          
Brasil. A hipótese inicial de características distintas entre        
estudantes brasileiros e alemães na segmentação de textos        
traduzidos não foi confirmada. Os estudantes alemães       
apresentaram comportamento similar aos estudantes brasileiros      
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em início de formação. Os resultados, a serem ainda         
triangulados com demais dados da pesquisa, visam contribuir        
com a didática da tradução na busca pelo desenvolvimento da          
competência tradutória. 

PALAVRAS-CHAVE: Segmentação cognitiva. Competência    
tradutória. Didática da tradução. 

(05) 

TRADUÇÃO VOLUNTÁRIA DE MATERIAIS 

INFORMATIVOS RELACIONADOS AO 

COVID-19: FORMAÇÃO DE TRADUTORES/AS 

E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

 

Dra. Monique Pfau (UFBA) 

moniquepfau@hotmail.com 

  

Dra. Lucielen Porfirio (UFBA) 

lucielenporfirio2603@gmail.com 

 

O projeto surge no momento em que a sociedade vive a           
pandemia do coronavírus e o isolamento social com o objetivo          
de colaborar com a disseminação do conhecimento da pesquisa         
em temas relacionados ao COVID-19 através da formação de         
tradutores/as dentro do Núcleo de Pesquisa e Extensão em         
Letras (NUPEL). Assim, professores/as e alunos/as dos cursos        
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de Letras da Universidade Federal da Bahia traduzem        
voluntariamente pesquisas, resumos e informativos     
relacionados ao COVID-19 com o propósito de auxiliar na         
divulgação nacional e internacional de pesquisas sobre a        
doença. O intuito principal do projeto é que essas pesquisas          
possam atingir um maior número de pessoas e, possivelmente,         
promover mais informação e mais formas de combater o vírus.          
O projeto também procura fomentar a formação de        
tradutores/as através de demandas reais (KIRALY, 2005),       
discussões teóricas, feedback e reuniões de formação. As        
traduções são realizadas de forma colaborativa: os/as       
tradutores/as em formação realizam os trabalhos em duplas        
com orientação supervisionada dos/das professores/as de      
Letras. Os/as tradutores/as voluntários/as são proficientes na       
língua estrangeira, mas não necessariamente em tradução.       
Nesse sentido, o trabalho de orientação concentra-se na        
conscientização de texto e discurso sob uma perspectiva        
funcionalista (NORD, 2016): gêneros textuais (artigos      
científicos, na sua maioria), função textual, trocas de        
experiências, gerenciamento de tempo, elementos linguísticos e       
estéticos, normatizações, tratamento de citações e referências,       
questões retóricas e etc. Atualmente, o trabalho contempla os         
institutos de pesquisa e de saúde brasileiros: universidades        
públicas e privadas, hospitais e órgãos governamentais. 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução voluntária. COVID-19.    
Formação de tradutores/as. 
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(06) 

REFLEXÕES DE CUNHO TEÓRICO, PRÁTICO 

E DIDÁTICO SOBRE O TRATAMENTO DAS 

DIFICULDADES DE COMPREENSÃO E/OU DE 

TRADUÇÃO DO FRANCÊS 

 

 

Taise Soares Peixoto Nascimento (UFRGS) 

taise.speixoto@gmail.com 

  

Prof. Dr. Robert Ponge (UFRGS) 

r.ponge@ufrgs.br 

  

Neste trabalho, apresentaremos o projeto “As dificuldades de        
compreensão e/ou de tradução do francês”, realizado na        
UFRGS, sob a coordenação do Prof. Robert Ponge, que busca          
elaborar duas ferramentas que sejam úteis no ensino,        
aprendizado e prática da tradução. O projeto possui dois         
objetivos: um, teórico, de classificar os tipos de dificuldades de          
compreensão do francês e/ou de tradução para o português; e          
outro objetivo, prático, de produzir um glossário cujos verbetes         
são relativos a palavras, expressões e construções que        
representam dificuldades concretas de compreensão e/ou de       
tradução do francês para o português brasileiro. Consideramos        
dificuldades os problemas, obstáculos, equívocos ou      
armadilhas que se fazem presentes na compreensão do francês         
e/ou em sua tradução, e dificuldades concretas, as ocorrências         
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de dificuldades que se manifestam no discurso. Como bases         
teóricas, foram inicialmente utilizados: Dubois et alii (2002)        
para definir a tradução; Mounin (1963), Rónai (1976a, 1976b),         
Portinho (1984), Durieux (1999) para a definição e        
classificação dos tipos de dificuldades. Já a elaboração do         
glossário, começou com o exame de três guias e dicionários          
brasileiros de dificuldades concretas de compreensão e/ou       
tradução do francês (RÓNAI, 1975; XATARA e OLIVEIRA,        
2008; BATH e BIATO, 1998), cujo cotejamento crítico visa         
subsidiar a produção de novos verbetes. Na comunicação,        
mostraremos alguns tipos de dificuldades estudados,      
explicaremos como procedemos na produção do glossário,       
exporemos, com exemplos, o processo de elaboração de        
verbetes, a relação entre os dois objetivos e de que forma           
avançamos em relação às obras utilizadas como base. 

PALAVRAS-CHAVE: Francês como língua estrangeira 
(FLE). Dificuldades de compreensão. Dificuldades de 
tradução. 

(07) 

A FORMAÇÃO DE TRADUTORES E O 

APRENDIZADO POR TAREFAS: UMA 

PROPOSTA DE UNIDADE DIDÁTICA 

 

Me. Emily Arcego (UFSC) 
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arcegoemily@gmail.com 

 

Me. Fernanda Saraiva Frio (UFSC) 

fernandasfrio@gmail.com 

  

Tendo em vista que a formação de tradutor requer um          
acompanhamento e um planejamento didático elaborado a       
partir das necessidades linguísticas, mercadológicas e      
tecnológicas, esta proposta de comunicação tem como objetivo        
principal apresentar uma Unidade Didática (UD) (HURTADO       
ALBIR, 2007, 2015), inserida em uma disciplina de Didática         
da Tradução. A UD é composta de seus objetivos de          
aprendizagem, isto é, o que se espera que o aluno tenha           
aprendido e seja capaz de realizar ao final de cada unidade, de            
um material de apoio, contendo um resumo da bibliografia         
utilizada, e de algumas tarefas que preparam o aluno para          
realizar uma tarefa final. Esse instrumento serve para ajudar os          
alunos a mobilizar os conhecimentos adquiridos e colocá-los        
em prática através das tarefas, utilizando somente o material de          
apoio e o que foi trabalhado em sala de aula, para que não seja              
preciso recorrer a outros materiais. Esta UD específica visa         
apresentar aos alunos as bases teóricas e metodológicas do         
grupo PACTE (sigla para “Processo de Aquisição da        
Competência Tradutória e Avaliação”), da Universitat      
Autònoma de Barcelona, com o objetivo de identificar e         
caracterizar os processos de aprendizagem por meio de tarefas         
que envolvam tradução. Por meio dessa ferramenta, há um         
aprimoramento na construção do conhecimento por meio de        
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feedbacks, evolução na elaboração dos conceitos através da        
leitura, reflexão e atividades enunciativas. Assim, há um        
desenvolvimento de competências específicas de acordo com       
cada UD, ou seja, uma vez que há simulações tradutórias          
imbricadas na formação, busca-se por meio de objetivos, uma         
desenvoltura tradutória e, a transformação do tradutor em um         
ser com autonomia em gerenciar seus projetos e pesquisas. Por          
fim, a formação de tradutores através de um planejamento         
estratégico específico fundamentando a partir de uma UD        
possibilita uma avaliação dinâmica, isto é, de acordo com         
enfoque nos objetivos que se pretende atingir. 

PALAVRAS-CHAVE: Didática da Tradução. Aprendizado     
por tarefas. Unidade Didática. 

(08) 

TRADUÇÃO INSTITUCIONAL EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: 

PRÁTICAS E OPÇÕES DE TRABALHO PARA O 

FUTURO PROFISSIONAL TRADUTOR 

 

 Lucas Meireles Tcacenco 
(University of Mississippi/UFRGS) 
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O objetivo deste trabalho é apresentar um apanhado das         
atividades do setor de tradução da Pontifícia Universidade        
Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, e situar a tradução            
como atividade chave nessa instituição. O referido setor        
responde ao Escritório de Cooperação Internacional,      
departamento responsável por encabeçar as estratégias de       
internacionalização da instituição e materializá-las em      
benefício da comunidade acadêmica. Como forma de ilustrar e         
evidenciar as atividades em maior detalhe, foi conduzido um         
mapeamento de processos no setor. Trata-se de uma das         
estratégias adotadas pelas empresas para identificar problemas       
e gargalos que possam dificultar o seu rendimento e ter          
impacto negativo nas demais atividades. Primeiramente, então,       
são apresentadas algumas questões sobre a tradução       
institucional em um cenário de internacionalização de ensino        
superior. Em seguida, discorre-se sobre processos e       
mapeamento de processos, além de alguns trabalhos       
relacionados à temática da tradução institucional. Depois,       
apresenta-se o trabalho de mapeamento no setor antes        
mencionado, seguido dos resultados, discussão e conclusões.       
Constatou-se, entre outras coisas, que o trabalho de        
mapeamento pode fornecer uma visão mais clínica acerca das         
tarefas de tradução em instituições de ensino superior (IES).         
Visto isso, nessas instituições, abre-se um leque de        
possibilidades de trabalho para o futuro profissional tradutor,        
independente da língua que se traduz. Não raro, o tema da           
internacionalização do ensino superior tende a ser um território         
inexplorado nos cursos de formação de tradutores. Por fim,         
sugerem-se pesquisas envolvendo outras instituições e agências       
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de tradução, além da elaboração de bases terminológicas em         
instituições de ensino superior. 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução Institucional; Mapeamento    
de Processos; Internacionalização do Ensino Superior. 

(09) 

A IMPORTÂNCIA DO TRADUTOR E 

INTÉRPRETE NA UTILIZAÇÃO DOS 

TRADUTORES AUTOMÁTICOS 

 

 Mirella Mota Cavalcante da Silva (UFC) 

mirellamota10@g mail.com 

 

Thayana Brunna Queiroz Lima Sena (UECE 

) 

John Wirley Cavalcante da Silva (UFAL) 

 
 

O objetivo desse trabalho é contribuir às análises acerca da          
atuação do Tradutor/Intérprete frente aos desafios contextuais       
da cultura digital, estimulando as construções reflexivas ao        
embasamento da formação desses profissionais. Entende-se      
que na sociedade tecnológica, as compreensões da pragmática        
do exequível na arte de traduzir a Linguagem em suas          
características, apontam a responsabilidade do profissional      
enquanto mediador/autor do processo tradutório. Nessa óptica,       
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releva-se que a busca relacional dos sentidos entre os signos e           
códigos linguísticos das distintas formas de Linguagem devem        
buscar fiel sincronia, enquanto visibilidade corporal para       
expressão correlata da interpretação, assim como na tradução        
de textos literários e narrativas distintas, seja da Língua escrita          
e/ou falada. É notório observar a tendência inovadora de         
dispositivos comunicativos em tarefas de tradução, para supor        
a viabilidade, enquanto rapidez e praticidade, na obtenção de         
uma tradução equivalente. Sobre isto, pontua-se que a        
utilização de tradutores automáticos para literaturas variadas       
e/ou textos diversos, embora pareça frequente, limita-se às        
traduções literais, sem considerar a correlação dos contextos        
das narrativas. Nesse sentido, ressalta-se a importância do        
conhecimento interlinguístico adquirido mediante o uso de       
aplicativos digitais, já que no Processamento Automático de        
Línguas Naturais (PLN), a Tradução Automática (TA) se        
constitui como uma subárea que abriga estratégias de tradução         
e interpretação em caráter limitado. Além disso, reforça-se a         
necessidade de uma didática formadora aos      
tradutores/intérpretes, considerando as práticas contextuais,     
quanto às testagens de ferramentas que viabilizam a TA, e          
instiguem o caráter da tradução equivalente nas mensagens de         
partida e chegada de uma Língua. 

PALAVRAS-CHAVE: Tradutor/Intérprete. Cultura digital.    
Tradução Automática. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 
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 O ENSINO E A PESQUISA 

EM TRADUÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO DE UM 

PONTO DE VISTA 

MULTICULTURAL 

EMANCIPATÓRIO  

 

 

Profa. Dra. Sandra Dias Loguercio  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS  

sandra.loguercio@ufrgs.br  

 

Profa. Dra. Fabíola Reis  

Universidade Federal do Amapá – UNIFAP  

fsfreis@unifap.br  

 

Prof. Dr. Adail Sobral  

Universidade Federal do Rio Grande – FURG  

adail.sobral@gmail.com  

 

 

TRADUTORA(E)S e intérpretes não apenas mediam      

encontros de culturas, como constituem fator vital da        

produção desses encontros (BAKER, 2018). Para além da        

circulação de literaturas ficcionais, científicas, filosóficas      

90 



 

etc., e de trocas diversas, tradutora(e)s e intérpretes        

atuam em contextos de conflitos entre pessoas e países,         

de deslocamentos de pessoas e povos, de convívio,        

portanto, entre diferentes. Eles estão presentes em       

processos tanto de desmonte de democracias como       

revolucionários, porque são seres polìticos que constroem       

realidades culturais, intervindo “no processo de narração       

e renarração que constitui todos os encontros” (BAKER,        

2018, p. 340). Por meio de novas metodologias        

(FERREIRA, SOUSA & GOROVITZ, 2015) e pensando no        

alcance e poder das traduções (MILTON, 1993), muitos        

profissionais da tradução e da interpretação já se        

assumem hoje como ativistas, organizando-se em      

movimentos coletivos autônomos para fazer frente ao       

status quo político, usando suas competências      

linguísticas para criar novos espaços de resistência, seja        

dando visibilidade a narrativas silenciadas, seja      

possibilitando narrativas em outras línguas, minoradas      

pela hegemonia do inglês e por políticas linguísticas        

globais. Formadora(e)s de tradutora(e)s e     

pesquisadora(e)s em tradução não podem mais evitar       

pensar sua disciplina e suas práticas de formação como         

parte essencial da engrenagem reguladora dos distintos       

contextos da vida em sociedade, buscando produzir e        

formar para um conhecimento que vise a emancipação        

em todas as suas formas, para que esse profissional tenha          

consciência de seu papel político e de como intervém na          

vida social por meio de sua prática, das narrativas e do           

conhecimento que produz, impactando o mundo em que        
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vive. Uma abordagem emancipatória, tanto no ensino       

quanto na pesquisa, exige, antes de tudo, nesse sentido, o          

reconhecimento do outro como sujeito, sujeito produtor       

de conhecimento e, assim, a transformação de uma visão         

monoculturalista – predominante nas sociedades ditas      

ocidentais e nos projetos de globalização – para uma         

visão multiculturalista, que favoreça o diálogo, não a        

imposição de ideias, a convivência das diferenças, não a         

homogeneização, a aprendizagem mútua, não a      

colonização. Trata-se, em última instância, de valorizar a        

vida em sua diversidade e especificidade local, não o         

mercado que nutre impérios, destruindo culturas e       

alteridades. Este simpósio se propõe a refletir sobre        

diferentes formas de promover o     

conhecimento-emancipação (SANTOS, 2011) no âmbito     

da formação de tradutora(e)s e da pesquisa em tradução,         

acolhendo trabalhos que: (a) denunciem os      

silenciamentos provocados nessas instâncias; (b)     

repensem metodologias de ensino e pesquisa; (c)       

discutam teorias da tradução afinadas com essa       

abordagem; e (d) apontem caminhos para o       

reconhecimento do conhecimento produzido por     

tradutoras e tradutores e intérpretes.  
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(01)  
 
A ARTICULAÇÃO ENTRE TRADUÇÃO E 

MINORIAS LINGUÍSTICAS NA PESQUISA 

ACADÊMICA 

 
 

Cláudia Fernanda Pavan (UFRGS) 

cp4v4n@gmail.com  

 
 
O objetivo deste trabalho é discutir o papel da pesquisa          
acadêmica em relação à interface entre tradução e minorias         
linguísticas bem como em relação ao posicionamento do        
tradutor nesse contexto. Discutir essas questões no âmbito        
acadêmico é elementar para o desenvolvimento da consciência        
política e social dos futuros tradutores, logrando, assim, o         
“conhecimento-emancipação” (SANTOS, 2011, p. 30) –      
essencial para que o tradutor assuma uma postura crítica,         
reconhecendo sua influência e responsabilidade em relação à        
tradução e a suas repercussões. Embora muitos estudos        
abordem questões referentes às minorias linguísticas, ainda não        
há, especialmente no Brasil, pesquisas expressivas que       
considerem a tradução e o papel do tradutor nas diferentes          
situações de contato entre as minorias linguísticas e a língua          
majoritária, como, por exemplo, no acesso a serviços públicos         
básicos. Mesmo na comunidade acadêmica internacional,      
apesar do crescente interesse em temas relacionados a minorias         
linguísticas (ALANEN, 2009; OZOLINS, 2010;     
SCHÄFFNER, 2003, 2007), ainda são poucos os estudos mais         
extensos sobre a influência da tradução – e de seus agentes – na             
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integração de línguas minoritárias em uma sociedade       
multilíngue e na legitimação dessas línguas, especialmente,       
naqueles domínios, há muito, controlados pela língua       
majoritária. A discussão proposta para essa comunicação       
baseia-se sobretudo em perspectivas articuladas entre a       
Sociolinguística e os Estudos da Tradução, pois questões como         
o plurilinguismo, o lugar ocupado pelas minorias linguísticas        
em uma sociedade e a diversidade linguística ‒ temas         
amplamente estudados na esfera da Sociolinguística ‒ também        
estão estreitamente ligados aos Estudos da Tradução e ao papel          
do tradutor nesses contextos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Contatos linguísticos.    
Línguas minoritárias. 
 

(02)  
 
POR UMA FORMAÇÃO CRÍTICA E ENGAJADA      

DE TRADUTORES 

 
 

Sandra Dias Loguercio (UFRGS) 

sandra.loguercio@ufrgs.br 

 

 
Como em um observatório dos estudos da Tradução no Brasil,          
esta comunicação dá continuidade a um levantamento que        
busca identificar a que temas e, sobretudo, a que causas          
estudantes de graduação em Tradução têm se voltado. Isso é          
feito a partir da coleta dos resumos de trabalhos de conclusão           
de curso já disponibilizados em repositórios institucionais       
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online, entre o período de 2016 a 2019, em que se leva em             
conta não apenas o assunto ou autor traduzido e/ou pesquisado,          
mas a abordagem e o posicionamento de autor.        
Compreendendo que a formação profissional-acadêmica passa,      
entre outros aspectos, pela tomada de consciência do lugar do          
profissional no mundo, para que o próprio sujeito em formação          
reconheça que papel(papéis) ele mesmo, enquanto profissional,       
poderia e gostaria de desempenhar, seus interesses apontam,        
mesmo que transitoriamente, para o modo como tendem a         
assimilar questões atinentes à sociedade e às narrativas em         
disputa em um dado tempo-espaço. De maneira indireta, essas         
informações nos mostram o que está sendo privilegiado ou         
acolhido pelos docentes da área vinculados a instituições        
universitárias públicas que dialoga com temas sensíveis da        
sociedade (BOUILLON et al., 2006), tais como aqueles        
relacionados a minorias sociais, práticas e/ou abordagens que        
colocam traduções e tradutores como agentes de processos        
políticos e sociais. Em última análise, trata-se de verificar a          
permeabilidade discursiva da área, via estudantes, e trazer à         
tona aspectos da formação de tradutores que dialogam mais         
diretamente com as demais Ciências Humanas e Sociais, lugar         
do qual a formação e a pesquisa em Tradução não deveriam           
abrir mão em razão de seu papel fundamental para a construção           
dos encontros entre culturas (BAKER, 2018).  
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação de tradutores. Trabalhos de      
conclusão de curso. Causas e temas sensíveis. Permeabilidade        
discursiva.  
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(3) 
 
TRANSCULTURALIDADE, TRADUÇÃO E 

RESPONSABILIDADE ÉTICA DOS 

TRADUTORES 
 

Adail Sobral ( FURG) 

adail.sobral@gmail.com 

 
 
A tradução é um ofício de instauração de sentidos que tem           
cunho essencialmente transcultural, dada a inegável relação       
entre língua(s) e cultura(s). Ao traduzir textos, o tradutor         
produz discursos em outra língua a partir de discursos escritos          
numa dada língua. Assim, os tradutores aplicam esforços a uma          
atividade que não tem somente o texto da língua de partida           
como sua fonte, mas todo o entrelaçamento entre culturas aí          
envolvido. Tudo é traduzível precisamente porque traduzir é        
criar na língua de chegada sentidos “co-respondentes” a        
sentidos da língua de partida, e não buscar equivalências entre          
palavras, que a rigor sequer existem, uma vez que cada palavra           
é valorada, vem de um recorte da realidade, social e histórico, e            
dado que as sociedades e línguas diferem entre si. Aquele que           
se dedica ao ofício de traduzir faz uma mediação entre culturas,           
uma trans-posição de sentidos, a criação de uma interação entre          
o autor e interlocutores a quem ele não podia dirigir-se em sua            
língua. Essa tarefa impõe responsabilidades éticas dos       
profissionais tradutores que são aqui tematizadas do ponto de         
vista da emancipação e da promoção de cidadania mediante o          
acesso a saberes de outras culturas com o respeito às culturas           
envolvidas. 
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PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Transculturalidade. 
Instauração de sentidos 
 

(4) 
 
FORMAÇÃO DE TRADUTORES INDÍGENAS 

NA FRONTEIRA FRANCO-BRASILEIRA 
 

 

Fabíola do Socorro Figueiredo dos Reis (UNIFAP) 

fsfreis@yahoo.com.br 

 
 
No texto Littérature de Frontière, itinéraire d’un écrivain        
(2007), Claudio Magris apresenta exemplos de como a        
reorganização geográfica da Europa torna os textos de alguns         
escritores europeus interessantes não apenas em relação aos        
aspectos das fronteiras geográficas, políticas e linguísticas, mas        
também quanto “às fronteiras psicológicas, sociais e interiores”        
(2007, p. 14): pessoas que moram na fronteira, que falam uma           
língua na escola, outra na rua, um dialeto com os avós. A            
fronteira remete aos limites estabelecidos por domínios       
distintos, expondo campos aparentemente disjuntos, onde o       
transpassar não autorizado é visto como uma agressão, uma         
fresta na fronteira que oportuniza a comunicação, como o         
antigo checkpoint Charlie da Alemanha, a Ponte Binacional        
Brasil-Guiana Francesa ou a Ponte da Liberdade na fronteira         
Brasil-Paraguai. Os estudos de fronteira, como a literatura da         
região, os aspectos linguísticos, sociais e/ou identitários,       
movimentos migratórios, tradução de obras de autores/temas de        
fronteira permite-nos fazer uma reflexão sobre a obra literária         
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como veio de passagem e como ato tradutório. Em vista disto,           
apresentamos algumas considerações sobre as práticas e sobre        
as traduções de textos literários e documentais por alunos         
indígenas dos cursos com enfoque em linguagem. Aqui relato         
em especial a experiência na tradução dos poemas de Waddy          
Many Camby Benoît, poeta ativista da fronteira       
franco-brasileira, por em especial o texto “Waiãpi       
Kamisawala” (2019). Por meio das metodologias apresentadas       
por Pereira (2015) sobre tradução em sala de aula, bem como           
avaliar de forma crítica as traduções (OLMI, 2001), analisamos         
as escolhas tradutórias desses tradutores da fronteira e como a          
identidade pode interferir nessas atividades. Por fim, deixamos        
a pergunta: quais são os riscos de se atravessar a fronteira?  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Fronteira. Prática    
tradutória.  
 

(05) 
 
INTERPRETAÇÃO COMUNITÁRIA: UM 

SERVIÇO CADA VEZ MAIS NECESSÁRIO PARA 

A MEDIAÇÃO LINGUÍSTICA E 

INTERCULTURAL NOS CONTEXTOS DE 

IMIGRAÇÃO 

 
 

Byatriz de Oliveira Gonzales (UFPEL) 

byatriz.oligonzales@gmail.com 

 

Dra. Digmar Jimenez (UFSC) 

digmarjimenezagreda@gmail.com 
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Esta comunicação se propõe a discutir a importância da         
interpretação comunitária na formação do tradutor(a) sobretudo       
como uma área (laboral) em expansão que está diretamente         
relacionada com a imigração e a diáspora como fenômenos da          
mundialização. Pretendemos propor a definição da      
interpretação comunitária, suas características, suas distintas      
áreas de atuação e o perfil dos intérpretes comunitários no          
contexto imigratório. Utilizamos como principais referências      
os autores Pochhacker (2004), Origuela, D. (2014) e Garcia         
(2019), que nos interessa demonstrar que a interpretação        
comunitária é um serviço de mediação linguística e        
intercultural fundamental para atender as necessidades dos       
imigrantes e refugiados no acesso aos diferentes serviços        
públicos. Especificamente, queremos destacar a relevância da       
interpretação comunitária para a Universidade Federal de       
Pelotas e sua política de mobilidade internacional, em especial,         
aquelas destinadas à recepção da imigração estudantil. E        
concluindo o debate sobre a necessidade de uma formação         
específica em interpretação comunitária na medida em que o         
profissional da interpretação de línguas orais atua na função do          
reconhecimento dos direitos linguísticos dos imigrantes e       
valoriza a diversidade linguística e cultural da condição        
humana em um mundo transnacional marcado pelas interseções        
locais no sistema global. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Interpretação Comunitária. Direitos    
Linguísticos. Imigração Estudantil. 
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(06) 
 
PESQUISAS SOBRE O ENSINO DE TRADUÇÃO 

PUBLICADA EM PERIÓDICOS BRASILEIROS: 

ESTUDOS CIENCIOMÉTRICOS DOS ÚLTIMOS 

35 ANOS 

 
 

Marileide Dias Esqueda (UFU) 

marileide.esqueda@ufu.br 

 
 
Com a expansão da ciência e das inovações tecnológicas, os          
Estudos da Tradução avançam a cada dia, aglutinando        
diferentes pontos de vista investigativos. Com base nos        
trabalhos de James Holmes (1988/2004) e de Gideon Toury         
(1980, 1995), os pesquisadores dos Estudos da Tradução        
delimitam seus tipos e objetos de estudo, distinguem as         
metodologias empregadas, vinculam-se a determinadas escolas      
teóricas, contribuindo para a consolidação científica e       
profissional da área. Assim, os esforços para tais tentativas de          
consolidação dos Estudos da Tradução merecem ser aferidos,        
sendo a Cienciometria, subárea das Ciências da Informação,        
uma ferramenta metodológica importante a ser utilizada para        
viabilizar a descrição quantitativa e qualitativa do       
desenvolvimento de seu capital científico. A Cienciometria       
possibilita que se mostre à comunidade acadêmica e        
profissional os principais avanços e tendências da ciência,        
conforme se pode constatar, em cenário internacional, no        
âmbito dos Estudos da Tradução e Interpretação, nos trabalhos         
Gao e Chai (2009), Wang e Mu (2009), Tang (2010), Wang           

102 

mailto:marileide.esqueda@ufu.br


 

(2014), Dooslaer e Gambier (2015), Gile (2015) e Yan, Pan e           
Wang (2018), e, no Brasil, de forma similar, embora não          
utilizando-se unicamente de técnicas cienciométricas,     
Vasconcellos (2003), Frota (2007), Vasconcellos (2013), Dias       
e Faleiros (2013), Albres e Lacerda (2013) e Alves e          
Vasconcellos (2016). Visando colaborar com essas pesquisas,       
esta comunicação tem como objetivo mostrar os resultados de         
um estudo cienciométrico que, com sua ampla força descritiva,         
examina, quantitativa e qualitativamente, a produção      
acadêmica dos Estudos da Tradução veiculada em periódicos        
científicos brasileiros da área, com ênfase especial àquela        
voltada à temática ensino de Tradução. Além de aferir dados          
numéricos quanto ao volume de trabalhos publicados, às        
palavras-chave adotadas, às instituições e aos autores mais        
produtivos, o estudo que se irá apresentar descreve e discute as           
abordagens didático-pedagógicas sugeridas pelos    
pesquisadores para o ensino de Tradução dos últimos 35 anos,          
relacionando-as a dados oriundos de estudos exploratórios de        
Esqueda (2018; 2020). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Tradução. Abordagens de      
ensino e aprendizagem. Abordagens didático-pedagógicas.     
Cienciometria. Periódicos brasileiros dos Estudos da Tradução. 
 

(07) 
 
A TRADUÇÃO DE PREFÁCIOS COMO AÇÃO 

FEMINISTA 

 
 

Érica Lima  

ericalalima@gmail.com 
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Recentemente foi aprovado o Certificado de Estudos em        
Tradução para cursos de graduação do Instituto de Estudos da          
Linguagem, da Unicamp. Com o objetivo de atestar a         
conclusão de um conjunto de disciplinas relacionadas a teorias         
e práticas de tradução, revisão e editoração, o certificado         
responde a um interesse discente pela área, o qual vinha sendo           
observado pelo aumento de monografias defendidas nos       
últimos anos. Este trabalho objetiva apresentar um projeto de         
tradução ativista (BAKER, 2006; 2018) em desenvolvimento       
em uma das disciplinas integrantes do certificado, que envolve         
a tradução de uma coletânea de quatorze prefácios de edições          
traduzidas e adaptadas do livro Our Bodies, Ourselves para         
diversos países, entre eles Armênia, Índia, Japão, Romênia,        
Senegal e Sérvia (CHATTERJEE, 2008). Os prefácios dão voz         
a mulheres que enfrentaram barreiras para produzir, em suas         
línguas, fontes seguras de informação sobre temas como        
sexualidade, reprodução, aborto e violência. Eles mostram a        
resiliência e coragem de tradutoras que lutaram para mudar o          
status quo, considerando características culturais, políticas e       
religiosas dos diferentes contextos para os quais o livro foi          
traduzido. Até o momento, as traduções proporcionaram       
reflexões sobre o papel dos paratextos (GENETTE, 2009) e da          
paratradução (FRÍAS, 2011), discussões sobre a importância       
das escolhas linguísticas para uma posição política e de         
resistência a uma sociedade falocêntrica (DERRIDA, 1993),       
avaliação de estratégias de tradução atreladas a concepções        
teóricas adotadas e constatação da necessidade de ações que         
fortaleçam as mais diversas formas de feminismo,       
especialmente quando estão sendo ameaçados direitos antes       
considerados conquistados.  
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PALAVRAS-CHAVE: Tradução feminista. Our bodies,     
Ourselves. Prefácio. 

(08) 
 
A TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA COMO 

FERRAMENTA NO ENSINO-APRENDIZAGEM 

DE UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA 

ALUNOS IDOSOS 

 
 

Hiáscara Sales de Barros (UFCE)  

hiascara@alu.ufc.br 

 
 
Com o crescimento do número de idosos no Brasil a cada ano,            
a sociedade precisa se adequar às suas necessidades e garantir          
seus direitos, em que, dentre eles, figura a educação. Por isso,           
cada vez mais idosos procuram cursos de capacitação, sendo o          
curso de uma língua estrangeira um dos mais requisitados. No          
entanto, o idoso apresenta necessidades, interesses e estilos        
diferentes do público jovem e adulto, por isso o professor de           
língua estrangeira (LE), como mediador de conhecimento,       
precisa reconhecer e se adequar às limitações dos idosos,         
visando nesses sujeitos aprendizagens significativas. A      
tradução é um recurso educativo que pode trazer ótimos         
resultados e benefícios. No caso dos alunos idosos,        
especificamente a tradução intersemiótica, pois a mesma torna        
a aula mais dinâmica, agradável, facilitando portanto a        
aquisição de uma língua estrangeira. A tradução       
intersemiótica é muito relevante no processo de       
ensino-aprendizagem de uma LE, visto que a partir da mesma          
podem ser desenvolvidas várias atividades que facilitam e        
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impulsionam o aprendizado do discente, especialmente o       
idoso e sem exigir muito dele. Por meio disso, este trabalho           
objetiva analisar a eficácia da tradução intersemiótica no        
aprendizado de uma LE, em um contexto em que estão          
inseridos alunos a partir dos 60 anos. Os estudos para o tema            
proposto referenciaram-se em Leffa (2008) e Malmkjaer       
(1998), que defendem o uso adequado da tradução,        
considerando o perfil do aluno, Jakobson (2000), que definiu         
o conceito de tradução intersemiótica e Santaella (2005), que         
salienta a importância da linguagem não-verbal na       
comunicação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução Intersemiótica. Ferramenta    
de Ensino. Idosos. 
 

(09) 
 
LABESTRAD/UFF: FORMAÇÃO CRÍTICA DE 

TRADUTORES 

 
 

Giovana Cordeiro Campos (UFF) 

giovanacordeirocampos@gmail.com 

 
 
Esta comunicação abordará o trabalho realizado no Laboratório        
de Estudos da Tradução da Universidade Federal Fluminense –         
Labestrad/UFF, com ênfase nas atividades da equipe de inglês.         
O Labestrad/UFF foi criado em 2013 como projeto de extensão          
pelo Departamento de Letras Estrangeiras Modernas – GLE, do         
Instituto de Letras, com o objetivo da formação de tradutores          
por meio de uma prática reflexiva da tradução a partir de           
demandas das comunidades interna e externa da UFF.        
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Atualmente, são seis línguas estrangeiras de trabalho – alemão,         
espanhol, francês, inglês, italiano e russo –, cujas equipes têm          
autonomia para aceite e desenvolvimento de traduções, sendo        
constituídas por docentes e discentes de graduação e de         
pós-graduação. A equipe de inglês está envolvida, dentre        
outros, no projeto de tradução para o inglês e legendagem da           
Enciclopédia Audiovisual Virtual em Análise do Discurso e        
Áreas Afins (disponível em http://encidis-uff.com.br/), cujo      
referencial teórico inclui a Análise de Discurso, tal como         
proposta por Pêcheux (1975) e desenvolvida no Brasil por         
Orlandi (2003) e Mariani (2016), e os Estudos da Tradução,          
mais precisamente as reflexões de Lefevere (1992), Venuti        
(1986, 1995, 1998) e Mello (2010). O projeto, além de focar a            
tradução audiovisual, reflete sobre o processo de       
tradução/legendagem de pesquisas brasileiras para contextos      
estrangeiros hegemônicos, o que envolve pensar estratégias que        
consideram a chamada “escrita científica”, em um movimento        
de assimilação/domesticação, mas também na possibilidade de       
resistência, a partir da estrangeirização. Assim, coloca-se em        
evidência a formação de tradutores críticos, tanto para o         
mercado de trabalho quanto para a pesquisa na área. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da Tradução. Formação de      
Tradutores. Assimilação/Resistência 
 

(10) 
 
A AUDIODESCRIÇÃO NO FUTEBOL COMO 

RECURSO DE ACESSIBILIDADE PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
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Marcos Alexandre Sena da Silva (UFBA) 

m.alexandre.sena@gmail.com 

 

Silvia La Regina (UFSB) 

silvialaregina@gmail.com 

 
 
Em seu entendimento mais difundido, a audiodescrição (AD) é         
a transformação de imagens em palavras. Trata-se, assim, de         
um meio de acessibilidade voltado, primariamente, às pessoas        
com deficiência visual (PcDV). A AD é, neste sentido, um          
recurso tradutório intersemiótico que permite a inclusão       
sociocultural de pessoas cegas ou com baixa visão, em         
diferentes esferas – artística (em filmes, séries e peças teatrais),          
cultural (em exposições, visitações a museus), comunicacional       
(com charges), política (em debates e propagandas eleitorais),        
esportiva (por meio do futebol) etc. Nesta última, foco deste          
trabalho, apesar das locuções radiofônica e televisiva, voltadas        
a normovisuais, encontra-se a locução audiodescritiva, mais       
ampla e mais acessível, na busca da equidade e da valorização           
da diversidade, uma vez que o conteúdo, a transmissão         
esportiva, é adaptado ao público primário (e não o contrário).          
Nela, não deve haver interferências internas ou externas, que se          
transformam em barreiras para o espectador com deficiência        
visual; há a valorização da PcDV, por meio do reconhecimento          
do indivíduo na sociedade – pois, em âmbitos gerais, a          
abordagem da deficiência como debilidade, fraqueza, vai de        
encontro à ideia de inclusão das pessoas cegas ou com baixa           
visão. Este trabalho busca, portanto, discutir os estudos acerca         
da acessibilidade audiovisual, com enfoque no futebol, a partir         
locução audiodescritiva, para as questões referentes à inclusão        
sociocultural do público com deficiência visual. 
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PALAVRAS-CHAVE: Locução audiodescritiva. 
Acessibilidade. Inclusão social. 
 

(11) 
 

CONQUISTANDO ESPAÇOS: UMA PROPOSTA 

PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM 

TRADUÇÃO EM UMA UNIVERSIDADE 

BAIANA 

 

 
Shirlei Tiara de Souza Moreira (UFFS) 

stsmoreira@uefs.br 

 
 
A tradução é um ofício desafiador. Os desafios linguísticos e          
culturais estão longe de ser os mais laboriosos a quem se           
dispõe a negociar sentidos e ser intérpretes de culturas.         
Deparam-se com uma profissão não regulamentada e com        
tantas outras situações que revelam a desvalorização e a         
tentativa de silenciar os protagonistas de uma atividade tão         
poderosa e importante. Destarte, ponderar sobre a própria        
prática e compreender o caráter político do ato tradutório são          
condições sine qua non para entender o papel do tradutor nesse           
contexto. A nossa inquietação é chamar atenção para o espaço          
das reflexões sobre a tradução e o traduzir no curso de letras            
com inglês de uma universidade baiana. Considerando o        
número exíguo de cursos de formação de tradutores,        
especialmente no Nordeste, os cursos de letras podem e         
precisam ser um espaço de discussão e formação desse         
indivíduo, que quase sempre entende a tradução, a partir do          
escopo logocentrista. É nosso objetivo propor ações na tríade         
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ensino, pesquisa e extensão em tradução nessa instituição,        
conquistando um lugar de destaque e reconhecimento para a         
tradução e o tradutor. Para aporte teórico, escolhermos os         
escritos de Rossi (2014), Gorovitz (2014), sobre o ensino da          
Tradução e os de Mignolo (2007), Rajagopalan (2000), Baker         
(2018), Bassnet (2002) sobre a importância de pensar a         
tradução a partir do viés político e decolonial. A partir dessas           
perspectivas emancipatórias buscaremos oferecer    
possibilidades para mudar a realidade local no âmbito dos         
Estudos da Tradução.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Tradução. Formação.  
 

(12) 
 
INTERPRETAÇÃO CONSECUTIVA: SÓ EM 

PRIMEIRA PESSOA? 

 
 

Milton L. Torres (UNASP) 

milton.torres@unasp.edu.br 

 

Ana Mª de Moura Schäffer (UNASP) 

ana.schaffer@unasp.edu.br 

 
 
 
Recentemente, meus alunos de interpretação consecutiva      
retornaram de uma palestra proferida por um profissional da         
área de interpretação e esboçaram sua satisfação de que esse          
estudioso tivesse categoricamente desconsiderado a     
interpretação consecutiva em terceira pessoa, contrariando uma       
de minhas recomendações em sala de aula, ao aconselhar o          
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emprego da terceira pessoa, especialmente quando a       
interpretação ocorre em um contexto legal ou médico. Nessa         
direção, este texto destaca alguns pontos de vista relativos ao          
emprego da terceira pessoa nas práticas de interpretação        
consecutiva, em determinadas áreas, com ênfase nos aspectos        
culturais e situacionais que determinam variações nas práticas        
de hoje, sob a perspectiva de diferentes autores. Hsieh (2003, p.           
308) afirma que, devido ao fato de que intérpretes no contexto           
médico (especialmente os assim-chamados “liaison     
interpreters”) estão visivelmente presentes no ato da       
interpretação, a regra é que façam a interpretação em primeira          
pessoa. Já Roat, Putsch e Lucero (1997) defendem que, no          
contexto da interpretação por telefone, mesmo no contexto        
médico, o intérprete deve empregar a terceira pessoa, com o          
que Hsieh (2003, p. 309) também concorda, justificando o         
emprego da terceira pessoa pelas confusões que podem        
facilmente ocorrer diante da falta de pistas comunicativas        
resultante da ausência física do intérprete que acaba        
impossibilitado de observar a expressão facial, os movimentos        
e os gestos dos interlocutores. Okahara et al. (2012) destacam o           
consenso e a flexibilidade em nome da comunicação; ou seja, a           
situação deve determinar a escolha pela primeira ou terceira         
primeira pessoa para comunicar melhor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Interpretação Consecutiva. Primeira    
ou terceira pessoa. 
 

(13) 
 
RECEPÇÃO CRÍTICA DO MUNDO ANTIGO     

PELA TRADUÇÃO FEMINISTA 
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Renata Cazarini de Freitas (UFF) 

renatacdef@gmail.com 
 
 
Diante da escassa literatura antiga supérstite escrita por        
mulheres, muito do que se depreende sobre a situação feminina          
na Antiguidade tem como fonte a produção cultural feita por          
homens. E homens da elite. Assim, a leitura crítica de qualquer           
desses autores exige o reconhecimento de um contexto de         
estrutura patriarcal, em que figuras subalternas não desfrutam        
nem mesmo do domínio de seus corpos. E não apenas na           
condição de escravismo, mas também da maternidade como        
destino biológico da mulher. A recente produção literária de         
autoria feminista tem procurado dar voz a personagens de         
mulheres silenciadas nos textos antigos, como a Penélope da         
Odisseia homérica no romance The Penelopiad (2005), de        
Margaret Atwood. Parece haver a intenção de confrontar a         
violência epistêmica, concebida pela filósofa feminista Kristie       
Dotson (2011) como “uma prática de silenciamento danosa e         
recorrente”. Não é diferente com a tradução. A primeira         
tradução da Odisseia direto do grego antigo para o inglês feita           
por uma mulher, a classicista Emily Wilson, é posicionada         
como o relato de “uma velha história para os nossos tempos           
modernos” (2017). Isto é, a tradutora evidencia a existência de          
um contexto moderno de recepção do texto antigo e se insere           
nele, refutando a invisibilidade de sua tarefa. Como observa         
Helen Morales no verbete “Feminism and ancient literature” do         
Oxford Classical Dictionary, num campo dominado pelos       
homens como o da tradução de clássicos (diagnóstico válido         
também no Brasil), a violência sexual pode ser transposta (e          
não só por tradutores homens) como se fosse relação         
consensual. 
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PALAVRAS-CHAVE: Antiguidade. Recepção de clássicos.     
Tradução feminista.  

(14) 
 
INTERPRETAÇÃO COMUNITÁRIA NA 

INTERSECÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E 

ACESSO A DIREITOS 

 
 

Daniella Avelaneda Origuela (USP) 

daniavelaneda@gmail.com 

 
 
A interpretação comunitária é uma área emergente dos Estudos         
da Interpretação (Pöchhacker, 2006) e é entendida como a         
mediação linguística-cultural de imigrantes e povos originários       
que não falam a língua local e os prestadores de serviços que            
atuam nos serviços públicos (Hale, 2007). A interpretação para         
imigrantes seria assim uma forma de acesso a direitos         
linguísticos que também fazem parte dos direitos humanos        
(Hammel, 2003). Entendemos que na formação de intérpretes        
comunitários é de suma importância abordar, além das técnicas         
de interpretação, questões de ética (Rudvin e Tomassini, 2011),         
não uma ética neutra, mas uma que se alinhe as questões dos            
direitos humanos e acesso a direitos, se descolando da caridade          
e assistência. Observando a dimensão política da língua e as          
relações de poder (Kilomba, 2019), a prática do intérprete         
comunitário deve ser antirracista e anticolonialista, evitando       
estereótipos, tratando os imigrantes como sujeitos. Um       
profissional com plena consciência de seu papel e das questões          
políticas e culturais migratórias terá mais capacidade de lidar         
com os desafios da mediação para imigrantes na sociedade         
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atual. Cabe aos que treinam futuros intérpretes comunitários        
abordar tais questões a partir de uma prática transgressora e          
libertária (Hooks, 2013) para que este tomem suas próprias         
decisões éticas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Interpretação comunitária. Imigração.    
Direitos humanos. 
 

(15) 
 
A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE TEORIAS DE 

TRADUÇÃO PARA UMA PRÁTICA 

CONSCIENTE DA PROFISSÃO 

 
 

Samira Spolidorio (Unicamp) 
samira.spolidorio@gmail.com 

 
 
A famigerada dicotomia entre teoria e prática, assim como         
acontece um muitas outras áreas, afeta também a área dos          
Estudos da Tradução e, sobretudo, a subárea de Didática de          
Tradução. Chesterman e Wagner (2002) apresentam uma       
interessante discussão sobre “a Torre de Marfim e o Chão de           
Fábrica”, usando essas metáforas para identificar falácias       
comuns de interpretação para destacas as diferenças entre o que          
discute a academia e o que exige o mercado de trabalho,           
respectivamente. Essa visão dicotômica e contrastante entre       
teoria e prática ainda é bastante comum, presente tanto na          
academia quanto no mercado de trabalho. É possível identificar         
na academia uma preferência pelos estudos de tradução        
literária, em especial da chamada “alta literatura”, porém, o         
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número de profissionais da tradução que de fato trabalham com          
esse tipo de texto é relativamente muito baixo em relação a           
outras áreas da tradução. Já no mercado de trabalho, o alto           
número de profissionais autodidatas que hoje trabalham com        
tradução em tempo integral já por muitos anos veem com muita           
resistência o ensino formal universitário de tradução e, em         
especial, das teorias de tradução. Assim, é interesse dessa         
comunicação investigar como melhor abordar essa relação que,        
a nosso ver, deve ser complementar e não dicotômica. Para          
isso, discutiremos a própria noção de teoria (CHERSTERMAN        
& WAGNER, 2002; AUBERT, 2003; FAWCETT &       
GARCIA, 2010) e o papel do ensino da teoria na prática           
tradutória mais consciente e multicultural (AUBERT, 2003;       
PAGANO, 2003; (PRESAS & MARTIN, 2014;      
YUSTE-FRÍAS, 2014; PUNGARTNIK, 2015). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Didática de Tradução.     
Ensino de Tradução. 
 

(16) 
 
A UTILIZAÇÃO DE MEMES NA TRADUÇÃO 

AUDIOVISUAL DA SÉRIE 

“DISENCHANTMENT” 

 
 

Even Augusto da Costa Lins (UEFS) 

even.lins@gmail.com 

 
 
É através da tradução que temos acesso a filmes, séries,          
músicas, documentários e tantas outras mídias que refletem a         
cultura do seu país de origem. A dublagem e a legendagem são            
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facilitadores para o acesso a esse conteúdo. Esses dois         
processos são realizados de forma minuciosa levando em conta         
a fala, tempo de diálogo, vocabulário e principalmente o         
entendimento de quem irá acessar o conteúdo. Observando o         
público alvo, destacam-se alguns fenômenos dentro do       
processo tradutório, são eles as transcriações, adaptações e        
domesticações, que normalmente vão utilizar elementos      
equivalentes de culturas diferentes, como por exemplo, a        
tradução de ditados populares, piadas que fazem referência a         
elementos comuns da cultura do texto de partida e modificados          
no texto de chegada. Atualmente podemos observar também        
uma inserção inusitada e inovadora nas traduções audiovisuais        
de algumas obras, o uso de memes, que são imagens e textos            
que viralizam nas redes e acabam também por aparecer em          
ambientes físicos de comunicação de forma muito similar aos         
ditados populares e expressões idiomáticas comumente usadas.       
Esses elementos já estão sendo inseridos dentro de dublagens e          
legendas, como é o caso da série Disenchantment, produzida e          
distribuída pela Netflix e que será o material a ser analisado no            
presente texto. O objetivo desse trabalho é observar e analisar          
como ocorrem essas adaptações com memes, quais os        
propósitos delas e analisar como os memes se conectam ao          
contexto de partida e ao contexto de chegada.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Dublagem. Memes. 
 

(17) 
 
AS CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO 

VOLUNTÁRIO DE TRADUÇÃO E SUAS 

IMPLICAÇÕES SOCIOCULTURAIS 
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Narjara Ferreira Mitsuoka (USP) 

narjarafm@gmail.com 

 
 
Este trabalho pretende analisar os aspectos do trabalho        
voluntário de tradução sob o prisma sociocultural, o propósito         
do engajamento na rede de tradução e suas implicações no          
percurso de formação profissional e de identidade. Para tanto,         
tomaremos como objeto de estudo um grupo de tradutoras         
voluntárias que atuam na Organização Não-Governamental      
Soka Gakkai Internacional. Como se pretende estudar os        
agentes que participam desse processo, como parte de uma         
estrutura social, utilizaremos a teoria de actor-network de        
Bruno Latour (2005). Com o intuito de analisar a função e o            
desenvolvimento dos tradutores voluntários envolvidos no      
processo, sua experiência pessoal e profissional e suas relações         
socioculturais, utilizaremos a noção de habitus discutida por        
Pierre Bourdieu (1972; 1990; 2003). Com base nos estudos         
preliminares, pressupõe-se que os atores que desenvolvem esse        
trabalho voluntário de tradução compartilham princípios e       
disposições semelhantes, ou seja, possuem basicamente os       
mesmos habitus e negociam as regras que regem o seu trabalho           
de acordo com a prática, e não partindo da teoria. Finalmente,           
busca-se confirmar a premissa de que, para o grupo em          
questão, os valores que permeiam o seu trabalho, a despeito da           
recompensa financeira, agregam novas características ao      
trabalho de tradução, sob uma concepção mais humanista. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Trabalho voluntário.    
Sociocultural. 
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A TRADUÇÃO, A 

INTERPRETAÇÃO E AS 

DIFERENTES 

POSSIBILIDADES DE 

ATUAÇÃO DO TRADUTOR 

LGBTI+  

 

 

Prof. Me. Vinicius Martins Flores  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS  

viniciusmartinsf@gmail.com  

 

Prof. Me. Sandro Rodrigues da Fonseca  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS  

sandrofnsc@gmail.com  

 

 

O PRESENTE simpósio propõe agregar relatos de       

experiência, pesquisas e trabalhos que englobam as       

traduções/interpretações sobre ou para a Comunidade      

LGBTI+. A atuação de intérpretes de língua de sinais é          

frequentemente vista em vários espaços. Em escolas,       

universidades e demais espaços de educação, os       

intérpretes atuam na interpretação das aulas, palestras e        
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conferências, reuniões entre professores e alunos, bem       

como na própria interação entre alunos em sala de aula          

(LACERDA, 2012). No espaço da saúde, intérpretes       

podem atuar em consultórios médicos, odontológicos,      

psicoterapêuticos dentre outros espaços de saúde      

(RINGO, 2017). Ainda em espaços do sistema legal,        

intérpretes atuam em tribunais e delegacias      

(RECKELLBER; SANTOS, 2019). O campo midiático      

também é um campo de trabalho para a interpretação de          

filmes, de documentários, de programas de TV; desde os         

educacionais, os infantis, os de propaganda política, os        

telejornais e os debates. Para este simpósio são        

contemplados os estudos que discutem não apenas       

questões de gênero, mas aqueles que carregam consigo as         

vivências ou pesquisas sobre temas que não são visíveis         

no cotidiano acadêmico relacionado ao cliente surdo       

LGBTI+ ou o intérprete LGBTI+ ou ainda a experiências         

de tradução nessa área. O simpósio será um espaço de          

trocas sobre o entendimento da identidade e prática do         

tradutor/intérprete seja ele LGBTI+ ou não, e ainda        

proporcionar uma discussão sobre as atividades      

tradutórias. O simpósio pretende explorar essas      

afinidades, reunindo trabalhos teóricos, críticos e de       

relatos de experiência que privilegiem os seguintes       

aspectos: i) a tradução/interpretação para ou de um        

LGBTI+; ii) a invisibilidade do tradutor/intérprete      

LGBTI+; iii) os desafios terminológicos da      

tradução/interpretação para a área LGBTI+; e iv) outros        

espaços de tradução/interpretação para atender as      
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demandas LGBTI+ (área da saúde, cultura, esporte e        

outros).  
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(01) 
 
ENTRE TRADUÇÕES &AMP; TRADUTORAS 

DA INTELLIGENTSIA LÉSBICA NO BRASIL 

 
 

Dennys Silva-Reis  

reisdennys@gmail.com 

 
 
O presente trabalho tem por finalidade apresentar uma reflexão         
inicial sobre a questão da tradução para o ativismo lésbico          
brasileiro. Nosso ponto de partida tem como fonte de pesquisa          
o jornal Chanacomchana (1981-1985) e a revista Um Outro         
Olhar [1989 a 2003, posteriormente digital até os dias atuais].          
Ambos, fundados por uma tradutora (e também jornalista),        
Miriam Martinho, são de fundamental importância para a da         
Intelligentsia lésbica no Brasil. Tipos e temas de tradução,         
agentes tradutores e política de acesso aos textos colocados em          
perspectiva histórica gendrada são alguns de nossos recortes        
para essa primeira amostra da pesquisa. Pretende-se, assim,        
contribuir para uma história da tradução no Brasil, bem como          
para os estudos acadêmicos lésbicos atuais na área de Letras. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos lésbicos; Tradução lésbica;     
História da Tradução Gendrada 
 

(02)  
 
LEGENDAS INCLUSIVAS EM POSE (2018): O 

EMPREGO DA LINGUAGEM NEUTRA ENTRE 

INGLÊS E PORTUGUÊS BRASILEIRO 

123 

mailto:reisdennys@gmail.com


 

 
 

Jeremias Lucas Tavares 

jlucastvrs@gmail.com   
 

Profa. Dra. Sinara de Oliveira Branco  

 
 
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de dissertação em           
andamento. Os autores investigam as legendas inclusivas da        
série televisiva Pose, que utilizam a linguagem neutra em         
língua portuguesa como uma alternativa ao binarismo       
gramatical de gênero. A linguagem neutra é discutida pelos         
movimentos feministas e LGBTQ+, e sua utilização é um         
relevante ponto de discussão. Por representar a comunidade        
LGBTQ+ de Nova Iorque em 1980/1990, a série oferece a          
possibilidade de um estudo sobre aspectos que estão        
relacionados na legendagem da série, sendo eles: a diversidade         
retratada na narrativa, as práticas de gênero e sexualidade dos          
personagens e os desafios de representação e       
representatividade LGBTQ+ na contemporaneidade. A partir      
do estudo desses aspectos, o objetivo da pesquisa é investigar          
as legendas inclusivas na série Pose frente às especificidades         
contextuais e questões de gênero. Para atingir o objetivo,         
discutimos três eixos teóricos: 1) Tradução Audiovisual,       
Legendagem e Tradução Intersemiótica; 2) Gênero e       
Sexualidade; e 3) Linguagem neutra. Busca-se, então,       
depreender em quais aspectos situacionais da narrativa da série         
a linguagem neutra é usada e identificar as características         
linguístico-gramaticais que guiam o uso dessa linguagem. Até        
o momento, a coleta e observação do corpus, que é formado           
por imagens e legendas retiradas da primeira temporada da         
série, mostra que o uso da letra “e” demarca a neutralidade de            
gênero e que a linguagem neutra é usada quando há uma           
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referência a grupos formados por pessoas de diferentes        
gêneros, a uma comunidade específica ou quando não há         
especificação de gêneros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem Neutra. Legendas    
Inclusivas. Tradução Intersemiótica. 
 

(03)  
 
GETTING SICKENING: AS LEGENDAGENS 

BRASILEIRAS DE RUPAUL’S DRAG RACE 
 

 

Raian Cardoso Oliveira  

raian_cardoso@hotmail.com  
 
 
O século XXI é marcado pelos adventos tecnológicos e pelas          
vivências online. Downloads, serviços de streamings para       
música, séries, vídeos, canais de TV, difusão de materiais         
elaborados por anônimos, compartilhamento de ideias e       
crenças, estabelecimento de liberdade de expressão, luta contra        
preconceitos e a naturalização da diversidade são alguns        
exemplos das inúmeras possibilidades dentro do mundo virtual.        
Nota-se, nesse contexto, o caráter majoritário do consumo de         
produtos audiovisuais e, consequentemente, o inglês como       
língua de partida deles. Assim sendo, cresce o processo de          
tradução-legendagem desses produtos. Nesta pesquisa,     
centramos o nosso olhar na tribo de Lésbicas, Gays,         
Bissexuais, Transexuais, Queers e como o mundo audiovisual        
colabora com a manutenção das crenças que essa tribo possui e           
dissemina para ter igualdade de gênero. Para isso, usamos         
como corpus da pesquisa, a série e reality show RuPaul’s Drag           
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Race e suas legendas dispostas em um sistema de streaming, a           
Netflix e em um grupo de fansubbing, o InSubs. O objetivo           
desta pesquisa é, a partir dos estudos de Even-Zohar (1990),          
identificar e categorizar os polissistemas que se       
inter-relacionam no processo de tradução de legendas de uma         
série LGBTQ produzidas em caráter profissional e amador,        
para a partir daí perceber os pontos que distanciam e/ou          
aproximam essas legendas e as comunidades interpretativas       
(FISH, 1992) de uma língua-cultura de partida (presente nas         
falas das drag queens que participam do reality show RuPaul’s          
Drag Race) para uma língua cultura de chegada (a partir das           
legendas da Netflix e de um grupo de funsubbing). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução audiovisual. Legendagem.    
RuPaul’s Drag Race 
 

(04) 
 
COMUNIDADES DE PRÁTICA DE PESSOAS 

SURDAS LGBT E A TRADUÇÃO LS - LPO2 

 
 

Sheila Batista Maia Santos Reis da Costa 

sheilacosta528@gmail.com  

 

Danniel da Silva Carvalho  

doisolhos@hotmail.com  
 
 
Chaibue e Aguiar (2016, p. 14) mostram que “70% dos          
profissionais consideram a interpretação simultânea no sentido       
Libras-Português mais difícil que Português-Libras”. Ademais,      
compreende-se que o serviço de tradução simultânea bimodal        
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LS - LPO envolve níveis de proficiências dos tradutores.         
Fonseca (2015, p. 18), assevera que “a proficiência linguística         
diz respeito ao uso das línguas do bilíngue, em especial a           
segunda língua”. Oustinoff (2011) afirma que problemas de        
tradução residem na proficiência da língua materna do tradutor.         
Pressupõe-se que a consciência da formalidade em Língua        
Portuguesa, dos artefatos da cultura ouvinte e a complexidade         
de acervos lexicais da comunidade de prática (ECKERT;        
MCCONNELL, 2003) - LGBT são pontos a serem        
considerados para além da compreensão do enunciado em        
Libras. Nesse relato de experiência, pretende-se apresentar       
insights emergidos durante a aplicação de projeto piloto com         
uma comunidade de prática de Pessoas Surdas LGBT de         
Salvador/BA, dentro de atividades no Grupo de Pesquisa        
PHINA/UFBA, e na disciplina de Tradução Voz, ministrada        
em curso de formação nesta mesma cidade. Com os resultados          
de ambas experiências, entende-se que as dificuldades para a         
realização do serviço de Tradução Voz vão além da         
competência em Libras para compreender o enunciador       
sinalizante, perpassam por questões descritas por Oustinoff       
(2011), por questões de gênero (BUTLER, 2003), e acervo         
lexical LGBT. Após tais experiências, considera-se que       
“constituir-se bilíngue é uma complexidade” (FLORES, 2015,       
p. 26). A grande questão que continua intrigando os tradutores          
bimodais reside no fato da boa formação sentencial em         
português, sem as interferências estruturais da Libras. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Relatos de Experiências. Tradução     
Bimodal LS - LPO. Identidades Surdas LGBT. 
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(04) 
 
A DIFERENÇA NA DIFERENÇA: AS 

RUPTURAS HETERÔNOMAS E 

HETEROXESSISTAS DA COMUNIDADE 

SURDA NO 1O SEMINÁRIO: SOU SURDX, SOU 

LGBTI+ E AGORA? 

 
 

José Francisco Duran Vieira  

jf.duran1963@gmail.com  
 

 
Este trabalho é fruto das reflexões oriundas do 1o Seminário:          
Sou Surdx, sou LGBTI+ e agora?, ocorrido nos dias 8 e 9 de             
junho de 2018. Evento promovido pela Escola Especial        
Professor Alfredo Dub e pela Associação dos Surdos, na cidade          
de Pelotas/RS. Tem por objetivos analisar e relatar alguns         
momentos mais significativos ocorridos no seminário, dando       
ênfase às narrativas e experiências dos intérpretes LGBTI+ na         
trajetória da Comunidade Surda em Pelotas. É importante        
ressaltar o pioneirismo em que uma escola e uma associação de           
surdos reuniram-se para organizar e celebrar um evento        
LGBTI+ de tamanha relevância e necessidade para a        
Comunidade Surda, utilizando-se das dependências da própria       
escola de surdos. Seminário oriundo da minha trajetória como         
professor formador em atividades e projetos desenvolvidos na        
Instituição Estadual de Educação Assis Brasil – IEEAB e         
Colégio Municipal Pelotense – CMP, por meio do Ensino         
Médio para alunos surdos e também através da formação de          
professores no Curso Normal de ambas as escolas. Atividades         
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que visavam trabalhar e discutir a temática da homofobia na          
semana do dia internacional contra a homofobia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Surdos, Homofobia,     
Intérprete de Libras. 
 

(05) 
 
TRADUÇÃO, TRANSPARÊNCIA E PRÁXIS 

 
Hailey Kaas 

hailey.kaas@gmail.com  
 

Daniella Avelaneda Origuela  
 
 
Na esteira das discussões sobre o impacto da linguagem e da           
falta de representação da diversidade sexual e de gênero nos          
produtos culturais, especialmente na literatura, a figura do        
tradutor parece se revelar ainda mais crucial na construção de          
uma práxis ética voltada à inclusão e não-discriminação de         
minorias sociais. A transparência do tradutor ainda figura como         
um tabu a ser enfrentado quando postulamos a importância         
dessa práxis marcada pela presença – e não ausência – da           
marca do tradutor. O presente trabalho procura explorar os         
limites de tal práxis por meio da análise de terminologias e           
adições/elipses em traduções cujos temas tangenciam ou       
explicitamente abordam a discussão sexual e de gênero tendo         
em vista uma perspectiva crítica em relação ao conceito de          
fidelidade culminando, ao contrário, possivelmente em uma       
infidelidade (Arrojo, 2003). Embasado nos estudos queer       
(Butler, 2003) e nas possibilidades da gramática de língua         
portuguesa (Marcuschi, 2008 e Bagno, 2011), pretendemos       
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salientar como e quando o tradutor pode subverter a língua para           
incluir. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, Gênero, (In)Fidelidade. 
 

(06) 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA EM TRADUÇÃO 

DE UM DOS VÍDEOS DO FESTIVAL PARADA 

LIVRE DE POA EM CASA 

 
 

Angelo Rosa Collioni  

angelotils10@gmail.com 

 
 
O presente relato apresenta uma perspectiva de um profissional         
tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua          
portuguesa relacionada a um processo de tradução de um dos          
vídeos apresentados na Live do Festival Parada Livre de POA          
em Casa (2020). O objetivo do presente trabalho é apresentar a           
experiência de traduzir uma poesia, no estilo SLAM. O grupo          
do GETTLIBRAS (Grupo de Estudos em Terminologia e        
Tradução em Língua Brasileira de Sinais) já teve a         
oportunidade de realizar a tradução do evento estadual de         
SLAM. O que proporcionou uma experiência e uma        
preocupação em, não apenas, buscar equivalência de palavras        
no processo tradutório, mas também na procura por qualificar a          
tradução enquanto produto final. Ou seja, para além de termos,          
há ao estudo prévio do cenário, do orador, de quem receberá a            
tradução/interpretação. Sendo assim, ter um grupo de trabalho        
que possa proporcionar um espaço de interação é fundamental.         
Neste caso, a extensão universitária propoem um espaço        
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integrativo entre teoria e prática, proporcionando uma relação        
acadêmica e profissional para com o serviço prestado que é a           
tradução/interpretação atendendo nossas necessidades, pois há      
uma preocupação que o processo seja realizado de forma         
sequencial, colaborativa e contínua.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Libras; LGBTI; SLAM. 
 

(07) 
 
EXPERIÊNCIAS NO GETTLIBRAS: NOSSAS 

PRÁTICAS DE INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS 

NA PARADA LIVRE 

 
 

Diego Rafael Machado da Silva  

diegosilva.poa@gmail.com  

 

 Angelo Rosa Collioni 

angelotils10@gmail.com  
 
 
O presente relato ilustra as nossas experiências em atividades         
na extensão universitária ligadas ao Grupo de Estudos em         
Terminologia e Tradução em Língua Brasileira de Sinais        
(doravante GETLibras), desenvolvido, portanto, como     
programa de extensão no curso de Bacharelado em Letras –          
com ênfase em tradução e interpretação de Libras (Língua         
Brasileira de Sinais) -Língua Portuguesa da Universidade       
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O grupo tem como           
objetivo inicial o estudo de termos em Língua Brasileira de          
Sinais (Libras) nas seguintes áreas: política; anatomia; LGBTI;        
religião. Posteriormente o GETTLibras aumentou o escopo       

131 

mailto:diegosilva.poa@gmail.com
mailto:angelotils10@gmail.com


 

também discutindo e realizando atividades de tradução. Dessa        
forma, aqui se estabelece um relato de uma de nossas          
atividades que é interpretar a Parada Livre de Porto Alegre/RS          
por ser um espaço que concentra um movimento de voluntários          
e possuir um público surdo LGBTI. Os resultados extraídos         
dessa experiência convergem para continuarmos com os       
programas de extensão para ampliar as nossas práticas em         
contato com a realidade, criando um elo entre teoria e prática.           
E para além de formação acadêmica e profissional, é uma          
forma de apoiar a comunidade surda a ter autonomia e          
empoderamento nas atividades de movimentos sociais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Libras; LGBTI; GETTLibras 
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TRADUÇÃO TÉCNICA: 

PERSPECTIVAS 

TEÓRICO-METODOLÓGIC

AS E PRÁTICAS 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo da Rosa Pereira  

Universidade Federal do Rio Grande – FURG  

rodrigopereira@furg.br  

 

Dra. Amy Graham Lee  

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM  

amyglee10@gmail.com  

 

Me. Márcia Morales Klee  

Universidade Federal de Pelotas – UFPEL  

marciaklee@gmail.com  

 

 

ENTENDIDA DE forma abrangente, no sentido de traduções        

especializadas, seja pela linguagem, pelo contexto ou pelo        

suporte de comunicação, ainda hoje não há uma definição         

unanimemente aceita para a Tradução Técnica. Para       

muitos, trata-se apenas de tudo aquilo que não se pode          

classificar como tradução literária, sendo considerada,      

especialmente nos círculos acadêmicos, enquanto algo      

secundário para os Estudos da Tradução (BYRNE, 2006).        
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Por isso, os trabalhos que oferecem reflexões teóricas        

sobre tradução técnica são relativamente escassos, tanto       

em termos numéricos como no que se refere aos assuntos          

abordados. Contudo, de acordo com Kingscott (2002), a        

área vem ganhando espaço crescente em pesquisas, sendo        

inegável a sua importância, tanto econômica como em        

termos de volume, independentemente do espaço      

ocupado no âmbito acadêmico. Segundo Aixelá (2014), a        

verdade é que a tradução técnica sempre representou o         

grosso dos textos traduzidos, principalmente no      

momento atual em que a troca de informações técnicas e          

a necessidade de intérpretes locais constituem uma parte        

essencial e definitiva das sociedades modernas. Voltado       

para profissionais e acadêmicos de tradução e áreas afins,         

este simpósio busca reunir perspectivas     

teórico-metodológicas e práticas em torno da tradução       

técnica. A fim de compartilhar e contribuir para o         

aprimoramento de questões práticas e profissionais, bem       

como para o desenvolvimento de estudos acadêmicos,       

serão acolhidas reflexões e relatos de experiência das        

mais diversas áreas de atuação e estudos em traduções         

especializadas. Nesse sentido, esperase que as discussões       

acadêmicas e profissionais reunidas nesse simpósio      

sejam capazes de chamar a atenção para a complexidade         

na função do tradutor técnico ou especializado,       

desfazendo concepções correntes que, por vezes, acabam       

por rebaixar tal ofício para atividade mecânica ou espelho         

linguístico sem qualquer influência no conteúdo, na       

percepção e no efeito do texto traduzido. São temas de          
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interesse: tradução pública e comercial, tradução para as        

relações internacionais, tradução institucional, tradução     

em contextos educacionais, tradução científica, tradução      

médica, tradução jurídica, interpretação de conferências,      

tradução audiovisual, tradução para a localização de       

games, tradução e tecnologias, CAT Tools, entre outros.        

São bem-vindos ainda trabalhos que enfoquem a       

formação de tradutores para fins específicos.  
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(01) 
 
ANEDOTAS DA PROFISSÃO: TRADUÇÃO 

JURAMENTADA DE PORTUGUÊS PT PARA 

PORTUGUÊS BR 

 
 

Tamara M. de Andrade Bonilla (Universidade de Lisboa) 

 tamara.bonilla@gmail.com 

 
 

A prática da tradução técnica apresenta dificuldades e cada         
serviço é único e peculiar, tanto em diversidade de temas          
como de nomenclaturas específicas, o que tem sido possível         
verificar ao longo de trinta anos de profissão de tradutora e           
intérprete de conferências. Esta comunicação tem como       
objetivo discutir um projeto em particular: a solicitação de         
tradução juramentada de um conjunto de documentos       
técnicos de Português PT (Portugal) para Português BR        
(Brasil), por parte de cliente corporativo, para atender à         
exigência expressa de instituição bancária nacional para       
trâmites da empresa entre filiais. A questão foi justificar o          
que parece óbvio, que o Português é uma língua única, rica e            
diversa pelas diferenças culturais entre os membros da        
Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O desafio foi         
elaborar um parecer baseado na legislação para permitir a         
celeridade do trâmite sem a apresentação de uma ‘tradução’         
indevida ou questionamentos que resultassem na ocorrência       
de novas exigências burocráticas relacionadas ao      
entendimento dos documentos técnicos. 
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PALAVRAS-CHAVE: Tradução técnica 
juramentada. Tradução de língua Portuguesa. Ética da 
tradução juramentada. 

 

(02) 
 
DIREITO E FRATERNIDADE: TRADUÇÃO DO 

LIVRO I SENTIREI DEL GIURISTA SULLE 

TRACE DELLA FRATERNITÀ, DE ADRIANA 

COSSEDDU 

 
 

Cláudia Mendonça Scheeren (UFRGS) 

claudia.scheeren@ufrgs.br 

 

 
Este trabalho vem sendo desenvolvido junto ao grupo de         
pesquisa interdisciplinar “Direito e Fraternidade”, da      
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, composto por         
professores, juízes, advogados e alunos de graduação e        
pós-graduação. Para o aprofundamento teórico dos integrantes       
de tal grupo, foi proposta a tradução do livro I sentirei del           
giurista sulle trace della fraternità, de Adriana Cosseddu.        
Nesta comunicação, pretende-se demonstrar uma análise dos       
termos jurídicos e culturais que uma tradução do gênero         
pressupõe e os questionamentos entre os tradutores e os         
profissionais do Direito quanto à terminologia empregada.       
Com base em estudos de tradução (HURTADO-ALBIR, 2001;        
AZENHA, 1999) e de tradução intercultural (BASSNET, 1999;        
AUBERT, 2006), fazemos uma reflexão dos termos adotados        
na tradução e a adequação dos mesmos para o leitor brasileiro.           
A publicação da tradução final será uma oportunidade para         
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diversos estudantes e profissionais do Direito terem acesso a         
esta nova forma de pensar e entender o conceito de          
Fraternidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução técnica. Tradução 
intercultural. Direito e Fraternidade. 

 

(03) 
 

CRIAÇÃO DE GLOSSÁRIO BILÍNGUE DE 

ABREVIATURAS E ACRÔNIMOS DA ÁREA 

MÉDICA DE CARDIOLOGIA 

 
 

Beatriz Alves Cerveira (UFRGS) 

cerveirabeatriz@gmail.com  

 
 
A partir dos resultados positivos na primeira etapa do projeto          
de construção de um glossário bilíngue      
português-inglês-português de abreviatura da área da      
Reumatologia, decidiu-se criar um segundo glossário de       
abreviaturas da área de Cardiologia. O objetivo de criar esses          
glossários é oferecer material de referência, sobretudo para        
tradutores e revisores de textos médicos. A metodologia        
adotada segue a utilizada na etapa anterior, isto é, a construção           
de corpora paralelo e comparável com base em princípios e          
técnicas da Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA,       
2002; 2004; LEECH, 1991; TOGNINI-BONELLI, 2001). Até       
o momento, foi construído um corpus paralelo (BAKER, 1993;         
1995), foco desta comunicação, com textos extraídos da revista         
Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Este corpus é constituído        
por 250 textos publicados originalmente em português entre        
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2015 e 2018 e suas respectivas traduções para o inglês. Devido           
a limitações da ferramenta ParaConc, usada na etapa anterior, a          
ferramenta AntPConc está sendo utilizada para a extração das         
abreviaturas em ambas as línguas na presente etapa. Uma vez          
extraídas, as abreviaturas serão transferidas para uma planilha        
Excel para devida análise antes de sua inserção na base          
terminológica. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Glossário bilíngue. Abreviaturas e 
acrônimos médicos. Tradução médica. 
 

(04) 
 
ESTUDO TERMINOLÓGICO TRILÍNGUE: 

GLOSSÁRIO DE SINAIS-TERMO EM LIBRAS 

NA ÁREA DE LINGUÍSTICA, TERMINOLOGIA 

E LEXICOGRAFIA 

 
 

Vânia de Aquino Albres Santiago (PUC-SP) 
vania.santiago10@yahoo.com.br 

 
Mairla Pereira Pires Costa (UFSC) 

mairla.libras@gmail.com 
 

Jaqueline Boldo (UFSC) 
jaquelineboldo@gmail.com 

 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar o estudo terminológico         
com foco nos sinais-termo em Libras (Língua Brasileira de         
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Sinais), feito para o trabalho de interpretação simultânea        
trilíngue intermodal nas aulas da disciplina Metalexicografía y        
Lexicografia Práctica ministrada no Programa de Doctorado       
en Lengua Española, Cultura y Literatura de la Universidad de          
Valladolid na Espanha, a qual participaram dois alunos surdos         
brasileiros em 2019, Jaqueline Boldo e Saulo Vieira,        
professores e pesquisadores na área. A atividade envolveu três         
línguas, o espanhol como língua C (fonte), o português como          
língua A (fonte) e também a língua conceitual dos intérpretes, e           
a Libras como língua B (meta), a direção Libras-português e          
Libras-espanhol também aconteceu em muitos momentos      
durante o curso. Prometi, Costa e Tuxi (2017) explicam com          
base nos estudos da Socioterminologia, que a formação de um          
sinal-termo em Libras tem ligação direta com uma linguagem         
de especialidade. Neste estudo foram repertoriados 48 termos        
da Linguística e 49 termos da Lexicografia/Terminologia que        
compõem um glossário com a seguinte microestrutura: Termo        
em Português; Termo e conceito em espanhol-ibérico; e        
Sinal-termo em Libras (proto-termo/link-sinal-termo).    
Observamos que decisões tradutórias são tomadas em grande        
parte a partir de estudos terminológicos que antecedem a         
atividade. Consideramos que o trabalho de tradução e ou         
interpretação em campos de especialização exige do       
profissional a expertise dos estudos lexicológicos e       
terminológicos, assim como a atenção às demandas específicas        
da esfera de atuação e de cada gênero textual e discursivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Interpretação acadêmica trilíngue.    
Terminologia. Libras. 
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(05) 
 

REVISÃO E ADEQUAÇÃO TERMINOLÓGICA 

NO PROCESSO DE TRADUÇÃO DO GÊNERO 

RESUMO ACADÊMICO 

 
 

Marcus Alexandre Carvalho de Souza (UFPA) 
alexandre0202@yahoo.com.br 

 
 

A tradução de resumos acadêmicos é um dos tipos mais          
comum de trabalhos tradutórios realizados no âmbito da        
tradução especializada. Um dos desafios que os tradutores        
enfrentam nesse tipo de trabalho é a adequação da         
terminologia, que varia dependendo da área de especialidade a         
qual o texto está inserido. O objetivo deste trabalho é          
apresentar um estudo de caso realizado na tradução do         
português para o inglês de um resumo da área de Psicologia,           
tendo enfoque nos parâmetros de revisão da tradução. Para         
tanto, foi feito um encargo de tradução que norteou o processo.           
A tradução inicial, realizada com a ajuda de um tradutor          
automático, foi posteriormente revisada pelo tradutor humano       
para adequar a linguagem, em especial a linguagem        
especializada. Os resultados mostram que o léxico       
especializado pode ser confundido com o léxico comum na         
tradução automática e que o tradutor necessita deter        
competências que lhe permitam adequar a linguagem       
especializada e revisar de forma satisfatória o texto traduzido.         
Conclui-se que o desenvolvimento de competências tradutórias       
voltadas ao conhecimento de área especializada e ao uso de          
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recursos instrumentais é salutar para o fazer tradutório em         
textos especializados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Terminologia. Parâmetros de revisão. 
Competências tradutórias. 
 

(06) 
 

NÚCLEO DE TRADUÇÃO DA FURG: RELATO 

DE EXPERIÊNCIAS DISCENTES 

 
 

Flávia Giaccobo Ribeiro (FURG) 

fafi.ribeiro@hotmail.com  

 

Henrique da Silva Costa (FURG) 

henrique.c@live.com  

 
 
O Núcleo de Tradução (NUTRA) da Universidade Federal do         
Rio Grande (FURG) configura-se como um espaço de        
desenvolvimento acadêmico e técnico em tradução, voltado       
para ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura nesse campo.          
Criado no ano de 2017, o Núcleo destacou-se nos últimos anos           
por duas frentes de trabalho: a tradução institucional em língua          
inglesa (serviços de tradução para a comunidade universitária,        
atendendo tanto às demandas administrativas, quanto ao       
público discente, através da tradução certificada de documentos        
acadêmicos para fins de mobilidade acadêmica internacional) e        
a formação acadêmica complementar de discentes de Letras,        
por meio de projetos que visam a estudos e práticas de tradução            
diversa. O NUTRA é coordenado pelo Tradutor e Intérprete de          
língua inglesa e conta com a colaboração de docentes para o           
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apoio e desenvolvimento de projetos conjuntos. Estando no        
contexto de um curso de licenciatura com foco nas áreas de           
linguística e literatura, o Núcleo acabou por se tornar uma          
referência em tradução na Universidade. Com horizontes novos        
e futuro desconhecido pela frente, três alunos propõem-se a         
desenvolver um relato de experiência sobre o conhecimento        
proporcionado pela vivência dentro do NUTRA. Será feita uma         
breve apresentação sobre a aprendizagem oferecida pela prática        
e teoria da tradução institucional e exposição de crescimento         
acadêmico em razão das pesquisas vinculadas ao Grupo de         
Estudos em Tradução (GET), existente desde 2018. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução institucional. Formação    
complementar. Relato de experiência. 
 

(07) 
 
TRADUÇÃO DE FOLHETOS TURÍSTICOS DA 

CIDADE DE PELOTAS 

 
 

Larissa Gonçalves Medeiros (UFPel) 

lisamedeiros1@gmail.com 

 

Digmar Jiménez (UFPel) 

digmar2005@hotmail.com 

 

 
O propósito desta comunicação é expor um relato de         
experiência sobre a tradução de folhetos turísticos da cidade de          
Pelotas, fruto do estágio obrigatório do Curso de Bacharelado         
em Letras Tradução Espanhol-Português (CBLTE-P) da      
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) feito durante o        
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período do segundo semestre do ano de 2019 na Secretaria          
Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de       
Pelotas. Procuro mostrar os desafios que implicaram este tipo         
de encargo de tradução para a tradutora em formação e como           
foi o processo de tradução e as decisões tomadas a partir de            
uma determinada metodologia de trabalho baseada em um        
enfoque funcionalista da tradução e uma abordagem cultural        
para a tradução de folhetos turísticos de acordo com Nord          
(1991, 2016) e Nunes Giracca (2013, 2016, 2020) e que          
envolveram refletir os aspectos da língua, (re) textualização,        
cultura e tradução, como a pesquisa em textos paralelos da          
língua-cultura e público de chegada. Como resultados,       
apresento processos de tradução do material Pelotas para        
morar, viver e investir considerando as dificuldades internas do         
texto fonte, adaptações culturais necessárias e as atividades de         
revisão para cumprir com o propósito comunicativo e        
intercultural da tradução requerida pela Secretaria de Turismo        
de Pelotas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução de folheto turístico;     
funcionalismo, adaptações culturais. 
 

(08) 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA DA LEITURA E 

TRADUÇÃO DO JORNAL FRANCÊS 

LIBÉRATION 

 
Samuel Lopes Pinheiro (FURG)  

samuelshankara@gmail.com 
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O propósito deste trabalho é compartilhar sobre minha        
experiência de leitura e tradução do jornal francês Libération e          
pontuar os desafios do trabalho técnico da tradução de uma          
entrevista concedida por Edgar Morin a este jornal. O texto em           
forma de entrevista tratava de reflexões sobre a pandemia do          
Coronavírus e sobre as impressões do filósofo acerca deste         
momento de incertezas. A publicação de sua versão em         
português realizada por mim foi veiculada no site brasileiro         
OBSERVARE, endereço eletrônico ligado a temática de       
Educação Ambiental. A experiência aqui relatada é marcada        
pela realização do doutorado sanduíche na França durante o         
período de setembro de 2019 a agosto de 2020, o que propiciou            
o contato com o jornal e o fato de ser um aprendiz e iniciante              
na língua francesa, o que a sua leitura representa um exercício           
constante de aprendizagem. Além de abordar sobre as        
ferramentas físicas e online para a realização da tradução, para          
contemplar o propósito da apresentação, penso que seja        
pertinente tratar sobre um breve histórico do jornal, bem como          
o contexto que me levou a tornar-me assinante de sua versão           
online e do caderno físico de final de semana. Ainda o           
compartilhar acerca da redescoberta do prazer e dos ritmos de          
se manusear e ler o jornal físico, e tratar das diferenças que            
observo sobre os posicionamentos políticos entre jornais       
franceses e brasileiros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Tradução. Jornal Francês. 
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(08) 
 
AS PRÁTICAS DE LEGENDAGEM NAS 

PLATAFORMAS DE STREAMING 

 
 

Thais de Assis Azevedo (UFF) 
thaisassis.a@gmail.com 

 
 
Este trabalho apresenta parte das reflexões desenvolvidas na        
dissertação de mestrado intitulada “Legendagem para      
streaming: novas práticas?”, defendida no Programa de       
Pós-graduação em Estudos de Linguagem/UFF, e cujo objeto        
de pesquisa é a legendagem para plataformas de streaming. A          
partir dos Estudos da Tradução, o trabalho analisa legendas         
veiculadas em uma dessas plataformas — a Netflix — com o           
objetivo de investigar como as legendas vêm sendo produzidas         
no meio em questão. Mobilizamos conceitos concebidos no        
âmbito da tradução literária relacionando-os à tradução       
audiovisual e, especificamente, à legendagem, como      
polissistema (Even Zohar, 1978, 1979), reescrita e patronagem        
(Levefere, 1992), e domesticação e estrangeirização (Venuti,       
1986, 1995), a partir dos quais pensamos o contexto de          
produção das legendas, os diversos agentes que nela        
influenciam, o processo mais amplo da legendagem para        
streaming e seus possíveis efeitos nos espectadores. O corpus         
de análise é formado por fragmentos de legendas da primeira          
temporada da série de tv Outlander, produção audiovisual de         
sucesso da Starz lançada em 2014, e disponível na Netflix          
desde 2016, com eventuais menções a fragmentos de legendas         
das segunda e terceira temporadas. A partir da análise,         
refletimos sobre o impacto das chamadas novas tecnologias        

148 

mailto:thaisassis.a@gmail.com


 

sobre o trabalho do tradutor/legendador, principalmente      
aquelas relacionadas à internet. Os resultados indicam que a         
legendagem para plataformas de streaming possui      
particularidades em relação à legendagem para outros meios e         
também sugerem que mais de um tradutor/legendador atua na         
tradução de uma mesma temporada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da Tradução. Legendagem.     
Streaming. 
 

(09) 
 
ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO DE EXCERTOS 

HUMORÍSTICOS NA DUBLAGEM DO 

SERIADO THE BIG BANG THEORY 

 
 

Thays Lima Alencar (UFPA) 

thaysalencar@outlook.com.br  

 

Marcus Alexandre Carvalho de Souza (UFPA) 

alexandre0202@yahoo.com.br  

 
 

A tradução audiovisual é um campo que tem crescido ao longo           
dos anos e surgiu como uma forma de expandir a distribuição           
de produções audiovisuais, como cinema e programas de TV.         
Este trabalho apresenta os aspectos da dublagem na tradução         
de humor, baseado em excertos humorísticos extraídos do        
seriado The Big Bang Theory. O objetivo principal desta         
pesquisa é analisar quais estratégias são usadas para manter o          
humor na tradução para a dublagem da referida série. Como          
aporte teórico, apresento o conceito de tradução audiovisual        
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com foco na dublagem, discorro sobre a tradução do humor e           
elenco as estratégias de tradução que servem de base para a           
análise. A pesquisa é um estudo de caso de natureza qualitativa           
e descritiva, na qual trechos de cenas da série em questão são            
analisados com o intuito de averiguar quais estratégias de         
tradução emergem em cada um deles. Os resultados mostram         
que, ao analisar os excertos, algumas estratégias tradutórias        
emergem e que o contexto da cena também é importante para           
que se haja manutenção do humor na dublagem, concluindo-se         
assim que ambos os textos traduzidos e contexto são         
importantes para que o humor seja mantido na dublagem do          
referido seriado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução audiovisual. Humor.    
Estratégias de tradução. 
 
 

(10) 
 
AS TEORIAS DE NIDA E NEWMARK 

APLICADAS À TRADUÇÃO DO TERMO KISEKI 

NO HITO DO ANIMÊ RADIANT 

 
 

Gustavo Hoffmann Moreira (UFPel) 

gustavohmo@gmail.com 

 

Graciele Cordeiro (UFPel) 

grahcord@gmail.com 

 
 
O presente trabalho busca analisar a tradução do termo kiseki          
no hito (奇跡の ) nas legendas em inglês, francês e português           
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do animê Radiant (2018). A obra é uma adaptação audiovisual          
da tradução para o japonês do mangá homônimo de Tony          
Valente, escrito originalmente em francês. Para tanto,       
entende-se que toda experiência é passível de tradução, ainda         
que por amplificação e qualificação da terminologia, seja ela         
interlingual, intralingual e/ou intersemiótica (JAKOBSON,     
2012, DÍAZ CINTAS, 2009). Por outro lado, a tradução apenas          
tangencia o original, sendo um texto correspondente, embora        
haja equivalência formal ou dinâmica (NIDA, 2000). Apesar de         
também se considerar equivalência como um efeito ilusório, é         
possível se falar em tradução semântica ou comunicativa        
(NEWMARK, 1981). Também, levando em conta a       
indissociabilidade de língua e cultura, deve-se buscar um        
equilíbrio entre forma e sentido (BASSNETT, 2002). A análise         
demonstra que, ao passo que o japonês usou um termo usual           
para a língua, buscando maior naturalidade, as demais        
traduções buscaram o texto da obra original, utilizando assim         
termos menos usuais no vocabulário ocidental moderno, se        
atentando mais à forma. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Nida. Newmark. Radiant. 
 

(11) 
 
ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS NA TRADUÇÃO 

DO JAPONÊS EM ONE PIECE 

 
 

Graciele Cordeiro (UFPel) 

grahcord@gmail.com 
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Este trabalho apresenta resultados parciais de uma investigação        
sobre as estratégias de tradução nas legendas do primeiro         
episódio do animê One Piece (1997). Leva-se em consideração         
Jakobson (2012), que define três tipos de tradução: interlingual,         
intralingual e intersemiótica. Para o autor, toda experiência        
cognitiva é passível de ser traduzida, já que a terminologia          
pode ser ampliada e qualificada através de estratégias aplicadas         
pelo tradutor. Nida (2000) entende que a tradução apenas se          
aproxima do original, sendo considerados textos      
correspondentes. O autor postula dois diferentes tipos de        
equivalência, a formal e a dinâmica. Considerando que língua e          
cultura são indissociáveis, Bassnett (2002) propõe os conceitos        
de perda e ganho no processo tradutório. Ainda, este estudo          
possui bases teórico-metodológicas na Linguística de Corpus       
(BERBER SARDINHA, 2004; BAKER, 1993; 1995; 1996). O        
corpus é composto por duas legendas amadoras, nos pares         
japonês-inglês e inglês-português, e duas oficiais, nos pares        
japonês-inglês e japonês-português. Além disso, a legenda       
amadora em português foi feita a partir da legenda amadora em           
inglês, sendo um caso de tradução indireta       
(SHUTTLEWORTH; COWIE, 2014), isto é, tradução de       
tradução. Como se trata de uma tradução audiovisual, esta         
pesquisa baseia-se em Díaz Cintas (2005), em conjunto com o          
conceito de legenda amadora de Bogucki (2009). O corpus foi          
etiquetado com base na taxonomia proposta por Chesterman        
(1997), contemplando os níveis sintático, semântico e       
pragmático. O tratamento estatístico dos dados será realizado        
com o R (R CORE TEAM, 2019), através da IDE RStudio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução audiovisual. Estratégias de 
tradução. One Piece. 
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(11) 
 
REESCRITA E PATRONAGEM NA 
LOCALIZAÇÃO DE SITES: REFLEXÕES SOBRE 
A TRADUÇÃO NA ERA DIGITAL 

 
 

Maíra Monteiro Pinheiro (UFF) 

mairamonteiro12@gmail.com 

 
 
Este trabalho representa parte da minha pesquisa de dissertação         
de mestrado sobre tradução para a localização de sites. Neste          
recorte, pretendo analisar as relações assimétricas entre       
contratados (os tradutores) e contratantes (empresas de       
localização, por exemplo) com base no quadro teórico dos         
Estudos Descritivos da Tradução e segundo a proposta de         
André Lefevere (2017 [1992]). Analisando um corpus formado        
por textos de periódicos da área de localização, para esta          
comunicação selecionei artigos da revista Multingual com o        
intuito de ilustrar embates comuns entre esses sujeitos: os graus          
de liberdade que os tradutores têm ao receber projetos de          
localização de áreas de especialidade diferentes e os diversos         
fatores que moldam suas escolhas tradutórias e funções nesse         
mercado de trabalho. O objetivo é refletir sobre concepções de          
tradução divergentes a partir dos conceitos de reescrita e         
patronagem desenvolvidos por Lefevere, que permitem      
considerar a influência de fatores culturais, ideológicos e        
econômicos no processo e no produto da tradução. O intuito          
desta comunicação, portanto, é contribuir para debates críticos        
sobre o universo da localização, o qual reforça discursos         
mercadológicos e visões “tradicionais” sobre tradução,      
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questionando o valor do saber tradutório, seja ele empírico ou          
acadêmico, em detrimento de dispositivos tecnológicos,      
especialmente pela interface com a inteligência artificial e a         
tradução por máquina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da Tradução. Localização de 
sites. Concepções sobre tradução. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 

8 
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TRADUÇÃO LITERÁRIA E 

SUA AMPLITUDE: 

DIFERENTES 

IMAGINÁRIOS E 

DESAFIOS  

 

 

Profa. Dra. Joselma Noal  

Universidade Federal do Rio Grande – FURG  

joselmanoal@gmail.com  

 

Profa. Dra. Mônica Stefani  

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM  

monicastefani31@gmail.com  

 

 

A TRADUÇÃO literária parece ser realmente uma fonte        

inesgotável de discussões no âmbito dos Estudos de        

Tradução. Talvez essa riqueza esteja justamente nos       

diferentes gêneros, cada qual com seus desafios, suas        

problemáticas e seus efeitos que permitem inúmeras       

interpretações possíveis por parte do tradutor, que é        

também um leitor. A multiplicidade de interpretação       

literária, considerando que cada leitor tem uma       

experiência de leitura e uma visão de mundo singulares,         
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está no cerne da dificuldade do exercício tradutório, pois         

o texto traduzido deve atingir os diferentes leitores, da         

mesma forma que o faz o texto original, com a mesma           

informação e a mesma carga de emoção e literariedade –          

isso principalmente na área literária. O ofício do tradutor         

é tão solitário quanto o do escritor, daí a necessidade de           

dialogar com aqueles que exercem o mesmo trabalho        

artístico, para compartilhar experiências e soluções      

encontradas para os diferentes desafios inerentes à       

função. Na tradução literária é fundamental buscar a        

fidelidade ao estilo do escritor, mas sem deixar de recriar          

ao traduzir o texto a outro idioma. O limite entre a           

fidelidade (o que não significa ser literal) e a recriação são           

indagações pertinentes e que devem ser consideradas       

pelos tradutores. Como responsável por construir pontes       

entre línguas e culturas, como conhecedor profundo de        

ambos, como leitor atento, munido de autocrítica, o        

tradutor deve estar sempre aprofundando conhecimentos      

teóricos, a fim de aprimorar e qualificar seu trabalho.         

Encontros entre pares são oportunidades para repensar a        

prática, conhecendo pesquisas desenvolvidas por outros      

colegas, compartilhando desafios, dificuldades e soluções      

encontradas para a árdua e significativa tarefa de traduzir         

o literário. Com o objetivo de compartilhar experiências        

com traduções literárias, realizadas no âmbito acadêmico,       

apresentando vertentes teóricas sobre Estudos da      

Tradução, expondo dificuldades e soluções sobre práticas       

tradutórias; o simpósio proposto atuará como um espaço        
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para discussão entre tradutores literários de diferentes       

idiomas.  
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(01) 
 
HOMENS NÉSCIOS DE UM ETERNO SÉCULO      

XVII: TRADUÇÃO ACADÊMICA DO POEMA DE      

JUANA INÉS DE LA CRUZ 

 
 

Andrea Cristiane Kahmann (UFPel) 

ackahmann@gmail.com 

 

Diana Alejandra Niño Beltrán (Universidad de La/UFPel) 

nanisaleja@hotmail.com 

 
 
Este trabalho apresenta uma proposta de tradução acadêmica a         
uma poesia da mexicana Juana Inés de Asbaje y Ramírez de           
Santillana (1648 - 1695), mais conhecida como Juana Inés de          
la Cruz ou Sóror Juana, por ter sido religiosa da Ordem das            
Jerônimas. Censura de los hombres, também referido pelo        
primeiro verso [Hombres necios que acusais], é um poema         
com dezessete quadrinhas em redondilhas maiores seguindo o        
esquema de rimas ABBA. Construído sobre a estética barroca         
em sua etapa tardia, nele Juana Inés tece uma severa crítica aos            
homens que, por serem néscios, acusam as mulheres dos males          
que eles próprios provocam, pois a moça que não corresponde          
aos cortejos dos rapazes é chamada de ingrata, e a que           
corresponde é caçoada por ser fácil. A esse poema do século           
XVII, infelizmente atualíssimo em pleno século XXI, se propôs         
um projeto de tradução comprometido com a conservação das         
estruturas metrorrítimas, do estilo barroco e do português de         
época, para o que se consultou a datação das palavras no           
dicionário Houaiss (2009) e se optou por não incluir no poema           
traduzido vocábulos que tenham sido registrados na língua        
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portuguesa posteriormente ao século XVIII. Serão apresentadas       
uma leitura crítica do poema original e de sua tradução,          
acompanhada de comentários acerca da pulsão tradutória e do         
processo de tradução, empreendido no âmbito do projeto de         
pesquisa de tradução de poesias de língua espanhola, mantido         
na UFPel, e com o apoio de todos/as participantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tradução de poesia, literatura     
hispano-americana, Juana Inés de la Cruz 
 
REFERÊNCIAS 
 
CRUZ, Sor Juana Inés de la. Censura de los hombres. In:           
VIGIL, José María (Comp.) Poetisas mexicanas: siglos XVI,        
XVII, XVIII y XIX. 2. ed. México DF: Universidad Nacional          
Autónoma de México, 1977 [1ª ed. 1893]. pp. 28 - 30. 
 
HOUAISS, Antônio. Dicionário Eletrônico Houaiss da      
língua portuguesa versão 3.0. rev., ampl. atual., São Paulo:         
Objetiva, 2009.[cd-rom] 
 

(02) 

TRADUÇÃO DO SÉCULO DE OURO 

ESPANHOL: LA GATOMAQUIA, DE LOPE DE 

VEGA 

 
Dr. Wagner Monteiro Pereira (USP) 

wagner.hispanista@gmail.com 

 
 
Esta comunicação propõe, em um primeiro momento,       
apresentar o poema épico-burlesco de Félix Lope de Vega, La          

161 



 

Gatomaquia (1634), obra ainda secundária nos estudos       
lopeanos, cuja extensa bibliografia detêm-se antes na produção        
dramática do autor. A obra será cotejada com as Rimas          
humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos,        
compilado de poemas que Lope de Vega publicou sob o          
heterônimo de Tomé de Burguillos e no qual está presente La           
Gatomaquia. Duas questões centrais serão destacadas ao longo        
da fala: a primeira diz respeito à escolha de Lope de Vega por             
um gênero burlesco para finalizar sua produção épica, após         
haver publicado poemas longos que tentavam construir na        
Espanha um imaginário de uma história vitoriosa, como Luís         
de Camões fizera em Portugal com Os Lusíadas (1572). No          
entanto, longe de propor um projeto inovador como havia feito          
em El arte nuevo de hacer comedias (1609) que tentava dar           
conta de um novo modelo de comédia que se consolidava na           
Espanha, Lope explicita sua inserção dentro de uma tradição,         
cujos nomes de Marcião de Sinope, Diego Hurtado de         
Mendoza e, especialmente, Homero, mostram-se essenciais      
para a composição desse poema de caráter jocoso. O estudo          
pretende analisar, portanto, as referências presentes no poema e         
o alcance do gênero burlesco na literatura espanhola. A         
segunda questão aponta para o alcance ainda exíguo da poesia          
épica espanhola no Brasil, o que propicia a proposta de uma           
tradução comentada do poema do castelhano para o português,         
com o fim de impulsionar a literatura espanhola seiscentista em          
países lusófonos. Dentro deste contexto, será relevante       
apresentar um pequeno esboço das vertentes teóricas de        
tradução em diferentes séculos pela Espanha, com especial        
destaque para as primeiras escolas de tradução, que surgiram         
no século XVI espanhol em Sevilha e Toledo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tradução de poesia; poesia épica; Lope       
de Vega 
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(03) 
 

TRADUÇÃO COMENTADA DE UMA 

NARRATIVA BOLIVIANA: O PROCESSO 

TRADUTÓRIO E SUAS NOTAS DE TRADUÇÃO 

 

Geanmarcos Garcia Terra (FURG) 

geangarcia93@gmail.com 

 

Dra. Joselma Noal (FURG)  

joselmanoal@gmail.com  
 

A tradução comentada de Socavones de Angustia (1947) é um          
projeto do Grupo de Estudos em Tradução (GET-FURG), no         
qual a tradução é entendida para além da noção de instância de            
consagração, fora de um eixo considerado hegemônico,       
afirmada em contraposição ao historicamente estabelecido. A       
obra traduzida é do autor boliviano Fernando Ramírez Velarde         
(1913-1948) e é considerada uma narrativa realista, social e de          
costumes. Faz-se premente uma reflexão acerca do processo        
tradutório, no qual a língua de partida, o espanhol boliviano,          
mostra-se atravessada por desafios tradutológicos particulares      
e, ao materializá-los na língua de chegada, o português         
brasileiro gera dificuldade para manter a unidade do texto.         
Devido a isto são utilizadas notas de tradução, assim buscando          
preservar o permanecimento e o não-apagamento do outro        
como cultura e rede de significação dentro do texto. Como          
embasamento teórico, sobre a perspectiva que organiza a        
leitura e a criação do texto-tradução, é Berman (2007) quem          
possibilita esse movimento. Com relação à nota de tradução,         
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Mittmann (1993) a aponta, como, ademais, lugar de análise do          
tradutor, resposta ao leitor e, por isso mesmo, uma         
contraposição ao tradicionalmente estabelecido com relação à       
função do tradutor, aqui presente enquanto voz inerente ao         
texto. Assim, o destaque dos trechos desse processo em         
tradução, servem de exemplo neste sentido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução comentada; Processo 
tradutório; Literatura boliviana. 
 
REFERÊNCIAS 
 
BERMAN, Antoine. A tradução e a letra ou o albergue 
longínquo.  Tradução 
de Marie-Hélène Catherine Torres, Mauri Furlan, Andréia 
Guerini. Rio de 
Janeiro: 7 Letras/PGET, 2007. 
 
________. Pour une critique des traductions: John Donne. 
Paris, Gallimard, 
1995. 
 
CASANOVA, Pascale. As pequenas literaturas. A República 
Mundial das 
Letras. Trad. Marina Appenzeller. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2002 pp. 
217-251. 
 
MITTMANN, Solange. Notas do tradutor e processo 
tradutório: análise sob o ponto de vista discursivo. Porto 
Alegre: ed. UFRGS, 2003. 
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(04) 

SOBRE O DESAFIO DE TRADUZIR LO ÍNTIMO 

DE JUANA MANUELA GORRITI 

 

 
Dra. Joselma Maria Noal (FURG) 

joselmanoal@gmail.com 

 
 
Este trabalho apresenta o processo inicial da tradução literária         
do espanhol argentino ao português brasileiro de Lo íntimo de          
autoria da escritora Juana Manuela Gorriti (1816- 1892). A         
obra em tradução é uma narrativa autoficcional, um diário que          
acompanha a escritora até os últimos dias de vida, no qual as            
emoções são expressas sem nenhum simulacro. O livro é como          
uma ferida em carne viva e, em certos momentos da leitura, ao            
sentir-se impotente, o leitor sofre junto; em outros, admira-se         
da coragem da mulher e da tranquilidade ao refletir sobre a           
morte. A força narrativa advém da profundidade e da lucidez          
ao tratar dos temas existenciais, dos dramas da humanidade. O          
desafio de traduzir uma narrativa literária do século XIX ao          
português brasileiro da atualidade não se restringe ao decifrar        
aspectos linguísticos, mas considera o entendimento do       
contexto social, político, histórico, cultural e literário. A        
tradução literária deve emocionar o leitor como o faz o texto           
original e é este o maior desafio do tradutor. As notas de            
rodapé são inseridas, a fim de contribuir para a         
contextualização mencionada. Importante considerar que Lo      
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íntimo foi objeto de análise na tese de doutorado da tradutora e            
não há tradução da obra ao português. A única obra da autora            
traduzida ao português é o livro Contos Juana Manuela         
Gorriti, organizado pela tradutora e colegas da FURG,        
publicado em 2017.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Juana Manuela Gorriti – Lo íntimo – 
Tradução literária  
 
REFERÊNCIA 
 
GORRITI, Juana Manuela. Lo íntimo. Córdoba: Buena Vista, 
2012. 
 

(05) 

COMO TRATAR O DECALQUE NA TRADUÇÃO 

DE VÉRA, NARRATIVA DE VILLIERS DE 

L’ISLE-ADAM 

 
  

Laís Marx Umpierre (FURG) 

umpierre.lais@gmail.com 

  

Luísa Freire (FURG) 

luisagfreire@gmail.com.br 

  

Dra. Gabriela Jardim da Silva (FURG) 

gabriela.jardim@furg.br 

 
  

Desenvolvido no projeto de pesquisa “Literatura Fantástica       
Francesa e Tradução”, que se aplica à difusão de um rol de            
narrativas fantásticas francesas publicadas no século XIX,       
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através de suas análises e traduções, este trabalho tem como          
objetivo discorrer sobre o decalque, fenômeno linguístico       
produzido involuntariamente nas primeiras versões de nossa       
tradução de Véra (1874), narrativa de Auguste Villiers de         
l’Isle-Adam. Dificuldade de tradução, o decalque decorre da        
transposição literal de certas estruturas sintático-semânticas      
existentes no texto da língua-fonte ao texto oferecido na         
língua-alvo. Para suplantar esse obstáculo, propõe-se nesta       
exposição realizar apontamentos sobre como tratá-lo e,       
consequentemente, indicar meios de como eliminá-lo na versão        
final da tradução. As dificuldades de tradução são consideradas         
como verdadeiras barreiras na transposição de um texto da         
língua-fonte para a língua-alvo; no Brasil, Paulo Rónai, cujos         
estudos foram analisados na realização desta pesquisa,       
debruça-se sobre esses tipos de dificuldades de um ponto de          
vista teórico-prático (RÓNAI 1975, 1976A, 1976B, 1984); este        
é, portanto, o marco teórico que embasa a presente pesquisa e           
seus desdobramentos práticos. No que concerne      
especificamente à tradução de Véra, deparamo-nos com       
diversos obstáculos de ordem cultural e/ou linguística, contudo,        
neste trabalho, concentrar-nos-emos na problemática do      
decalque. Por intermédio do exame das dificuldades concretas        
observadas, esta análise visa à compreensão das razões pelas         
quais o tradutor realiza o decalque e, além disso, à busca das            
soluções mais adequadas para a sua supressão, visto que suas          
diversas ocorrências podem ocasionar incongruências no que       
se reporta ao paradigma da recepção. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Literatura fantástica francesa;    
Tradução (dificuldades de); Decalque. 
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(06) 

TRÊS DIFICULDADES DE TRADUÇÃO DO 

FRANCÊS EM PORTUGUÊS EM L’INSURGÉ 

(1886), DE JULES VALLÈS: NORMALE, 

NORMALIEN E PION 

 

Dra. Karol Garcia (UFRGS) 

garciakarol12@gmail.com 

 

Dr. Robert Ponge (UFRGS) 

r.ponge@ufrgs.br  
 

Esta proposta de comunicação tem origem na tese de doutorado          
de Karol Garcia e no projeto de pesquisa sobre as dificuldades           
de compreensão e/ou tradução do francês em português do         
Brasil, ambos dirigidos por Robert Ponge, na UFRGS. Durante         
o trabalho de doutorado, debruçamo-nos sobre L’Insurgé       
(1886), romance de Jules Vallès, e propomos uma tradução         
parcial para o texto, que não possui tradução brasileira ou          
portuguesa. Neste processo, nos defrontamos com numerosas       
dificuldades de ordens diversas: lexicais, sintáxicas e culturais,        
semânticas e estilísticas. Para este simpósio, propomos refletir       
sobre três termos oriundos de um mesmo campo lexical, o das        
instituições francesas de ensino do século    
XIX: Normale, normalien e pion, cuja tradução constitui um     
problema léxico-semântico e cultural. A metodologia deste       
trabalho é bibliográfica e ele será dividido em quatro partes.          
Primeiramente, apresentaremos sucintamente o projeto de    
pesquisa sobre as dificuldades de compreensão e/ou tradução        
do francês em português. Em seguida, realizaremos uma breve         
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contextualização relativa à biografia do autor, à sinopse do      
romance e aos trechos em que estão inseridas as dificuldades        
estudadas. Centraremos, então, no percurso de pesquisa e     
reflexão seguido durante o processo de tradução de tais     
expressões: as pesquisas de ordem semântica, estilística e       
cultural em fontes de língua francesa, e as pesquisas de mesma           
ordem em fontes de língua portuguesa. Finalmente, indicamos        
as decisões tomadas e as justificamos. 

PALAVRAS-CHAVE: Jules Vallès; L’Insurgé; dificuldades     
de tradução. 
 

(07) 
 

LITERATURA COMPARADA E TRADUÇÃO: 

UMA GEOMETRIA DE SILÊNCIOS E 

SENTIDOS 

 

Profa. Dra. Luciana Rassier (UFSC) 

lucianarassier2020@gmail.com 

 

 

A presente comunicação propõe refletir inicialmente sobre a        
tradução literária a partir da afirmação de Michäel Oustinoff         
(2003), segundo a qual a tradução é uma operação de          
“geometria variada”, mas também a partir do pressuposto de         
Lawrence Venuti (1998), que aponta para uma “ética de         
diferença”. Propõe-se ainda uma reflexão sobre os       
intraduzíveis de partida (relativos à diversidade das línguas) e         
de chegada (ligados ao processo comparativo intrínseco à        
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tradução) apontados por Paul Ricoeur em “Uma passagem:        
traduzir o intraduzível” (2011) à luz das metáforas de pontes,          
passagens, arcadas e portas analisadas por Kathy Mezei em         
Traduire depuis les marges (2008). Em um segundo        
momento, a ênfase recai sobre a figura dupla do tradutor/leitor,          
tal como é apresentada por Freddie Plessard em Lire pour          
traduire (2007), e sobre o processo tradutório enquanto        
processo criativo que remete ao ato de escrever, enquanto “ato          
de criar um discurso próprio a partir de um discurso alheio”           
(PASSOS, 2011). A terceira parte deste trabalho é consagrada         
ao estudo das legendas em língua francesa do curta-metragem         
A mulher azul (2011), da cineasta catarinense Maria Emília de          
Azevedo, baseado no texto literário homônimo do gaúcho        
Renato Tapado (2002). O filme tece uma estreita ligação entre          
a estética das imagens e a prosa poética da obra literária,           
constituindo um objeto complexo e instigante no âmbito da         
estudo literatura comparada. Quais as etapas, desafios,       
escolhas, soluções e (im)possibilidades de (re)criação com as        
quais me deparei, enquanto tradutora, no processo de        
elaboração das legendas em língua francesa? 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura e cinema; tradução literária;      
tradução intersemiótica. 
 

(08) 
 
TRADUZIR O SURREALISMO: NOTAS A 

PARTIR DA POESIA DE EDMOND JABÈS 

 

 
Lia A. Miranda de Lima (UNB) 

liaamiranda@gmail.com 
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Esta comunicação apresenta reflexões sobre a tradução de        
textos surrealistas a partir da experiência com a poesia de          
Edmond Jabès (Cairo, 1912 – Paris, 1991), reunida na obra Le          
Seuil, Le Sable: Poésies complètes 1943-1988. Nosso foco       
recairá sobre problemas ligados à transposição linguística da        
poética surrealista, considerando os recursos de subversão da        
lógica, de recusa da racionalidade, de contato com o onírico, de           
valorização do enigma. No cerne da estética surrealista estão as          
incompatibilidades semânticas, o choque do concreto com o        
abstrato, a ambiguidade, a polissemia, embora enquadrados nas        
regras da gramaticalidade – ou seja, dentro da aceitabilidade         
sintática. Exporemos excertos da tradução de Le Seuil, Le        
Sable, realizada por Lia Miranda de Lima e Eclair Antonio          
Almeida, a ser publicada em 2021, nos quais essas questões          
aparecem de forma mais evidente, a fim de considerar seus          
desafios para o tradutor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução poética. Surrealismo    
francês. Edmond Jabès.  

(09) 
 
O TOM DA ESCUTA EM ANTIGONE DE JEAN 

ANOUILH: RESSONÂNCIAS HISTÓRICAS E 

LITERÁRIAS DO TRÁGICO 

 

Elizabeth Serra dos Santos (UFRJ) 

elizabethserra@yahoo.com.br 
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Na Poética de Aristóteles, o herói tem um espaço de atuação           
onde é responsável pelas escolhas que faz. Sua grandeza é          
reconhecida no momento em que, ao ultrapassar os limites da          
ordem na qual está inserido, devido a um apego a valores           
sublimes, que fogem do padrão da pólis, aceita sozinho e          
sereno a medida para a reconciliação com as leis regidas pelo           
cosmos: a sua moira - o sacrifício final. Para Walter Benjamin           
(1989), esse isolamento do herói trágico, que o faz se sentir à            
margem dos valores estabelecidos pela comunidade e desejar        
lutar contra eles como uma forma de se posicionar diante do           
mundo, encontra correspondências já no arquétipo do herói        
clássico representado na poética baudeleriana, assim como nas        
ressignificações posteriores da produção literária de outros       
autores. Este trabalho faz parte do capítulo introdutório da         
minha dissertação de mestrado, que trata da reescrita de         
Antigone, por Jean Anouilh, publicada em 1942, época em         
que a França vivia sob a ocupação nazista. A dissertação se           
baseia na ideia de que a reescrita do dramaturgo francês é “uma            
voz que ressoa” (NANCY, 2002, p.69) diversas camadas        
sonoras, como as contextualizações históricas e literárias que,        
em conjunto, reconstroem a realidade do mundo num        
determinado tempo, alterando totalmente, como argumenta      
Walter Benjamin em A tarefa do tradutor (1923), “o tom e a            
significação dos grandes textos no decorrer dos séculos”        
(BENJAMIN, 2008, p.87). 

PALAVRAS-CHAVE: Correspondências. Reescrita. Trágico. 

REFERÊNCIAS 

ANOUILH, Jean. Antigone. Paris: La Table Ronde, [1946]        
2008. 

172 



 

BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire. Um lírico no auge        
do capitalismo. Obras escolhidas III, 1 ed. Trad. José Carlos          
Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo:        
Brasiliense, 1989. 

________________. A tarefa do tradutor. Quatro traduções       
para o português. Trad. Fernando Camacho, Karlheinz Barck        
e outros, Susana Kampff Lages e João Barrento. Org. Lúcia          
Castello Branco. Belo Horizonte: Fale/UFMG, 2008. 

NANCY, Jean-Luc. À l’écoute. Paris : Galillé, 2002. 

ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. Trad.      
Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. São Paulo: Cosac Naif,          
2007. 

(10) 

“ELE DEVERIA ME AGRADECER”: A 

QUESTÃO DA AUTORIA EM UMA TRADUÇÃO 

LITERÁRIA 

 
 

Dra. Valéria Brisolara (UNISINOS) 

 

Ma. Bianca Reys (UNIRITTER) 

 

Dr. Paulo RS Ramos (UFPRPE) 

 

Como todas as traduções, as traduções literárias são,        
principalmente, feitas para quem não lê em uma língua         
estrangeira, para dar acesso a uma obra literária que talvez de           
outra forma fosse inacessível ao leitor. No entanto, o texto          
traduzido resulta de escolhas situadas em um dado tempo e          
espaço, que originam um novo texto. Assim, uma tradução         
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literária é sempre um texto original, mas é também um texto           
secundário no tempo e no espaço, pois é sempre segunda com           
relação a um original. A tradução, por sua vez, também afeta           
esse original, a partir das vozes e nuances que a sua nova            
leitura situada pode implicar Ao longo da história da literatura,          
houve uma crescente valorização do autor das obras        
supostamente originais e uma paralela e crescente       
desvalorização do tradutor, que não seria autor de obras         
originais (BRISOLARA 2011); contudo, os estudos da       
tradução têm apontado para outra direção. Um artigo publicado         
na Folha Ilustrada em abril de 2020 reacende a questão.          
Intitulada “Autor processa editora por incluir trechos petistas        
em seu livro, como críticas a Sergio Moro”, relata o caso de um             
autor que estaria processando a editora, e, consequentemente, o         
tradutor, por realizar mudanças significativas e de cunho        
ideológico em sua obra. Tomando esse incidente e suas         
implicações e desdobramentos como ponto de partida, este        
trabalho tem por objetivo propor alguns questionamentos sobre        
a autoria na tradução literária a partir das contribuições de          
Venuti (1995, 2002). 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Tradução. Autoria. Visibilidade 
 

(11) 
 

A TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS DOS SOCIOLETOS       
E IDIOLETOS LITERÁRIOS DA SÉRIE FUNDAÇÃO, DE       
ISAAC ASIMOV 
 
 

Nilfan Fernandes da Silva Júnior  (UFU) 

nilfan.fernandes@gmail.com 
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A série Fundação é a grande obra clássica de ficção científica           
criada por Isaac Asimov entre os anos de 1950 e 1980. Nesta            
apresentação, pretende-se analisar principalmente as questões      
sociolinguísticas ligadas às personagens e grupos de       
personagens, com atenção especial aos socioletos (seja aqueles        
utilizados pelas civilizações, estratos sociais ou profissões) e        
idioletos (que corroboraram para o caráter/personalidade de       
cada personagem ou civilização – arrogância, astúcia,       
inteligência, simplicidade; condições do mundo real – classe,        
etnia, gênero, poder, cultura, instituição; ou ainda valores e         
atitudes – condescendência, distância, respeito, solidariedade,      
subversão, etc.). Trata-se de compreender, numa primeira       
análise, de que modo os tradutores para o português resolveram          
essa riqueza de detalhes da obra original, e por meio de quais            
procedimentos essas variantes da língua foram retratadas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Socioletos literários. Tradução. Isaac     
Asimov. 
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A TRADUÇÃO DIRETA DE OBRAS DO ÁRABE 

PARA O PORTUGUÊS: REFLEXÕES E 

DESAFIOS 

 
Dr. Paulo Daniel Elias Farah (USP) 

paulobrasilpaulo@gmail.com 
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Esta comunicação propõe-se a refletir sobre a tradução de         
obras do árabe ao português, de localidades como Egito,         
Marrocos, Tunísia, Palestina e Brasil, entre os séculos XII e          
XXI, com especial atenção para obras de rihla, romances e          
poesia. A ‘adab ar-rihla (literatura de viagem) reúne diferentes         
tipos de texto, constitui um gênero narrativo marcado por uma          
linguagem assaz elaborada e por vezes por prosa rimada. O          
título da obra de Ibn Battuta, Rihla: Obra-prima das         
Contemplações sobre as Curiosidades das Civilizações e as        
Maravilhas das Peregrinações, contém dois termos em rima        
que marcam os relatos de viagem em árabe: ghará’ib           غرائب)
coisas estranhas, extraordinárias, curiosidades) e ‘ajá’ib        عجائب)
maravilhas, coisas maravilhosas). A análise da tradução dessa        
obra do séc. XIV, do relato de viagem do erudito árabe           
‘Abdurrahman bin ‘Abdullah al-Baghdádi ad-Dimachqi sobre o       
Brasil oitocentista e escravizados africanos muçulmanos, de       
romances modernos ou contemporâneos de Naguib Mahfuz       
(Prêmio Nobel de Literatura em 1988), Alaa al Aswany e          
Ghassan Kanafani, e de poemas árabes de Mahmud Darwich e          
Fadwa Tuqan, para citar apenas alguns nomes, permite refletir         
sobre características e desafios de traduções literárias entre        
duas culturas não-hegemônicas. As reflexões tomam como       
base traduções realizadas por este professor e tradutor,        
diretamente do árabe, língua semítica marcada por diglossia,        
para o português, língua indo-europeia, sem recorrer a um         
idioma intermediário, com o intuito de reduzir a dominação         
linguística e cultural dos centros hegemônicos e de evitar o          
apagamento da alteridade. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Árabe. Tradução. Literatura 
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O CORVO EM UM PAÍS TROPICAL: A 

TRADUÇÃO DE MACHADO DE ASSIS 

 

Anderson de Souza Andrade (UNESP) 

ander2790@yahoo.com.br 

 

Neste trabalho pretendemos analisar a tradução feita de The         
Raven, de Edgar Allan Poe realizada por Machado de Assis.          
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Tal análise abarcará todo um posicionamento do ato de tradutor          
realizado na obra, alinhando assim, o papel do mesmo com a           
criação de uma identidade nacional, e, principalmente       
mostrando como o conceito de “adaptação” pode ser        
encontrado durante a leitura do poema em Língua Portuguesa.         
Como referencial teórico serão utilizados conceitos sobre       
tradução e adaptação, além de trechos retirados do poema         
original para o confronto com a Língua Portuguesa. Machado         
de Assis foi fortemente influenciado pela escrita de Poe, como          
é possível ao observar em diversos contos com características         
da literatura fantástica e de mistério. O que cabe, aqui, é           
observar a forma pela qual o poema do Poe foi transposto para            
a língua materna de Machado, já que será perceptível verificar          
como carregada pelo olhar atento do contista brasileiro e         
permeado de um tom de intensidade que, em alguns momentos,          
foge a proposta de Poe, colocando o poema perante a conceitos           
da adaptação, a qual está fortemente ligada ao ato da tradução,           
embora não possamos dizer que são ações sinônimas. O autor          
brasileiro que fazemos referência, foi fortemente ligado a        
literaturas estrangeiras, porém, quando nos é posto seu papel         
como tradutor, Machado de Assis estabelecerá uma ligação        
fortemente marcada pelo nacionalismo brasileiro, ou seja, em        
muitas de suas obras, estão a presença de fatos culturais          
característicos pertencentes ao Brasil, os quais servirão de        
modelo para o entendimento da obra traduzida. 

PALAVRAS-CHAVE: Machado de Assis. Edgar Allan Poe.       
Tradução. 
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(14) 

 

A LINGUAGEM TÉCNICA NAS TRADUÇÕES 

BRASILEIRAS DE THE FIVE ORANGE PIPS, 

DE ARTHUR CONAN DOYLE 

 

Guilherme Marcelino Duarte (UFU) 

guilhermemarcelinoduarte@gmail.com 

 

 

Prof. Dr. Daniel Padilha Pacheco da Costa  (UFU) 

dppcost@ufu.br  

 
 

O presente trabalho pretende realizar uma análise comparativa        
entre o texto original e cinco traduções de The Five Orange           
Pips (1891) para o português brasileiro, realizadas por        
Hamilcar Garcia (não datada), Maria Luiza X. de A. Borges          
(2006), Edna Jansen de Mello (2007), Luciane Aquino (2014) e          
Daniel Knight (2015). A partir da Analítica da Tradução e a           
Sistemática da Deformação de Antoine Berman, pretende-se       
analisar as escolhas tradutórias e a sua influência na         
caracterização do personagem Sherlock Holmes. Como      
problema geral, é discutida a maneira pela qual a linguagem          
especializada - em particular, os termos técnicos - é explorada          
no conto. Os trechos analisados estão separados em três         
categorias: termos que caracterizam o protagonista como       
profissional; termos técnicos da ciência da criminalística; e        
termos das áreas de conhecimento geral. Na análise, é dado um           
destaque especial a duas das treze tendências deformadoras        
elencadas por Berman: a clarificação e a destruição das redes          
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significantes subjacentes. Como conclusão, é apresentada a       
hipótese de que o tratamento da linguagem técnica nas         
diferentes traduções interfere no retrato do protagonista e, com         
isso, na leitura do conto como um todo. 

PALAVRAS-CHAVE: Analítica da Tradução. Sherlock     

Holmes. The Five Orange Pips.  

(15) 
 

EGO TRANSLATOR SUM: ALGUNS ‘NÓS’ NA 

TRADUÇÃO LITERÁRIA 

    
 

Prof. Dr. Paulo Roberto de Souza Ramos (UFRPE) 

pauloroberto.souzaramos@gmail.com 

 
 
O objetivo desta comunicação é examinar de que forma         
tradutores se propõem a resolver (ou não...) certos jogos de          
palavras e ambiguidades intencionais encontradas nos textos de        
partida e discutir, por meio de exemplos, como esses tradutores          
fazem para desatar metaforicamente os nós linguísticos       
encontrados nos textos literários com que trabalham. Busca-se        
também ponderar sobre como tais escolhas permitem       
contemplar as concepções de cada um no seu processo de          
transposição e recriação textual; como, nós, tradutores,       
obtemos aquilo que Venuti (1995) chama de visibilidade. Com         
esse propósito, examinou-se instâncias que contivessem jogos       
de palavras e/ou modulações sintáticas empregadas com a        
possível finalidade de veicular mensagens nas chamadas       
entrelinhas. O corpus é composto por trechos extraídos de         
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algumas peças e sonetos de William Shakespeare, de outros         
autores contemporâneos de língua inglesa, como Poppy Z.        
Brite e Clive Barker e de algumas canções populares. As          
conclusões iniciais são de que, seja por escolha consciente em          
não traduzir certas ambiguidades e/ou jogos de palavras ou         
pela não percepção da existência de tais recursos, algumas         
traduções não conseguem replicar em português tais jogos que         
encontramos nos textos de partida. Os produtos textuais que         
criamos na língua-alvo são resultados de opções, tanto de         
cunho linguístico quanto estético, e expressam muito sobre        
quem somos enquanto tradutores, sujeitos no mundo e do         
mundo e bem como do público para o qual estamos          
traduzindo.      
 
PALAVRAS-CHAVE: Jogos de palavras. Tradução literária.      
Opções tradutórias.    
 

(16) 
 
LIMITES E LIBERDADES NA TRADUÇÃO DE 

POESIA: RELATO DA TRADUÇÃO DO DIVÃ 

OCIDENTO-ORIENTAL DE GOETHE 

 

 
Dr. Daniel Martineschen (UFSC) 

martineschen@gmail.com 
 
 

O West-östlicher Divan, único livro de poemas publicado por J.          
W. von Goethe, traz mais de 200 poemas que dão conta da            
viagem do autor alemão ao mundo literário da Era de Ouro da            
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poesia persa. Foi recém-publicada por mim a tradução dessa         
obra sob o título Divã ocidento-oriental. O trabalho, como sói          
ser, envolveu dezenas de escolhas de tradução, sejam        
conscientes, sejam inconscientes. Das escolhas conscientes que       
tomei gostaria de abordar o critério de seleção do(s) metro(s)          
poético(s) para acomodar os versos desses mais de 200 poemas          
em português. O movimento foi na direção de uma espécie de           
espelhamento que, a contrário do que a palavra pode implicar,          
não representa reprodução nem inversão, mas admite uma certa         
distorção enquanto, ainda assim, reproduz uma imagem que        
lembra o original. A ideia de refração tradutória (indicada por          
José Paulo Paes) tem também lugar nesta reflexão na medida          
em que autoriza e até mesmo fornece o espaço de ação do            
tradutor, inclusive como rota de fuga da bendita (ou maldita)          
literalidade. Dentro desse espaço de ação (e de “não-inação”,         
ou seja, de não-capitulação a óbices aparentemente       
insuperáveis), em diálogo com Cardozo (2009), gostaria de        
discutir os prós e contras das escolhas que adotei, bem como as            
dificuldades e as facilidades que elas proporcionaram, em        
relação direta com o movimento de espelhamento da métrica         
do texto de origem.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Divã ocidento-oriental. Goethe. 
Tradução de poesia. 
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CLARICE LISPECTOR E IRIS MURDOCH: UM 

DIÁLOGO POSSÍVEL GRAÇAS À TRADUÇÃO 

 
 

Dra. Mônica Stefani (UFSM) 
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Clarice Lispector comemora seu centenário de nascimento       
neste ano de 2020, enquanto Iris Murdoch completou seu         
centenário de nascimento em 2019. A partir deste dado, já          
temos que as duas autoras foram contemporâneas. Todavia, o         
que as aproxima é justamente o fato de Clarice Lispector ter           
lido Iris Murdoch, não para entretenimento, mas, sim, para         
tradução. O livro de Iris Murdoch, A Severed Head (publicado          
em 1961), foi traduzido como A cabeça decepada por Clarice          
Lispector em 1973 pela editora Artenova, do Rio de Janeiro.          
Logo, esta comunicação analisa a conexão entre essas duas         
autoras por meio do texto traduzido, enfocando dois tópicos:         
quais são as visões de tradução dessas duas autoras? Como o           
texto de Iris Murdoch chega até nós nessa edição traduzida?          
Após uma primeira análise, temos diante de um nós um texto           
sem saltos, sem cortes, sem abreviações ou adaptações. De         
fato, em alguns trechos, a arte literária de Lispector fica          
evidente, embora, em outros excertos, tenhamos equívocos       
provenientes nem tanto da parte da tradutora, mas, sim, do          
processo posterior de revisão textual. Como parte da análise         
paratextual do texto em português, feita seguindo os        
pressupostos teóricos de Gérard Genette, identificamos a       
presença do profissional de revisão, o que é extremamente         
interessante para uma publicação dos anos 1970. Outro aspecto         
verificado na edição foi a disposição dos parágrafos, o que          
dificulta um pouco o trabalho de cotejamento entre as duas          
edições. Os pressupostos teóricos de Antoine Berman também        
são ressaltados neste trabalho.     
 

PALAVRAS-CHAVE: Clarice Lispector. Iris Murdoch.     
Tradução.   
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(18) 
 

DETETIVES SOB A MIRA DO CONSUMIDOR: 

INFLUÊNCIAS NA TRADUÇÃO DE 

LITERATURA POLICIAL 

 

Natália Cristina dos Santos Magno (UFC) 

nataliamagno1@gmail.com 

 

Michelle de Fátima Silva Abreu (UFC) 

michelleabreu000@gmail.com  

 

Dr. Rafael Ferreira da Silva (UFC) 

rafael.ferreira@letras.ufc.br  

Com a difusão do romance policial, que conquistou boa parte          
do cenário literário mundial, originou-se um novo leitor de         
ficção que pode ser encontrado em todo o mundo (BORGES,          
1978) e que, com o passar dos anos, assim como o gênero            
literário, vai se remodelando conforme os polissistemas de        
cada época. Apesar da uniformidade do gênero policial, cada         
autor tem sua particularidade, criando um tipo de “assinatura”         
que faz com que o detetive possua uma personalidade própria.          
Foi utilizado como corpus deste trabalho os contos traduzidos         
O Ano-Novo de Montalbano e Estamos Falando de Bilhões,         
cujo protagonista é o Comissário Montalbano, do autor        
siciliano Andrea Camilleri, e também O Rosto Amarelo e A          
Cruz Azul, dos autores Arthur Conan Doyle e G.K. Chesterton,          
respectivamente, com os seus detetives Sherlock Holmes e        
Padre Brown. Foi averiguado o processo de tradução editorial e          
intersemiótico, e como o contexto histórico e temporal        
influenciam a percepção da imagem que o público consumidor         
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tem desses personagens, visto que a literatura é um conjunto de           
atividades que compõe um sistema que relaciona-se com outros         
sistemas. Observou-se como resultado que as características       
físicas e psicológicas dos personagens de Camilleri, Conan        
Doyle e Chesterton foram submetidos a adaptações de acordo         
com o novo polissistema cultural, para atender, sobretudo, o         
público das adaptações fílmicas. O objetivo deste trabalho é         
comparar as traduções e adaptações, com base em Preti (2000),          
Nord (2016), Zohar (1990) e Travaglia (2003). Agradecemos à         
Funcap pela bolsa concedida.  

PALAVRAS-CHAVE: Estudos da Tradução. Literatura 
Policial. Polissistemas.  
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TRADUÇÃO LITERÁRIA E 

ASPECTOS CULTURAIS  

 

 

Profa. Dra. Sheila Maria dos Santos  

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC  

dossantos.sheilamaria@gmail.com  

 

Profa. Dra. Marceli Cherchiglia Aquino  

Universidade de São Paulo – USP  

marceli.c.aquino@usp.br  

 

 

É PONTO pacífico, no panorama atual dos Estudos da         

Tradução, que a prática da tradução literária exige do         

tradutor uma série de conhecimentos específicos, que       

transcendem questões puramente linguísticas,    

envolvendo, necessariamente, aspectos culturais,    

políticos, históricos, de poder, de gênero etc. Outrossim,        

faz-se pertinente ressaltar que o(a) tradutor(a) é um ser         

social, cuja fala está intimamente ligada a um        

determinado tempo e espaço e reproduz, em maior ou         

menor escala, consciente ou inconscientemente, as      

marcas de seu pertencimento. Dessa forma, ao encarar a         

tradução como uma prática social e criativa, torna-se        

possível explorar a natureza das relações interculturais       

que se estabelecem durante o processo tradutório. No        

entanto, Paulo Henriques Britto (2012) reforça que para        
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que haja de fato essa interação cultural, é preciso que o           

tradutor não atue como protetor da pureza de sua         

cultura. Partindo de tais pressupostos, pensar o processo        

de transculturação1 inerente à prática tradutória      

responde a uma necessidade natural, uma vez que se         

admite a existência do outro, enquanto ser social, no         

texto traduzido. Os profissionais da tradução têm,       

portanto, a responsabilidade de construir sentidos dentro       

de um determinado contexto, levando em conta as        

diversas culturas, contextos históricos, textos e      

linguagens. Logo, a tradução é uma atividade complexa,        

que pressupõe a apropriação de sentidos socialmente e        

culturalmente construídos por meio da linguagem.      

Segundo Hawkes (1977), a análise da tradução é um         

processo que tem um núcleo centrado na atividade        

linguística, mas que também pode ser vista como        

pertencente à Semiótica: ciência que estuda a estrutura        

do sistema dos sinais, seus processos e suas funções.         

Sendo a língua um sistema de representação do mundo e          

de seus eventos, para a tradução se faz necessário a          

compreensão das escolhas da linguagem e seus símbolos        

dentro de um contexto cultural, tanto da língua de         

partida como da de chegada. Desse modo, ao fazer um          

trabalho de tradução, o tradutor deve caminhar pelas        

faces da língua da cultura e do individual, isto é, das           

questões de identidade e alteridade, tanto do texto de         

saída como de chegada. Pois, ao entender o sentido         

construído culturalmente, esse tradutor poderá, por meio       

do seu conhecimento de mundo, transmitir e adaptar os         
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sentidos entre múltiplas culturas e línguas. Tendo em        

vista tais fatores, este simpósio pretende proporcionar       

um espaço de discussão e reflexão sobre a relação entre          

tradução e cultura, assim como de identidade e        

alteridade, aceitando contribuições de trabalhos de      

análise 1 A partir da perspectiva desenvolvida por Angel         

Rama na obra “La transculturación narrativa en América        

Latina” ([1984] 2008), buscando aplicar esse conceito na        

área dos Estudos da Tradução. crítica de literatura        

traduzida, que investiguem, sob um viés comparatista,       

eventuais transformações de aspectos culturais do      

texto-fonte, bem como questões referentes à voz do        

tradutor no texto de chegada. Além disso, aceitam-se        

também o objetivo de discutir trabalhos que investigam        

acerca da integração entre língua e cultura, tendo a         

linguagem como um código de símbolos e significados        

linguísticos para representação dos sentidos dos autores,       

dos contextos sociais e culturais, como das questões de         

identidade e alteridade.  
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(01) 
SOB UM TETO COMPARTILHADO: 

TRADUÇÃO E ESCRITA DE AUTORIA 

FEMININA LATINA EM CONTEXTOS 

MIGRATÓRIOS 

 

Lívia Santos de Souza 

42liviadesouza@gmail.com 

 

 

No clássico ensaio “Um teto todo seu” Virginia Woolf         
identifica a independência, sobretudo financeira, como      
condição essencial para mulheres que almejem uma trajetória        
como escritoras. Algumas décadas depois, Gloria Anzaldúa       
escreveria um texto no que dialoga diretamente com o ensaio          
de Woolf. Em “Falando em línguas: uma carta para as          
mulheres escritoras do terceiro mundo” a autora chicana reflete         
sobre a invisibilidade de mulheres racializadas e       
subalternizadas no mundo literário e, reconhecendo a total        
impossibilidade de que essas mulheres coloquem os parâmetros        
estabelecidos por Woolf como condição para escrita, convida        
as “mulheres terceiro-mundistas” a escrever, como e onde for         
possível. Escritoras latinas nos Estados Unidos são um        
exemplo bastante do quadro descrito por Anzaldúa e a tradução          
pode desempenhar um papel fundamental na reversão desse        
quadro de relativa invisibilidade que ainda se mantém vigente         
quando se trata de literatura de autoria feminina, já que é a            
partir do exercício tradutório que tais obras circulam entre as          
fronteiras latino-americanas. Ao mesmo tempo, a tradução de        
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textos literários transnacionais apresenta significativos     
desafios, próprios de contextos de intensos trânsitos culturais e         
linguísticos. No presente trabalho defendo a ideia de que         
apenas a adoção de uma postura social e culturalmente         
consciente sobre a produção de textos literários identificados        
com fluxos migratórios contemporâneos pode dar conta do        
desafio que é vertê-los. Para tanto, analiso as traduções de          
algumas obras recém-editadas no Brasil, com destaque para A         
casa na rua Mango (2020), de Sandra Cisneros cuja tradução          
foi realizada por Natália Borges Polesso.  

PALAVRAS-CHAVE: Escrita Feminina; Estudos da     
Tradução; Literatura Latino-Americana nos EUA 
(02) 

TRADUZINDO MACHADO DE ASSIS: UMA 

PROPOSTA DE VERSÃO INGLESA PARA O 

CONTO “CASA, NÃO CASA” (1875) 

 
Luciana Maira de Sales Pereira 

luciana.pereira@ifac.edu.br 

 

Ana Carolina Konecsni Bruni 

 ana.carolina.tradutora@gmail.com 

 

Machado de Assis é um considerado um dos maiores escritores          
brasileiros de todos os tempos e seus principais romances e          
contos já foram traduzidos para a língua inglesa diversas vezes.          
Entretanto, a maior parte dos contos do escritor ainda         
permanece disponível apenas ao público brasileiro e       
inacessíveis aos leitores internacionais não falantes de língua        
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portuguesa. Por este motivo, este trabalho tem como objetivo         
apresentar uma proposta de versão em inglês para o conto          
Casa, não casa, de Machado de Assis, publicado originalmente         
em 1875. O texto traduzido é o resultado de uma atividade           
prática proposta na Oficina de Versão Literária oferecida pela         
Escola de Tradutores no ano de 2019, e com base nele           
pretende-se discutir os principais desafios de se versar o conto          
machadiano para a língua inglesa, considerando os aspectos        
culturais próprios da época em que o texto foi escrito, o           
vocabulário complexo e o estilo narrativo de Machado de         
Assis.  

PALAVRAS-CHAVE: Machado de Assis. Tradução. Língua      
inglesa. Aspectos culturais. 

(03) 

UMA LEITURA CULTURAL DE CONTOS 

LATINO-AMERICANOS PARA TRADUTORES 

EM FORMAÇÃO 

 

Lucie Josephe de Lannoy 

lulannoy@gmail 

 

Gislene Maria Barral Lima Felipe da Silva 

gislenebarral@felipedasilva.com 

 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma leitura cultural         
de contos latinoamericanos para tradutores em formação. Para        
tal, escolhemos textos dos escritores latino-americanos Gabriel       
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Garcia Márquez (“El ladrón de sábado”), César Vallejo (“Paco         
Yunque”) e Julio Cortázar (“Diario para un cuento”). Nesse         
sentido, vem sendo desenvolvido o projeto de Tradução de         
Literatura Hispano-Americana (LET/IL/UnB), tendo em vista a       
necessidade de estudantes de Iniciação Científica e em fase de          
elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso de        
desenvolverem a compreensão da tradução como um processo        
de transculturação (termo emprestado de Ángel Rama), de        
ampliação das visões de mundo, para além dos aspectos         
linguísticos, entre outros. Os contos que compõem o corpus         
deste trabalho propiciam uma visão multicultural (segundo as        
ideias de Homi Bhabha e Edward Said) e possibilitam uma          
abordagem transdisciplinar ao refletirem peculiaridades     
contemporâneas das culturas colombiana, peruana e argentina.       
Ao debater questões de identidade e relação com o outro          
(conforme Stuart Hall), ampliase a visão de língua do tradutor          
e promove-se o exercício para uma abordagem linguística        
engajada com aspectos socioculturais. A “pulsão de traduzir”        
(cf. Paul Ricouer) se projeta numa incompletude que nos leva a           
reconhecer no potencial simbólico da língua, e graças à         
dinâmica das culturas, a fluidez do sentido, que pode ser          
sempre recriado, a partir da entrega vital ao texto em tradução. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução literária. Cultura    
latino-americana. Formação de tradutores. 
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(04) 

O PROCESSO DE TRADUÇÃO DE INCOGNITO, 
DE JEFFERSON EBERSOL PARA O 

PORTUGUÊS 

 

Luciano Teixeira Cáceres 
lucianotcaceres@gmail.com 

 
 

Incognito (2020, no prelo), de Jefferson Ebersol surgiu de seu          
blog chamado AUHAUAH em que o autor postou alguns de          
seus poemas escritos em língua inglesa. No blog, Ebersol         
discorre sobre sentimentos como solidão, desesperança, amor,       
em metáforas relacionadas à natureza e objetos inanimados. A         
tradução buscou, então, manter esse padrão, não somente no         
nível estrutural, com suas rimas e número de estrofes, mas          
também no nível lexical, visando trazer ao leitor de língua          
portuguesa o máximo possível das experiências que o leitor de          
língua inglesa teve ao ler seus poemas. Tendo como base as           
obras de Bermann (2012), Nord (2012), Aslanov (2015) e         
Ricoeur (2012) este trabalho pretende analisar e comentar o         
projeto de tradução, evidenciando, assim, o caminho feito pelo         
tradutor do texto-base (Nord, 2012) para o texto-meta (2012). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Poesia. Projeto de     
Tradução.  
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(05) 

AS ATITUDES DE RESISTÊNCIA DA 

PERSONAGEM ÉOWYN, DE O SENHOR DOS 

ANÉIS, NA VISÃO DA CRÍTICA LITERÁRIA 

FEMINISTA DE MILLET E DA TEORIA DA 

ADAPTAÇÃO DE HUTCHEON 

 

Laura Cristina de Souza Zanetti 
 laura_cristina_zanetti@hotmail.com 

 
Vera Helena Gomes Wielewicki 

vhgwielewicki@gmail.com 
 

 

As sagas de literatura nórdica retratam, algumas vezes, as         
mulheres integrantes dessa sociedade como sendo guerreiras,       
atuando em sua maioria na parte defensiva das batalhas, assim          
como possuidoras de outras liberdades, entre elas poder        
escolher com quem casar-se e até assumir o papel do homem           
quando este não estiver presente. Partindo das particularidades        
mencionadas, buscou-se, neste artigo, analisar se há e como se          
dá uma possível semelhança entre essas características da        
mulher nórdica e da personagem Éowyn, do romance O         
Senhor dos Anéis, publicado na Inglaterra, entre 1954-1955,        
por J.R.R. Tolkien. Posteriormente, pretendeu-se analisar a       
maneira com que Peter Jackson representou essas e outras         
características da personagem para o filme O Senhor dos         
Anéis (2002-2003), mediante a teoria de Hutcheon (2006).        
Com relação à análise literária, a teoria de Millet (1970) foi           
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escolhida para embasar o estudo. As análises demonstraram        
que Éowyn desafia os padrões que personagens femininas de         
sua época costumam seguir ao almejar um papel não         
condizente com o que a sociedade espera que ela exerça,          
enfrentando o necessário para realizar seu desejo. O destaque         
de Éowyn dentro da narrativa se dá com tamanha intensidade          
que fez com que sua representação na adaptação        
cinematográfica, de Peter Jackson, ocorresse sem grandes       
mudanças. Portanto, esta pesquisa proporciona visibilidade à       
uma personagem feminina que se diferencia por conta de suas          
atitudes de resistência e permite que haja reflexão acerca dos          
temas discutidos, podendo ser utilizado, inclusive, ao ensinar        
literatura com a possibilidade de haver, ainda, um pequeno         
foco em tradução. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Adaptação cinematográfica. Sexual    
Politics. J.R.R. Tolkien. 
 

(06) 

LIBRAS E LSF: PROXIMIDADES E 

DISTANCIAMENTOS  

 

Juliane Alves Ribeiro de Moura 

ju.ufpel@hotmail.com 

 

Angela Nediane dos Santos 

angelanediane@gmail.com 
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As línguas de sinais não são universais, assim como as línguas          
da modalidade oral, cada país tem a sua língua de sinais           
estabelecida pela comunidade surda. No Brasil, na época do         
Império, com a vinda professor surdo, o francês E. Huet, a           
Língua de Sinais Francesa (LSF) se mesclou com a Língua de           
Sinais utilizada pelos surdos brasileiros. O presente trabalho        
pretende investigar as semelhanças que se mantém entre a         
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a LSF. O estudo propõe           
uma análise da Libras a partir dos pressupostos teóricos sobre          
variações linguísticas conforme Bagno (2007), Quadros (2004)       
e Strobel (1998). A investigação proposta, foi realizada a partir          
do trabalho de pesquisa e tradução do Projeto Spread the Sign           
(STS), no qual são feitos mapeamentos e registros dos sinais,          
documentados através de vídeos em um dicionário online        
internacional de línguas de sinais. A análise comparativa da         
Libras e da LSF, a partir de uma lista de sinais relacionados ao             
tema “escola”, realizada através de consulta ao STS,        
considerou os três principais parâmetros dos sinais, conforme        
estudos de W. Stokoe: configuração de mãos, ponto de         
articulação e movimento. Foram analisados 50 sinais, dos quais         
verificou-se apenas 6% de proximidade entre as línguas. A         
pesquisa está em andamento, mas percebe-se que apesar da         
influência linguística, as variações que acontecem ao longo do         
tempo, demonstram que a língua é dinâmica, ou seja,         
acompanha as mudanças da sociedade, bem como se relaciona         
com o espaço cultural e geográfico de seus usuários. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Libras. Dicionário. 
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(07) 

TRADUZINDO OS CANTARES MEXICANOS: 
RESGATE DE DEIDADES MESOAMERICANAS 

 
Sara Lelis de Oliveira 

saralelis@gmail.com 

 

Esta comunicação objetiva discutir nossa tradução do       
manuscrito Cantares mexicanos do náhuatl clássico —língua       
franca da Mesoamérica grafada em alfabeto latino— para o         
português brasileiro. Os Cantares compõem-se de cantos       
poéticos compilados no período colonial da Nova Espanha        
como uma das estratégias de catequização de nativos e         
descendentes. Nesse propósito, os cantos sofreram uma série de         
interpolações em suas letras que consistiram, principalmente,       
na exclusão de diversas deidades mesoamericanas no afã de dar          
lugar ao único Deus cristão e entidades da religião católica. No           
entanto, a substituição não extirpou na íntegra o contexto         
religioso-cultural pré-hispânico plasmado nos cantos, hipótese      
revelada durante o processo tradutório dos Cantares. A        
tradução, operação relativa à linguagem, traz à luz aspectos da          
cultura náhuatl mediante os quais é possível reconstruir antigos         
sentidos das letras dos cantos que, por sua vez, permitem          
formular hipóteses para suas letras “originais”. O projeto        
tradução tem como princípio certo distanciamento dos       
paradigmas impostos a partir da introdução da religião católica,         
buscando o protagonismo de um conhecimento cultural milenar        
que se fundiu em um processo histórico de transculturação. A          
tradução para o português, neste sentido, pretende “reverter” o         
trabalho catequético realizado no século XVI ao excluir os         
elementos da religião católica e resgatar algumas das deidades         
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mesoamericanas com base na letra dos cantos em articulação         
com a referida cultura. 

PALAVRAS-CHAVE: Cantares mexicanos. Deidades    
mesoamericanas. Tradução.  

 

(08) 

TRADUZINDO A MULHER-MARAVILHA: 

VISIBILIDADES E VISUALIDADES 

 

Bruno de Almeida Porto 

brunoporto@brunoporto.com 

 
 

Este trabalho se propõe a investigar as processos de tradução          
intersemiótica aplicados à personagem de Histórias em       
Quadrinhos Wonder Woman no Brasil. Partindo de uma breve         
revisão da trajetória da icônica super-heroína, criada em 1941,         
construímos um relato das circunstâncias sócio-culturais e dos        
aspectos transmidiáticos que a levaram a ser batizada no país          
como Super-Mulher, entre 1952 e 1962, Miss América, entre         
1966 e 1975, e desde então, finalmente, como        
Mulher-Maravilha. O ensaio se concentra em como, durante        
quase sete décadas de publicação no Brasil, a linguagem         
multimodal da personagem assimilou influências dos mais       
diversos suportes e acontecimentos, como os suplementos       
semanais de histórias em quadrinhos publicados nos anos 1940,         
o Movimento Feminista dos anos 1960 e a chegada da televisão           
à cores nos anos 1970. Concluímos apresentando uma análise         
gráfica que reflete o impacto que esses eventos e decisões          
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tiveram sobre os elementos simbólicos e de identidade visual         
da super-heroína, em especial seus logotipos, identificando       
ainda o papel dos recentes avanços da tecnologia digital nos          
procedimentos de tradução visual e estabelecimento de       
parâmetros globais para produtos culturais de massa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Quadrinhos. Transmídia 

 

(09) 

O QUE CARACTERIZA UMA TRADUÇÃO 

INDIRETA? REFLEXÕES E 

QUESTIONAMENTOS 

 
Vanessa Lopes Lourenço Hanes 

vanessahanes@gmail.com 

 
 

As traduções indiretas são geralmente e tradicionalmente       
entendidas como aquelas produzidas com base em outras        
traduções, uma prática relativamente comum em um passado        
no qual o acesso ao conhecimento de diferentes línguas era          
ainda limitado. Há na atualidade um número reduzido de         
estudos que se debruçam sobre a tradução indireta no âmbito          
da academia nacional, o que talvez possa ser compreendido,         
ainda que parcialmente, pela percepção pejorativa atrelada a        
tais textos. Traduções indiretas tendem a ser marginalizadas,        
vistas como escritos de qualidade inferior, e compreendidas        
como fruto de uma abordagem tradutória antiquada e cada vez          
mais rara na sociedade contemporânea. Entretanto, a presente        
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comunicação, pautada em uma perspectiva     
teórico-metodológica descritivista, visa problematizar o     
conceito de tradução indireta através de alguns exemplos        
específicos retirados de contextos literários, os quais       
demonstram a importância da tradução indireta para o        
entendimento de questões históricas e pós-coloniais atreladas       
aos estudos da tradução, a sua atualidade enquanto fenômeno         
tradutório no contexto brasileiro, e a sua validade e         
complexidade enquanto objeto de pesquisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução indireta. Estudos    
descritivos da tradução. Tradução literária.  

 

(10) 

TRADUÇÃO DE POESIA NACIONALISTA 

PALESTINA: FADWA TUQAN  

 

Maria Carolina Gonçalves 

maria2.goncalves@usp.br  
 
 

O objetivo desta comunicação é apresentar a poesia palestina         
nacionalista em tradução, a partir da obra e trajetória de Fadwa           
Tuqan (1917-2003), uma das principais poetas da literatura        
palestina moderna. O foco recai sobre a fase de sua produção           
literária denominada por ela “poesia nova”, cuja principal        
identificação é o nacionalismo expresso no verso livre, por         
oposição aos temas e formas tradicionais da poesia árabe mais          
antiga e aquela retomada desde finais do século XIX até          
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aproximadamente os anos 1940. Na literatura árabe, a        
renovação das formas da poesia coincide com a efervescência         
de ideias políticas frente aos acontecimentos históricos que        
marcaram o mundo árabe como um todo ao longo do século           
XX, notadamente a formação do Estado de Israel e a Guerra de            
1967. Já na obra de Fadwa Tuqan, a transformação se deu após            
o que a poeta denomina “libertação da língua”, quando, depois          
de um longo período de reflexões, passou a escrever poesia          
nacionalista. Em seus poemas, faz menção a fatos históricos,         
nomes de vilas (algumas das quais foram totalmente        
destruídas), canções, escritores palestinos, além de elementos       
que se tornaram símbolos nacionais. A tradução desses poemas         
deve pensar desde escolhas lexicais que tragam para o universo          
cultural brasileiro a peculiaridade de alguns termos carregados        
da cultura árabe e da identidade palestina até a preocupação          
com o ritmo e o andamento do verso livre, passando pela           
atmosfera de linguagem renovada que difere      
consideravelmente em árabe e em português.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia, Palestina, Fadwa Tuqan. 

 

(11) 

O AUTO DA COMPADECIDA E(M) TRADUÇÃO 

INTERSEMIÓTICA: PROVOCAÇÕES 

DIALÓGICAS 

 

Eduardo da Silva Moll 

eduardosilva.moll@gmail.com 
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Flávia Giaccobo Ribeiro 

fafi.ribeiro@hotmail.com 

 

Patricia Neves da Rocha 

patricia_nevesr@hotmail.com 

 
 

Este trabalho busca examinar como o clímax do clássico de          
William Shakespeare escrito em 1600, O Mercador de Veneza,         
é incorporado à tradução intersemiótica em forma de programa         
televisivo O Auto da Compadecida, produzido pela Rede        
Globo em 1999. A minissérie é está configurada como o          
terceiro tipo de tradução, que consiste na interpretação dos         
signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais          
(JAKOBSON, 1959). Tendo como texto de partida lógico o         
livro homônimo de Ariano Suassuna (1956), percebeu-se que        
utiliza não somente de tal obra escrita para desenvolver a          
narrativa audiovisual, é estabelecido um processo dialógico       
entre algumas obras de Suassuna, Shakespeare e as demandas         
de mercado televisivo. Temos como arcabouço      
teórico-analítico as proposições da Tradução Intersemiótica      
(PLAZA, 1987), assim como aproximações com os Estudos        
Dialógicos do Discurso. Em nossa análise, observamos       
harmônicos dialógicos que, mais especificamente, através da       
transmissão da voz do outro, passam por um processo de          
assimilação, reelaboração e reavaliação (BAKHTIN, 2016b) do       
enredo shakespeariano. Propomos que essa aproximação      
teórica evidencia um processo de tradução intersemiótica como        
resposta à voz do outro, não deixando de considerar as          
demandas do mercado televisivo, haja vista a interpelação do         
telespectador-interlocutor por mecanismos específicos.  
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PALAVRAS-CHAVE: Tradução Intersemiótica. Dialogismo.    
Mídias. 

 

(12) 

AS TRADUÇÕES BRASILEIRAS DO JARGÃO 

DA CRIMINALIDADE EM A COMÉDIA 

HUMANA, DE HONORÉ DE BALZAC 

 
Daniel Padilha Pacheco da Costa 

dppcost@ufu.br 

 

Diferentemente das demais variedades linguísticas, o jargão da        
criminalidade é dotado de uma função deliberadamente críptica        
como proteção ao grupo. Por isso, sempre que o exploraram          
literariamente, importantes romancistas franceses do século      
XIX, como Victor Hugo, Eugène Sue e Honoré de Balzac,          
optaram por traduzi-lo, seja entre parêntesis, entre vírgulas, em         
notas ou em glossário. Nessa apresentação, pretende-se       
analisar, por um lado, o recurso à tradução como procedimento          
literário por Balzac em A Comédia Humana (1829-1850) – em          
particular, no principal foco de exploração do jargão da         
criminalidade nessa obra: a quarta e última parte de         
Esplendores e misérias das cortesãs, intitulada A última        
encarnação de Vautrin (1847) –; e, por outro lado, o          
tratamento dado a esse jargão por suas traduções brasileiras,         
realizadas por Casimiro Fernandes (1946) e Ilana Heineberg        
(2006).  
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PALAVRAS-CHAVE: Argot. Honoré de Balzac. Tradução      
literária. 

 

(13) 

ENSINANDO COMPETÊNCIA CULTURAL: O 

USO DE IMAGENS MENTAIS NO PROCESSO 

TRADUTÓRIO 

 

Ma. Gabriela Cristina Teixeira Netto do Nascimento 

gabriela.tn@gmail.com 

 

 

O ensino de tradução em Instituições de Ensino Superior (IES)          
aborda diversas teorias dos Estudos da Tradução, bem como         
métodos e estratégias aplicadas no processo tradutório. Porém,        
muitas vezes o foco é o desenvolvimento da competência         
linguística, deixando em segundo plano a competência cultural.        
É evidente que ambas as competências andam juntas; no         
entanto, dá-se mais destaque às técnicas para se transladar um          
texto do que ao processo linguístico-cultural. A partir do         
conceito de “língua pura”, descrito por Benjamin (2009), é         
possível entender que as línguas têm uma relação bastante         
intrínseca. A falta de equivalência ou exatidão poderia ser         
considerada uma deformidade na tradução (BERMAN, 2007);       
entretanto, o relacionamento linguístico encapsulado na “língua       
pura” pode ser demonstrado nas diferentes formas de se dizer          
uma determinada palavra, despertando imagens mentais      
diversas. A palavra “Bröt”, em alemão, tem como equivalente a          
palavra “pão”, em português; contudo, ambas emanam imagens        
mentais diferentes. A primeira imagem é a de um pão marrom           

206 

mailto:gabriela.tn@gmail.com


 

escuro, maior do que um palmo, e denso; a segunda, a de um             
pão francês, marrom claro, fofo, do tamanho da palma da mão.           
A fim de desenvolver ambas as competências, viu-se        
necessário incentivar a visualização de imagens mentais que        
certas unidades de tradução (UT) evocam no tradutor, capacitar         
os alunos de L2 e de tradução a buscar novas formas de se             
traduzir UTs e desenvolver uma consciência crítica cultural,        
avaliando o processo tradutório do ponto de vista da língua          
materna e da língua traduzida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Competência cultural. Ensino de     
tradução. L2. 

 

(14) 

SADE E A CULTURA BRASILEIRA: RECEPÇÃO 

E HISTÓRIA NO SÉCULO XX 

 

Rodrigo D’Avila Braga Silva 

rodrigodavilabraga@gmail.com 

 

 

Desde a publicação de seu primeiro livro, Justine ou les          
Malheurs de la vertu (1791), Sade (1740-1814) nos apresenta         
um retrato da sociedade francesa do final do século XVIII, seus           
hábitos e vícios. Ele nos apresenta a esses elementos de          
maneira hiperbólica em suas obras, escandalizando a sociedade        
da época, o que o fez ser preso e censurado por diversas vezes             
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até o final de sua vida. Devido a essa censura, tanto por parte             
do governo quanto da Igreja, no final do século XVIII e início            
do XIX, a sua Obra só voltou a ser republicada na França no             
início do século XX, mais especificamente em 1909. Sua Obra          
só começa a aparecer traduzida no Brasil no início da década           
de 1940 por meio de uma tradução clandestina de La          
Philosophie dans le boudoir (1795). Desde então, as Obras         
sadeanas começam a ser publicadas no Brasil por meio         
diversas (re)traduções. A partir do momento em que        
compreendemos a tradução como fenômeno histórico, cultural,       
político e ideológico, e ao traçamos a história das obras do           
Marquês de Sade no Brasil, podemos perceber que, no seu          
processo de (re)tradução e publicação, temos a sua imagem         
moldada de uma maneira bem diferente da qual ele é visto no            
sistema literário francês principalmente em relação ao       
momento em que essas traduções foram concebidas. Neste        
trabalho apresentaremos algumas destas (re)traduções     
brasileiras, e como essas ajudaram a moldar a imagem de Sade           
no Brasil, ocultando nuances críticas e filosóficas do seu texto. 

PALAVRAS-CHAVE: Marquês de Sade. Tradução Literária.      
História da Tradução. 

 

(15) 

O CASO DE BALEIA NA TRADUÇÃO DE VIDAS 

SECAS, DE GRACILIANO RAMOS, PARA O 

INGLÊS EM BARREN LIVES 

 

João Gabriel Carvalho Marcelino 

joaogabrielcarvalho@hotmail.com 
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Esta pesquisa apresenta discussões acerca do caso da tradução         
da personagem Baleia, da obra Vidas Secas (1938), de         
Graciliano Ramos, do português brasileiro para a língua        
inglesa, na tradução elaborada por Ralph Edward Dimmick,        
intitulada Barren Lives (1965). Para a realização da pesquisa         
foram delimitados os respectivos objetivos específicos: i)       
Identificar como ocorre a tradução da personagem Baleia para         
o inglês; ii) Descrever mudanças ou apagamentos sofridos na         
tradução da personagem; iii) Discutir as implicações das        
mudanças e apagamentos em termos de transferências culturais        
e linguísticas. Metodologicamente se apresenta um estudo       
descritivo sobre a obra original e sua tradução, ancorado nas          
teorias da Tradução Literária (BRITTO, 2016), observando       
Estrangeirização e Domesticação (VENUTTI, 1995), e a       
tradução de itens culturais específicos (AIXELÁ, 2013). O        
corpus utilizado na pesquisa é composto de recortes da obra          
Vidas secas (1938) e sua respectiva tradução Barren Lives         
(1999). Com a pesquisa é possível observar a domesticação do          
texto ao passo que a personagem Baleia, uma das poucas que           
possui um nome na obra, é traduzida como The Dog apagando           
aspectos culturais relevantes atrelados ao nome da personagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Regionalista. Tradução    
Interlingual. Tradução Literária. 
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(16) 

A “TRADUÇÃO CULTURAL” DE 

BLOODBORNE: XINTOÍSMO E HORROR 

CÓSMICO 

 

Marcelo Velloso Garcia 

marcelovg91@gmail.com 

 

Vitor Castelões Gama 

vitorcasteloesgama@hotmail.com 

 

Mayan Figueiredo Ribeiro Maciel 
mayanmaciel@gmail.com 

 

Bloodborne é um jogo da série Dark Souls que funde diversos           
elementos da cultura japonesa com o universo transmidiático        
de H. P. Lovecraft. Mais do que seus predecessores, a          
interculturalidade de Bloodborne mostrou-se desafiadora para      
os tradutores do jogo. Nesta comunicação pretendemos analisar        
como alguns dos elementos culturais específicos ao xintoísmo        
foram traduzidos ou substituídos, tendo em vista o aporte         
teórico de Haroldo de Campos (2013), Berman (1995) e         
Rabassa (1987, 1989, 1991). Propomos que os elementos do         
xintoísmo para se tornarem palatáveis para o público não         
nipônico, acabaram substituídos por vocábulos que remetem ao        
universo transmidiático lovecraftiano. Sendo assim, haveria      
efetivamente uma tradução cultural localizada? Serão      
discutidos conceitos como o Kegare e horror cósmico, e         
analisaremos como estes conceitos são trabalhados na tradução        
do jogo e na obra xintoísta e lovecraftiana. Concluímos que,          
apesar de partirem do mesmo conteúdo, a substituição dos         
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vocábulos que remetem ao xintoísmo, acaba sugerindo um        
caminho interpretativo diferente Desse modo, o leitor/jogador       
não tem efetivo contato com o universo cultural xintoísta, o          
que ocidentaliza a obra e dificulta uma relação        
dialético-dialógica entre culturas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bloodborne. Tradução cultural.    
Xintoísmo. 

 

(17) 

“DONA BÁBARA”, DE RÓMULO GALLEGOS, 

NA VOZ DE JORGE AMADO: IDENTIDADE E 

ALTERIDADE NA TRADIÇÃO LITERÁRIA 

 

 

André Luis de Oliveira 

andaires1607@gmail.com 

 

 

 

“Doña Bárbara” (1929), de Rómulo Gallegos, é considerado,        
em 1974, “possivelmente o romance latino-americano mais       
conhecido”, pela Hispanic Review, revista estadunidense      
focada em publicações de literatura hispânica. A obra        
venezuelana revela sua atualidade ao trazer à tona questões tão          
pertinentes quanto os conflitos familiares de longa duração, o         
choque entre culturas, a submissão forçada das mulheres, a         
masculinidade violenta do homem do campo, a fraqueza das         
instituições democráticas e a intensa solidão do indivíduo        
latino-americano. A única tradução para o português do Brasil         
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de que se tem notícia foi feita pelo escritor Jorge Amado ainda            
na década de 1940. A presente comunicação propõe uma         
análise comparativa desta tradução com a obra original, a fim          
de observar que tipos de soluções o texto de chegada encontra           
para incorporar a informação, a emoção e a literariedade do          
texto-fonte. Além disso, evidenciaremos trechos em que       
aspectos culturais do llano venezuelano, que são relevantes no         
romance em tela, sofrem transformação no processo tradutório,        
o que acaba por destacar a voz do tradutor no texto de chegada.             
Para tanto, serão utilizadas as perspectivas teóricas sobre        
tradução de Henri Meschonnic, Cyril Aslanov e Glória        
Magalhães.  

PALAVRAS-CHAVE: Doña Bárbara; Tradução;    
Transculturação 

 

(18) 

TRADUÇÃO COMENTADA DA MITOLOGIA    

ANDINA: “URSO RAPTOR” DIALOGANDO    

COM BELÉN 

 

Lilian Cristina Barata Pereira Nascimento 

lilian@ufpa.br 

 

Esta comunicação se insere no campo da Tradução Comentada         
da obra Belén (1971), de Francisco Izquierdo Ríos, e tem como           
proposta apresentar o mito “O urso raptor” que compõe a          
narrativa do romance amazônico supracitado. Este romance       
apresenta na voz de uma personagem contadora de histórias         
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Pío Zorrás a recriação de um mito quéchua denominado “Urso          
raptor” ou “Filho do urso”, mito esse presente em todo          
território peruano e em outros países da América do Sul.          
Considerando Belén um romance social heterodiscursivo, e as        
falas das personagens unidades socioideológicas do discurso       
(BAKHTIN, 2017), o presente trabalho propõe analisar o mito         
andino no universo amazônico, considerando a pesquisa de        
Efraín Morote Best (2008) sobre a catalogação de várias         
versões do mito, além do registro do “Urso raptor” nas crônicas           
de Frei Reginaldo de Lizárraga e Miguel Cabello de Valboa,          
cronistas espanhóis, ambos do século XVI. Representada como        
narrativa oral em Belén, o “Urso raptor” reafirma a capacidade          
que o contador tem de fazer da sua vida e das experiências do             
seu lugar matéria para as suas histórias (BENJAMIN, 1987). A          
tradução e os comentários da tradução do mito “Urso raptor”          
operam, aqui, de modo a comprovar o projeto de tradução          
ético, aberto para o estrangeiro e para suas manifestações         
culturais (BERMAN, 2007), sem deixar que o excesso de         
estrangeirismo comprometa a clareza da referida leitura, obra        
traduzida para o português brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Urso raptor. Belén. Literatura da      
Amazônia peruana. 
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(19) 

REFLEXÕES ACERCA DO PROCESSO DE 

TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA DE UMA 

LENDA KAIGANG 

 

Lucas Lins Costa 

carneebatatas@hotmail.com 

 

Maria Mertzani 

maria.d.mertzani@gmail.com 

 

  

Partindo do projeto de pesquisa em andamento “Livros Visuais         
para a Aprendizagem das Línguas” (PESQ-748) do Instituto de         
Educação da Universidade Federal do Rio Grande (IE-FURG),        
delineamos a reflexão acerca dos processos envolvidos na        
ilustração da “A Lenda do Ouro”, de etnia Kaingang, no          
sentido do exercício enquanto tradutores de uma narrativa oral         
que, como tal, serve como base de sustentação de memória          
cultural da referida etnia. Nesse sentido, tencionamos discutir        
como a ilustração, como tradução intersemiótica, propõe a        
análise sobre tal exercício em uma perspectiva potencialmente        
decolonial a partir das relações culturais de um projeto pautado          
na metodologia crítica da trans-indigeneidade, através de uma        
reconstrução do tecido narrativo que obriga ao diálogo social e          
cultural no processo interpretativo tanto da tradução quanto da         
leitura.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução intersemiótica.   
Trans-indígena. Ilustração  
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(20) 

MÚSICA E TRADUÇÃO: AS EDIÇÕES BI E 

TRILÍNGUES DAS HARMONIZAÇÕES DE 

CANÇÕES POPULARES BRASILEIRAS, DE 

LUCIANO GALLET  

 

Marcelo Alves Brum 

mabmail2@gmail.com 

 

A presente proposta de comunicação trata das harmonizações        
de canções populares brasileiras, de Luciano Gallet, publicadas        
em edições bi ou trilíngues entre 1924 e 1933. A fim de            
discutirmos o que teria levado um arauto do nacionalismo         
musical dentro do movimento modernista brasileiro a publicar        
canções folclóricas também em Línguas Inglesa e Francesa,        
nos valemos tanto do aporte teórico da musicologia histórica e          
de publicações da época – como os escritos de Mário de           
Andrade sobre essas harmonizações e mesmo a obra Chants         
Populaires du Brésil, de Elsie Houston-Perét (1930) – como os          
teóricos da tradução Paulo Henriques Britto (2012), Peter Low         
(2017) e Lucile Desblanche (2019). Para isso, analisaremos o         
contexto de criação dessas harmonizações e as prováveis        
referências artísticas do autor a partir do conceito da         
modernidade no Brasil advinda dos padrões franceses da Belle         
Époque, bem como discutiremos os processos de tradução        
adotados no conjunto de obras em questão. Assim, esperamos         
que o trabalho contribua para as discussões sobre a interface          
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música e literatura e exemplifique a imbricação das culturas         
francesas e brasileiras do começo do Século XX. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Luciano Gallet. Canções Populares     
Brasileiras. Tradução literária e adaptação musical. 
 

(21) 

O PAPEL DA TRADUÇÃO NA DIVULGAÇÃO, 

CONTINUIDADE E PROPAGAÇÃO DA 

CULTURA E DAS LETRAS ITALIANAS NO 

JORNAL L’IRIDE ITALIANA 

 

Wellington de Jesus Neves Rodrigues 

wjnrodrigues@gmail.com 

 

A presente pesquisa visa analisar a tradução para além da          
perspectiva logocêntrica e/ou da importância de obras literárias        
na constituição da identidade literária no Brasil (BEZERRA,        
2018), percebendo os resultados de sua atividade na integração         
entre línguas, culturas e redes de sociabilidade, realizada no         
jornal L’Iride Italiana que visava “consolidar uma presença        
estrangeira em pleno Brasil da segunda metade do século XIX;          
[...] edificar e fazer ecoar uma voz identitária italiana; para          
amalgamar discurso poético e jornalístico; e [...] escrever uma         
história da cultura italiana” (SILVA, 2019, p.92). Alessandro        
Galleano Ravara encontra na atividade tradutória um papel        
fundamental para a divulgação e propagação da cultura e das          
letras italianas, tanto para angariar ajuda financeira para seu         
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jornal dirigindo-se poeticamente à Imperatriz Teresa Cristina e,        
consequentemente, ao Imperador D. Pedro II, quanto para        
ensinar, instruir, cantar conscientemente o italiano ao elaborar        
libreto de ópera a ser encenado no Teatro Lírico Fluminense. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução. L’Iride Italiana. Cultura     
Italiana. 

 

(22) 

TRADUZIR PARA O FRANCÊS OS ASPECTOS 

CULTURAIS EM CONTOS DE JOÃO 

GUIMARÃES ROSA 

 

Sophie Guérin Mateus 

sophieguerinmateus@gmail.com 

 

No processo tradutório, os dois principais desafios encontrados        
pelo tradutor são a função poética da linguagem e os          
marcadores culturais presentes no texto. Para Aubert, as        
línguas e as linguagens já representam fenômenos culturais e         
para o tradutor, é preciso delimitar os marcadores culturais aos          
que são linguisticamente expressos. Além disso, deve-se       
salientar que a existência do marcador cultural se revela no          
confronto com a outra cultura, próprio da tradução. João         
Guimarães Rosa, em entrevista com Günter Lorenz, se        
descreve como um "homem do sertão" e este é onipresente em           
sua obra. O autor recria de forma poética a fala do povo            
sertanejo: os marcadores culturais se encontram, assim, tanto        
no léxico quanto na sintaxe. Ademais, o escritor recorre as          
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cantigas, provérbios e metáforas vinculadas ao universo       
sertanejo para representar sua visão de mundo e suas crenças.          
Os marcadores culturais são, portanto, elementos essenciais da        
poesia rosiana. Ao traduzir “Sarapalha” e “A hora e a vez de            
Augusto Matraga”, foi preciso pensar na melhor forma de         
manter esses marcadores culturais sem deixar o texto opaco, ou          
até ilegível, e sem afetar sua poesia. 

PALAVRAS-CHAVE: João Guimarães Rosa. Tradução.     
Marcadores culturais. 

 

(23) 

ESTUDO DO VOCÁBULO CULTURALMENTE 

MARCADO “SENHORA” NAS TRADUÇÕES 

PARA O INGLÊS  E ITALIANO DE ONDE 

ESTIVESTES DE NOITE, DE CLARICE 

LISPECTOR 

 

Emiliana Fernandes Bonalumi  

efbona@uol.com.br 

 

Por meio da tradução tem-se contato com diversas obras         
literárias internacionais e a literatura brasileira pode ser        
acessível em diversas línguas ao redor do mundo, como é o           
caso dos livros de Lispector. Dada a relevância da autora e da            
qualidade do trabalho de seus tradutores, em particular, de         
Alexis Levitin e Adelina Aletti, selecionamos a obra de Clarice          
Lispector Onde Estivestes de Noite com suas respectivas        
traduções para a língua inglesa e para a língua italiana. Esta           
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análise baseia-se nos estudos da tradução baseados em corpus         
de Baker (1993, 1995, 1996, 1999, 2004a, 2004b), nas         
investigações de Berber Sardinha a respeito da linguística de         
corpus (2000, 2004), como também no vocábulo culturalmente        
marcado “senhora” (FIGUEIREDO, 2011 e LEONARDI,      
2018). O intuito desta proposta é analisar as traduções do          
referido vocábulo para o inglês e italiano, a fim de identificar           
as semelhanças e diferenças entre a obra original e as          
traduzidas para o inglês e italiano. A fim de obter o vocábulo            
culturalmente marcado selecionado para a análise, utilizamos o        
programa computacional WordSmith Tools, de Scott (1999).       
Acerca das semelhanças e diferenças entre a obra original e as           
traduzidas para o inglês e o italiano, percebe-se que há mais           
aproximações entre a obra original e a traduzida para o italiano,           
no que diz respeito à tradução do vocábulo selecionado para          
análise. Por sua vez, em relação à obra original e a traduzida            
para o inglês, verificamos mais distanciamentos acerca da        
tradução do vocábulo previamente mencionado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estudos da tradução baseados em      
corpus. Literatura brasileira traduzida. Clarice Lispector. 
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(24) 

THE POLITICS OF TRANSLATION IN DORDER 

LITERATURE: THE DEATH AND LIFE OF 

AIDA HERNANDEZ: A BORDER STORY 

 

Rachael Anneliese Radhay  

radhayrachael@gmail.com 

 
 

There is new awareness in Latin America towards immigrants         
and refugees, reflected in several changes regarding legislation,        
information circulation, debureaucratization, simplification of     
institutional language, the creation and production of bilingual        
pamphlets and hypertexts as well as the organization of social          
forum. Further, there has been significant recent proliferation        
of border literature that represents narratives of migrants on the          
U.S-Mexico border. This literature documents border      
trajectories and so this paper seeks to address how these          
trajectories are represented and or translated through a case         
study of the non-fiction work, The death and life of Aida           
Hernandez: a border story by Aaron Bobrow-Strain (2019).        
This study contextualizes this work in relation to other border          
literature and institutional publications as well as focuses        
through corpus linguistics tools and Critical Discourse       
Analysis on the following questions: How is       
public-institutional immigration discourse constructed in     
border literatureʔ How is migrant agency constructed and        
translated in border literatureʔ In short, this case study assesses          
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the relation between the politics of border literature, translation         
and agency.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Border literature. Agency. Institutional     
frameworks . 

 

(25) 

A TRADUÇÃO DA BÍBLIA NO CONTEXTO DOS 

POVOS NATIVOS NORTE-AMERICANOS: 

NAÇÃO OKANAGAN 

 

 

Jefferson Ebersol  
jeffersonebersol@outlook.com 

 
  

O presente artigo pretende fazer um breve aparato histórico         
acerca das primeiras traduções da Bíblia em conjunto com a          
expansão do cristianismo, assim como um levantamento       
histórico-cultural em relação ao contexto tradutório da Bíblia        
para a Língua Salish (Okanagan) no século XIX e na          
contemporaneidade. A Nação Okanagan faz parte do povo das         
Primeiras Nações de nativos norte americanos, cujo território        
tradicional abrange a fronteira entre Canadá e Estados Unidos         
da América, que com a chegada do homem branco, sofreu as           
consequências impostas pela colonização europeia, além do       
choque cultural-religioso, que também é um dos temas desse         
trabalho. A teorização ficará por conta de teóricos como         
Delisle; Woodsworth (2003), Niranjana (1992), Israel (2013),       

221 

mailto:jeffersonebersol@outlook.com


 

Aldred; Aldred-Shull (2019), Friesen (2000, 2005), entre       
outros. Esse artigo, de caráter histórico-bibliográfico, pretende       
lançar questionamentos a partir da expansão do cristianismo na         
América do Norte e sua influência tradutória até o presente          
momento. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução da Bíblia. Colonização.     
Cristianismo. Primeiras Nações. Nação Okanagan. 
 

(26) 

TRADUÇÃO CULTURAL AO ESPANHOL DO 

CONTO “SOLFIERI”, DE ÁLVARES DE 

AZEVEDO 

 

Andréa Cesco  

andrea.cesco@gmail.com 

 

Mara Gonzalez Bezerra 

mara.gonzalez.letras@gmail.com 

 
 

Nesta comunicação comentamos, através de alguns excertos,       
como foi traduzir no par contrário, do português ao espanhol –           
dando o devido cuidado à circulação sociocultural entre as         
línguas – alguns aspectos estilísticos e culturais relativos ao         
século XIX, encontrados no conto “Solfieri” (Noite na        
Taverna) de Álvares de Azevedo (1831-1852), e que nos         
levaram a uma reflexão sobre as escolhas. Para alcançar esses          
objetivos, buscamos nos apoiar, entre outros, em Berman        
(2013), Burke (2010) e Britto (2012). A obra, Noite na          
Taverna, publicada somente em 1855, está dividida em sete         
contos, independentes e ao mesmo tempo conectados, sendo        
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que o primeiro e o último funcionam como prólogo e epílogo           
da obra. Os demais são narrados por cinco rapazes, que          
também dão nome aos contos e que se encontram em uma           
taverna. As misteriosas histórias, narradas por cada um dos         
rapazes, envolvendo amor e morte, são tétricas e trágicas.         
Solfieri (que também dá nome ao conto) relata a sua história de            
amor, funesto e de certa forma platônico, com uma mulher          
cataléptica que conheceu em Roma, “cidade do fanatismo e da          
perdição”, quando a seguiu até um cemitério e ali esta          
desapareceu. Assim, nossa tradução buscou manter o ambiente        
da narrativa, promovendo assim a circulação literária entre        
diferentes culturas, e levando o leitor a experimentar a         
sensação de adentrar em uma densa noite nebulosa e de trevas,           
onde a construção dos cenários e das personagens marca o          
desenvolvimento da narrativa (PASERO, 2004).  

 

PALAVRAS-CHAVE: Álvares de Azevedo. Tradução     
cultural. Língua espanhola. 

 

(27) 

COR, CÂMERA, TRADUÇÃO 

 

Nayara Helou Chubaci Güércio  

helouchn@tcd.ie 

 

 

Este ensaio argumenta que cor é um código artístico valioso na           
representação de relações estabelecidas pelo profissional de       
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tradução em narrativas cinematográficas. Para isso, este estudo        
analisa o filme Un Traductor (Cuba, Rodrigo       
Barriuso/Sebastián Barriuso, 2018). De acordo com Cronin       
(2009, p.xi), “o que os filmes têm a dizer sobre tradução e os             
dilemas da tradução são um tópico amplamente negligenciado”        
tanto pelos estudos em tradução, quanto pelos estudos em         
cinema. O método empregado é uma interpretação da análise         
fílmica poética de Penafria (2009), que busca identificar como         
um ou mais códigos da linguagem cinematográfica — paleta de          
cores, iluminação etc. — (HAYWARD, 2000) são utilizados        
separadamente e como juntos produzem significados. Este       
estudo estabelece que cores específicas simbolizam conexões       
— azul — ou rupturas — verde — no processo comunicativo           
estabelecido entre o personagem tradutor, Malin (Rodrigo       
Santoro), e os demais personagens. Este estudo não se         
concentra na função "expressiva e simbólica" das cores        
(VENZI, 2009, p. 103), ou seja, significados geralmente        
atribuídos a cada cor do espectro, mas em como a paleta de            
cores do filme analisado permite interpretações específicas, o        
que Venzi (ibid) define como “função de estruturação” das         
cores. A análise se concentra em oito fragmentos        
visuais-narrativos que retratam interações apenas de natureza       
interlingual (JAKOBSON, 1959/2004). Percebe-se, por fim,      
que as tentativas do tradutor de se conectar com as crianças           
vítimas do desastre de Chernobyl permite que ele estabeleça         
um relacionamento de confiança com todos os envolvidos no         
processo comunicativo para além do ato técnico da tradução. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradutor. Semiótica. Cinema. 

 

224 



 

(28) 

AMOR ES MÁS LABERINTO, DE SOR JUANA 

INÉS DE LA CRUZ: ANÁLISE TRADUTÓRIA DE 

ANTÍTESES 

 

Mara Gonzalez Bezerra  

mara.gonzalez.letras@gmail.com 

 

Andréa Cesco  

andrea.cesco@gmail.com 

 

 

Nesta comunicação apresentamos a análise tradutória de alguns        
excertos – cujo ponto central é a preservação de antíteses – do            
espanhol ao português, encontrados na obra teatral Amor es         
más laberinto (1689), escrita por Sor Juana Inés de la Cruz           
(1651-1695) em parceria com Juan de Guevara (1654-1692).        
As reflexões e possíveis escolhas decorrentes do processo de         
tradução buscam preservar aspectos estilísticos e culturais       
próprios do Barroco do Século de Ouro Espanhol e que          
permeiam a obra. Como suporte teórico, buscamos apoio nas         
reflexões de Berman (2013) e Britto (2012), para a tradução, e           
em Lausberg (2004), entre outros, no que se refere às antíteses           
e demais recursos da linguagem e efeitos expressivos. A peça          
teatral – composta por 3.630 versos – que se caracteriza como           
comédia de três atos, é clássica, barroca, com elementos de          
capa e espada, e ao mesmo tempo considerada profana, por          
inserir o tema mitológico do Minotauro e o Labirinto de Creta.           
Ela permite uma leitura não apenas de divertimento à corte,          
mas também revela nas entrelinhas as condições sociais da         
época, muitas delas ainda vivenciadas hoje, no século XXI. Por          
isso as antíteses – que pontuam a emoção dos personagens, em           
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um vaivém de pensamentos e falas, lançando o leitor em um           
sedutor jogo de palavras e ações – são importantes como          
camuflagem para desviar o olhar inquisitório e disfarçar, nas         
entrelinhas, toda a temática social (temas como escravidão,        
desigualdade social, discussão sobre gênero, são sutilmente       
debatidos na obra). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sor Juana Inés de la Cruz. Tradução        
literária. Língua espanhola. 

(29) 

ASPECTOS LINGUÍSTICOS E CULTURAIS NAS 

TRADUÇÕES FRANCESAS DE GRANDE 

SERTÃO: VEREDAS 

 

Sheila Maria dos Santos 

dossantos.sheilamaria@gmail.com 

 

O presente trabalho tem como foco o canônico e reputado          
“intraduzível” texto de João Guimarães Rosa, Grande sertão:        
veredas (1956), com vistas à identificação e reflexão sobre         
particularidades culturais que ofereçam certa resistência à       
tradução, como ocorre com o próprio título da obra, o qual fora            
traduzido para o francês como Diadorim (1965), e retraduzido         
sob o mesmo título em 1991. Ademais, será questão a presença           
dos neologismos, bem como do uso das variantes linguísticas –          
que são responsáveis por identificar determinadas personagens       
na obra – e a forma como tais aspectos foram traduzidos para o             
francês, sobretudo, através de um processo de estandardização        
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linguística. Para fazê-lo, serão utilizadas as contribuições       
teóricas de Antoine Berman (1999), bem como de Meschonnic         
(1999; 2007), no que concerne à oralidade da obra, além de           
reflexões de Haroldo Campos (1992) e sua teoria da         
Transcriação, como proposta teórica para abordar o que chama         
de textos criativos, cuja construção linguística se funda        
justamente na fuga do padrão e do “Bon Usage” da língua. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução literária; cultura; Grande     
Sertão: Veredas. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 

10 
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TRADUÇÃO DE 

LITERATURA 

INFANTOJUVENIL  

 

 

Prof. Dra. Márcia Moura da Silva  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS  

marciamouras@hotmail.com  

 

Prof. Dr. Lincoln Fernandes  

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC  

lincoln.fernandes@ufsc.br  

 

 

PARA CORSO & CORSO (2011), ainda que não o admitamos,          

passamos a maior parte de nosso tempo fantasiando.        

Apesar disso, a fantasia é geralmente vista como um mero          

escape das mazelas do mundo real. Ao discutirem esse         

tema usando o universo dos contos de fadas como pano          

de fundo, os psicanalistas afirmam que: “imaginar       

histórias, ou mesmo embarcar naquelas que outra pessoa        

criou, nos torna mais sagazes, profundos, capazes de        

enfrentar reveses e compreender complexidades.”     

(CORSO & CORSO, 2011, p.19). Entrar em contato com a          

fantasia alheia, dizem, possibilita-nos exercitar a própria       

imaginação. Quando se traduz para um público       

infantojuvenil, ou um adulto lê um texto traduzido para         
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uma criança, esta fantasia está sendo mediada e        

compartilhada a um novo público. Academicamente      

porém, há uma certa resistência em considerar esse        

campo do conhecimento digno de pesquisa acadêmica       

“séria”. Entretanto, o cenário de pesquisa em literatura        

infantojuvenil na tradução vem avançando de forma       

constante e progressiva (AZENHA, 2015; LATHEY, 2012;       

2016; OITTINEN, 2000; SHAVIT,1986), mas ainda há       

um vasto território a ser explorado. Aspectos       

multimodais e paratextuais (OITTINEN, 2000; FRÍAS,      

2006), tais como a relação entre texto e imagem, cores,          

sons e odores, também necessitam ser investigados       

dentro de uma perspectiva tradutória. Além disso, o fato         

de que, ainda que precise entender o texto, a criança          

também aprende novas coisas com ele (léxico, conceitos,        

diferenças culturais etc.) exige reflexão sobre quais       

estratégias de tradução escolher. Outro aspecto relevante       

nessa discussão é a invisibilidade do tradutor,       

amplamente discutida em Venuti (1995), que também       

atinge o texto infantojuvenil, embora, como nos lembra        

Azenha Junior (2015), hoje o tradutor já está mais visível,          

pois, graças sobretudo a abordagens funcionalistas de       

tradução e aos Estudos Descritivos da Tradução, a ênfase         

passou do texto de partida para o texto de chegada e o            

lugar que este ocupa na cultura receptora, o que confere          

ao tradutor mais liberdade para fazer mudanças.       

Considerando que o texto infantojuvenil, além de seu        

caráter lúdico, é constituído por vários elementos intra e         

extratextuais que requerem atenção durante o processo       
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tradutório, interessa-nos trabalhos que: i) reflitam sobre       

a relação entre esses elementos; ii) apresentem       

metodologias de ensino ou pesquisa voltadas à tradução        

de literatura infanto-juvenil; e iii) discutam teorias, seja        

nos Estudos da Tradução como em áreas afins, que         

abordem o texto infantojuvenil como um legítimo objeto        

de estudo.  
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(01) 
 
A (PARA)TRADUÇÃO DO CONTO 

INFANTOJUVENIL 

O MISTÉRIO DA FLORESTA DE VERDE 

INTENSO 

 
 

 

Gisele Tyba Orgado (UFSC) 

gisele.orgado@gmail.com 

 

Adja Balbino de Amorim Barbieria Durão (UFSC ) 

adjabalbino@gmail.com 

 
 
O objetivo deste trabalho é expor sobre algumas decisões         
tradutórias definidas durante a tradução do conto infantojuvenil        
“O mistério da Floresta de Verde Intenso”. Esse conto foi          
escrito originalmente na variante brasileira do português,       
traduzido e publicado em inglês, espanhol, francês, italiano e         
alemão. A tradução desse conto do português para o espanhol          
foi realizada por um grupo de estudos coordenado pela Profa.          
Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, que também é a          
autora do referido conto. A tradução foi desenvolvida no         
CALEPINO: Núcleo de Lexicografia Multilíngue da      
Universidade Federal de Santa Catarina. Além dos desafios        
inerentes a qualquer processo tradutório, os textos direcionados        
a um público infantojuvenil configuram-se como de maior        
complexidade, haja vista as especificidades a serem ponderadas        
e que demandam atenção especial durante o desenrolar da         
atividade. Pesquisadores no universo da LIJ (OITTINEN,       
2000; PUURTINEN, 1995; SHAVIT, 1986) são unânimes ao        
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defenderem que traduções e adaptações elaboradas para este        
público, não devam se restringir a questões de ordem moral ou           
educacional, mas também à reelaboração do próprio texto        
traduzido, posto que este deve adequar-se ao nível de         
compreensão de seu destinatário potencial. Com base nestas        
considerações, este trabalho pretende apresentar reflexões      
referentes a questões linguísticas e culturais entre os idiomas         
envolvidos, tomando por base a Teoria Funcionalista da        
Tradução (REISS; VERMEER, 1996; NORD, 1997; 2012) e        
complementadas por meio das premissas     
teórico-metodológicas referentes aos elementos paratextuais,     
propostas por Genette (1987, 2009), atualizadas e enriquecidas        
pela noção de (para)tradução elaborada por Yuste Frías (2010,         
2014). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura infantojuvenil. Tradução e     
Cultura. (Para)Tradução.  
 
 

(02) 
 
PARATRADUÇÃO, CULTURA DIGITAL E 

INTERCULTURALIDADE NA LITERATURA 

INFANTIL E JUVENIL 
 

 

Norma Domingos (UNESP) 

norma.domingos@unesp.br 

 
 
A edição de traduções para o público infantil e juvenil é uma            
tarefa delicada. Ao se refletir sobre o que se traduz, quem           
traduz, para quem se traduz, quando, para quê, entre outros          
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questionamentos, tem-se a responsabilidade de formar ou não        
futuros leitores. O livro infantil não é algo novo, mas sua           
produção editorial nunca foi tão elaborada como nos dias de          
hoje; os paratextos neles abundam: o peritexto icônico, sonoro         
e até mesmo olfativo. Elementos como cores, sons e odores não           
são universais, são objetos simbólicos que se traduzem e,         
sobretudo, se paratraduzem (YUSTE FRÍAS, 2014). De fato, a         
paratextualidade define a própria textualidade do livro infantil        
e juvenil. Assim, o intuito dessa análise é, sobretudo, destacar          
os paratextos literários (GENETTE, 2005; 2009) e, a partir dos          
estudos culturais (HALL, 2006a; 2006b), os marcadores       
culturais presentes no corpus selecionado que contêm aspectos        
bem característicos da cultura francesa. Do mesmo modo,        
devem constar reflexões relativas à prática da tradução        
literária, de suas especificidades e dos obstáculos que o         
tradutor tende a encontrar em seu caminho, sobretudo, aqueles         
provenientes da tentativa de transposição e preservação de        
elementos culturais e paratextuais específicos para um contexto        
cultural distinto. Ainda, este estudo tem a intenção de discutir          
as novas práticas de tradução em meios digitais, bem como o           
uso, no ato tradutório, de materiais e ferramentas propiciados         
pela Cultura digital. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Paratradução. Cultura digital.    
Interculturalidade. 
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(03) 
 
CRIAÇÃO E TRADUÇÃO DE LITERATURA 

SURDA: CONSTRUÇÃO COLETIVA DE 

OUVINTES ACADÊMICOS EM 

LICENCIATURA E BACHARELADO EM 

LETRAS LIBRAS - UFSC 

 
 

Wenis Vargas de Carvalho (UFSC) 

wenisvcarvalho@gmail.com 

 

Fernanda de Fátima Maciel (UFSC) 

feerszmaciel@gmail.com 

 

Victor Mendonça (UFSC) 

victorrmendonca@gmail.com 

 

Marilyn Mafra Klamt (UFSC) 

marilyn.mafra@ufsc.br 

 
 
Este trabalho apresenta o processo de criação de um livro          
bilíngue Libras-Português, intitulado “O Leãozinho Surdo”,      
realizado na Prática como Componente Curricular da       
disciplina de Literatura Surda, no curso de Letras Libras da          
Ufsc. O projeto idealizado na disciplina justifica-se por ser a          
escola o lugar em que a maioria das crianças surdas terá seu            
primeiro contato com a Libras (QUADROS, 2019), as        
histórias contribuírem com o fortalecimento identitário dos       
valores surdos (BAHAN, 2006) e ainda com a aprendizagem         
de leitura em segunda língua. A literatura surda tem como          
objetivo traduzir a experiência visual, de modo que a         
condição de ser surdo represente um grupo linguístico e         
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cultural diferente dos demais (KARNOPP, 2006). Nota-se       
um crescente interesse em pesquisas envolvendo a tradução        
de literatura de uma língua oral escrita para língua de sinais           
com foco no público infantil (ALBRES, 2014, 2016, 2019;         
ALBRES, COSTA, ROSSI, 2015), no entanto são escassos        
os materiais no Brasil com origem ou temáticas surdas         
voltadas às crianças. A criação de um acervo de materiais          
bilíngues dirigido ao público infantil (vídeos/livros com       
adaptações, criações, traduções) se faz necessário nesse       
contexto. Os procedimentos metodológicos de tradução da       
história bilíngue partiram da categorização apresentada por       
Barbosa (2004), considerando que o produto da tradução        
deve ser de fácil acesso para a criança. Desta forma, o livro            
bilíngue contribui com a educação de surdos por propiciar à          
criança surda a aquisição e desenvolvimento de suas duas         
línguas, por meio da leitura e experiência visual. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Libras. Tradução. Literatura    
Infantil. 
 

(04) 
 
LITERATURA INFANTOJUVENIL E 

TRADUÇÃO: UM MAPEAMENTO 

BIBLIOMÉTRICO PRELIMINAR DA 

PRODUÇÃO ACADÊMICA DAS INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS (IES) 

 
 

 

Alice Souza Lopes (UnB) 

alicelopes3895@gmail.com 
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Gleiton Malta (UnB) 

gleitonmalta@gmail.com 

 
 
Inserido no campo disciplinar dos Estudos da Tradução, este         
estudo preliminar compõe um conjunto de investigações       
realizadas no âmbito do grupo de pesquisa Mapeamentos em         
Tradução (MapTrad) registrado no CNPq. Tem por objetivo        
realizar um mapeamento da produção acadêmica relacionada       
com a tradução infantojuvenil das IES brasileiras em nível de          
graduação, mestrado e doutorado, bem como investigar suas        
afiliações teóricas mais recorrentes. Para tanto, lança-se mão        
de metodologia advinda dos estudos bibliométricos e de        
mapeamentos já realizados no âmbito da tradução no Brasil         
(e.g PAGANO; VASCONCELLOS, 2003, 2006; ALVES,      
VASCONCELLOS, 2016; FERREIRA; MALTA, no prelo;      
BARCELOS, MALTA, no prelo). Com base nos trabalhos        
supramencionados, foram considerados os repositórios digitais      
de instituições que possuem cursos de graduação e/ou        
pós-graduação na área de tradução. Adotou-se como critério a         
busca por palavras-chave relacionadas à temática em questão e,         
posteriormente, análise dos resumos. Por se tratar de um estudo          
preliminar, os resultados são parciais e, para esta fase, de          
cunho quantitativo. Esta pesquisa, ao coletar, organizar e        
analisar os dados encontrados facilitará a visualização do        
volume de produção acadêmica brasileira acerca da tradução        
infantojuvenil, além de contribuir não só para a compreensão         
de como o tema tem sido abordado pelas IES brasileiras, mas           
também quais perspectivas teóricas têm sido mais ou menos         
adotadas, facilitando, inclusive, a realização de novas pesquisas        
relacionadas ao tema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução de literatura infantojuvenil.     
Mapeamentos em tradução. Estudos bibliométricos.  
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(05) 
 

EXERCÍCIO DA TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA 

DE LENDAS DE TERROR DA ETNIA INDÍGENA 

GUARANI M’BYÁ 

 
 

Flávia Martins Alves (FURG) 

flavia_alvesm@hotmail.com 

 

Lucas Lins Costa (FURG) 

carneebatatas@hotmail.com 

 

Maria Mertzani (Universidade de Bristol/FURG) 

maria.d.mertzani@gmail.com 

 
 
A partir do projeto de pesquisa em andamento “Livros Visuais          
para a Aprendizagem das Línguas” (PESQ-748) do Instituto de         
Educação da Universidade Federal do Rio Grande (IE-FURG),        
que busca, no seu processo, traduzir em livros visuais algumas          
lendas da tradição oral de diferentes etnias indígenas coletadas         
a partir da colaboração de integrantes do Coletivo Indígena da          
FURG, propomos, como ilustradores da equipe do projeto, a         
discussão das dificuldades enfrentadas e soluções encontradas       
no processo de tradução intersemiótica na ilustração das lendas         
de tons sombrios “O Lobisomem” e “A Carrocinha”, ambas da          
etnia Guarani M’byá, para o público infantojuvenil, refletindo a         
respeito das relações entre seus aspectos compositivos       
(imagens, cores etc.) e seu universo de temáticas mórbidas,         
flertando com o terror e o suspense. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução intersemiótica. Terror    
infantil. Ilustração. 
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(06) 
 
O PENSAR ALTO EM GRUPO COMO 

FERRAMENTA DE APOIO A TRADUTORES DE 

LITERATURA INFANTIL: O CASO DO POEMA 

"A ÉGUA E A ÁGUA", DE CECÍLIA MEIRELES 

 
 

Telma Franco Diniz (USP) 

telmafranco@hotmail.com 

 
 
A prática de letramento Pensar Alto em Grupo (PAG) é usada           
como método de pesquisa para averiguar como leitores pensam         
coletivamente as metáforas de um texto poético, e também         
como instrumento para promover a leitura de poesia no Ensino          
Médio e Fundamental. Por seu caráter dialógico e colaborativo,         
o PAG também se revelou uma ótima ferramenta de geração de           
dados para estudar a recepção de traduções voltadas ao público          
infantil, como veremos nesta comunicação. Em pesquisa       
contrastiva entre Brasil e Inglaterra, crianças brasileiras       
'pensaram alto' poemas escritos originalmente em português,       
enquanto crianças estrangeiras 'pensaram alto' os "mesmos       
poemas" traduzidos para o inglês. Os resultados mostraram que         
o PAG pode servir de apoio a tradutores e estudiosos da           
tradução, pois traz à tona as interpretações infantis e permite          
revelar, de maneira não diretiva, dificuldades insuspeitadas,       
inexistentes na leitura do poema fonte, entretanto surgidas na         
leitura do poema traduzido. De posse dos dados, o tradutor          
pode voltar a burilar sua tradução para suprimir tais         
dificuldades. Nesta comunicação, apresentarei dados da leitura       
do poema "A égua e a água", de Cecília Meireles, em contraste            
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com os dados da leitura da versão para o inglês, "The mare and             
the mere". As leituras foram feitas por crianças de 9 e 10 anos,             
e apresentaram interessantes convergências e divergências:      
estas foram motivadas pela distinta ancoragem      
linguístico-cultural e distinto conhecimento de mundo dos       
diferentes grupos, mas também por interferências no texto        
feitas pela tradutora-pesquisadora, na tentativa de recriar rimas        
e outros efeitos poéticos presentes no poema fonte. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Tradução de poesia infantil. Pensar 
Alto em Grupo. Cecília Meireles. 
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TRADUÇÃO LITERÁRIA: A 

PRÁTICA DO TRADUTOR  

 

 

Prof. Dr. Artur Emílio Alarcon Vaz  

Universidade Federal do Rio Grande – FURG  

arturvaz@furg.br  

 

Prof. Dr. Wellington Freire Machado  

Universidade Federal do Rio Grande – FURG  

machadowf@gmail.com  

 

 

A TRADUÇÃO LITERÁRIA, uma das linhas de atuação de         

maior diversidade no âmbito da tradução, vem       

suscitando reflexões significativas em relação ao seu       

modus operandi. A par de discussões variadas,       

sinalizamos duas tendências demarcadas no âmbito das       

escolhas do tradutor. Em texto intitulado “A tradução        

literária”, Paulo Henriques Britto (2012) oferece uma       

visão bipartida em relação às ditas escolhas. O autor         

apresenta, primeiramente, a noção de função poética de        

Roman Jakobson. Nessa visão, entende-se o texto       

literário como um objeto estético: "o texto literário é         

aquele em que predomina essa função (a poética), ou         

seja, aquele em que a ênfase recai no próprio texto, e não            

nos outros componentes da situação de comunicação"       

(BRITTO, 2012, p. 59). O autor afirma ainda que o texto           

244 



 

literário é aquele capaz de expressar os sentimentos do         

autor, comunicar conteúdos filosóficos ou ideológicos aos       

leitores. Já no rumo das reflexões do filósofo alemão         

Friedrich Schleiermacher, um caminho diametralmente     

oposto, Britto apresenta o conceito de tradução       

domesticadora: quando o tradutor precisa sacrificar      

possíveis complexidades e singularidades do texto fonte,       

domesticando-o em prol do entendimento do público       

receptor. Percebemos que, além destes, diversos      

entendimentos subsidiam a prática tradutora, que se       

constitui a partir de orientações e adesões previamente        

estabelecidas pelo tradutor ou pelo contratante.      

Atualmente, nossas reflexões resultam do projeto de       

pesquisa “Autoras hispano-americanas do século XIX”,      

investigação resultante nos livros “Juana Manuela      

Gorritti – Contos” (LIBER ARS, 2017) e “Escritoras        

hispano-americanas” (LIBER ARS, no prelo); em um       

projeto de pós-doutorado desenvolvido na Universidade      

Nacional de Córdoba com a tradução de teoria de Eugene          

Nida; em orientações de mestrado e doutorado sobre        

textos literários de autoras de língua espanhola; e na         

própria prática docente em disciplinas de tradução       

oferecidas no curso de Letras Português/Espanhol. Nesse       

sentido, o presente simpósio propõe-se a ser um espaço         

dialógico plural, estando aberto a contribuições de       

tradutores e estudantes de tradução orientados por       

diferentes filosofias ou práticas de tradução voltadas para        

a tradução literária. São bem-vindas experiências      

registradas nos âmbitos do romance, da poesia e do         
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conto, assim como relatos de experiências de traduções        

ou de discussões teóricas sobre a tradução literária.  
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(01) 
 
A ESTRANGEIRIZAÇÃO NA TRADUÇÃO 

CULTURAL DE CRAZY BRAVE 

 
 

Gabriela de Castro Pereira (UEM) 

gbrcp23@gmail.com 

 
 

Crazy Brave é uma obra literária redigida pela descendente de          
diferentes tribos indígenas Joy Harjo. Nela é mencionada a         
jornada dos indígenas americanos desde o período das Guerras         
Creek; fatores culturais e nomes ligados a nações e tribos          
indígenas específicas; termos de origem indígena; nomes de        
pessoas e órgãos criados com o objetivo de beneficiar os          
indígenas norte-americanos. Todos esses aspectos têm em       
comum o fato de que são poucos os brasileiros que os           
conhecem. Isso porque o currículo escolar do ensino        
fundamental e médio não contempla a história norte-americana.  
Diante disso, a tradução de Crazy Brave é uma oportunidade de           
transmissão de conhecimento ao povo brasileiro, a partir da         
literatura, corroborando, assim, com o que Pym (2010, p. 144)          
afirmou ao expor que a principal causa da tradução cultural é o            
movimento de pessoas (sujeitos).E ao prezar por valorizar os         
elementos estrangeiros durante a tradução, é possível verificar,        
portanto, que tal técnica faz uso da abordagem que Venuti          
(1995) chamou de “estrangeirização” (foreignization) – algo       
que Miranda (1994, p. 36) apoiou ao afirmar que a presença da            
diferença cultural, em uma tradução, contribui para transformar        
e reorientar um conhecimento a partir do ponto de vista do           
“outro”, ou da “cultura alvo” (Liu, 1995 apud Burke; Hsia,          
2009, p. 8). Portanto, o ato de traduzir algo, segundo Lopes e            
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Leal (2017, p. 206), é a realização da comunicação entre          
sujeitos de diferentes culturas, sendo então, um fator social         
cujo resultado é o “compartilhamento de universos       
simbólicos”, gerando interação e interculturalidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Crazy Brave, Tradução Cultural,     
Estrangeirização. 
 
 

(02) 
 
O PAPEL DA REVISÃO DE TRADUÇÃO NA 

DINÂMICA ENTRE PRÁTICA E TEORIA(S): O 

PROCESSO DE TRADUÇÃO DE THE CHAOS OF 

ANGELS, DE LEANNE HOWE 

 
 

Ana Laura Vedana (UFRGS) 

analauravedana@gmail.com 

 
 
Levando em consideração que estudantes de tradução podem se         
beneficiar de trabalhos que abriguem reflexões sobre a prática         
tradutória e sua relação com as teorias ensinadas nos cursos de           
graduação, o objetivo deste trabalho é apresentar meu percurso         
de tradução para o português do conto The Chaos of Angels, da            
escritora Choctaw LeAnne Howe. Tal percurso foi       
caracterizado por um longo processo de revisão da versão         
inicial, que acarretou reconsiderações sobre as noções teóricas        
que influenciaram essa primeira versão (ritmo, de Meschonnic,        
e estrangeirização, de Venuti). A prática de revisão da tradução          
revelou novas possibilidades de leitura do texto original, o que          
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proporcionou um entendimento mais amplo dos seus sentidos e         
trouxe dúvidas sobre a compatibilidade destes com os        
fundamentos que embasaram minhas primeiras escolhas      
tradutórias. Dessa forma, surgiu a necessidade de buscar outras         
teorias que apontassem uma postura de tradução e objetivos         
tradutórios diferentes daqueles atingidos com a primeira       
versão. Apesar de esse processo de aproximação a novos         
textos estar em curso, até o momento algumas contribuições         
teóricas que se tornaram relevantes para a revisão da tradução          
de “The Chaos of Angels” são os estudos da tradução          
pós-colonial de Tejaswini Niranjana e G. C. Spivak; a tradução          
como afeto, tanto por Spivak quanto Antonio Gramsci; as         
reflexões sobre a leitura de textos indígenas colocadas por         
Greg Sarris, LeAnne Howe, e Thomas King; e a noção do           
equívoco como traço constitutivo da tradução, por Cláudia de         
Lima Costa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: LeAnne Howe, Revisão de tradução, 
Tradução pós-colonial. 

 

(03) 
 
RETRATOS LONDRINOS: TRADUÇÃO 

BRASILEIRA DA PRIMEIRA OBRA DE 

CHARLES DICKENS 

 
 

Solange do Carmo Vidal Rodrigues (FURG) 

svidalrodrigues@gmail.com 

 
 

A tradução de Sketches by Boz de Charles Dickens por          
Marcello Rollemberg é de 2003 e baseou-se na edição de 1839,           
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que vem sendo reimpressa desde então. Retratos londrinos,        
título da obra em português, constituiu um trabalho minucioso         
para o tradutor, uma vez que a construção frasal e a dicção de             
Dickens são peculiares, feitas basicamente de longos períodos        
intercalados com um sem-número de pontos, ponto-e-vígulas e        
travessões. A análise dos textos mencionados é feita levando-se         
em conta os Estudos Descritivos da Tradução, em inglês         
Descriptive Translation Studies (DTS) com base nas pesquisas        
em traduções de Gideon Toury (1995), no esquema Lambert e          
Van Gorp para traduções (1985) e na Teoria dos Polissistemas          
(Polysystem Theory) de Itamar-Even Zohar (1990). Faço a        
análise a partir desses estudiosos porque suas propostas        
teóricas oportunizam outras possibilidades e metodologias de       
estudo, diferentes de pesquisas anteriores em traduções, que        
simplesmente limitavam-se a contrapor o texto traduzido com o         
original, possibilitando apenas paralelos entre textos fonte e        
alvo, com vistas a apontar erros de tradução.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Charles Dickens. Estudos descritivos     
da tradução. Retratos londrinos. 
 

(04) 
 

MARY ALOCK E MARY ROBINSON: 

TRADUÇÕES 

 

 
Alane Melo da Silva  (UFSC)

 

alanepoet@gmail.com 

 

 

The Lyrical Ballads (1798), coletânea de poemas de William         
Wordsworth e Samuel Coleridge é considerado o marco do         
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surgimento do Romantismo na poesia Inglesa. No entanto,        
poetas mulheres do início do século XVIII já escreviam sobre          
os temas de igualdade e liberdade tão presentes na primeira          
geração de poetas românticos. Mary Alcock (1742-1798) foi        
uma poeta e ensaísta inglesa que publicou anonimamente        
poucos poemas em vida. Sua obra poética com mais de 180           
poemas veio a conhecimento do grande público apenas após         
seu falecimento. Mary Robinson (1757-1800) foi uma atriz,        
romancista e poeta, com grande fama e sucesso na Inglaterra.          
Sua obra poética é considerada uma das mais importantes da          
Inglaterra no século XVIII. Nesse trabalho, discutiremos os        
desafios das traduções de poemas “The Chimney-Sweeper's       
Complaint” (1799), de Mary Alcock, e “January, 1795” (1806),         
de Mary Robinson. Como fundamentação teórica, recorreremos       
a Marina Colasanti (1996), que discute o papel da mulher na           
Literatura. Pignatari (2007), que aborda importantes aspectos       
da linguagem poética; Venuti (1995) e Faleiros (2011), que         
apresentam e discutem o papel do tradutor na literatura; bem          
como Britto (2012), Ronái (2012) e Campos (2015), que         
discorrem sobre as características da tradução de poesia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Poesia Inglesa, Estudos da Tradução,      
Tradução de Poesia. 
 

(05) 
 
TRADUÇÃO COMENTADA DE A MORTE DO 

PEQUENO BURGUÊS 

 
 

Murilo Jardelino da Costa (FASB) 

 

murilo.costa@fasb.com.br 
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Esta comunicação tem como objetivo apresentar aspectos       
culturais, linguísticos e tradutórios que surgiram por ocasião da         
tradução de Der Todd es Kleinbürgers, novela de Franz Werfel          
escrita em 1931. Trechos comentados de algumas das        
dificuldades que a prática ofereceu e respectivas estratégias        
utilizadas durante o trabalho. As questões comentadas lidam        
tanto com aspectos culturais quanto linguísticos (gramática e        
léxico). A exposição oral objetiva, ademais, tecer       
considerações sobre uma prática de tradução cooperativa, uma        
vez que ela foi realizada a quatro mãos, uma modalidade de           
tradução em que reside pouco interesse acadêmico, mas que         
despertou no autor o interesse para investigar academicamente        
esse tipo de tradução. As perguntas-pesquisa que orientaram os         
tradutores-pesquisadores foram de que modo eles resolveram       
impasses ou discordâncias sobre as opções de tradução e de          
que forma as intervenções foram realizadas para evitar rupturas         
e/ou mal-entendidos, que poderiam impedir a continuação do        
trabalho em cooperação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução cooperativa, Pragmática,    
Preservação de face. 
 

(06) 
 
TRADUZINDO A CULTURA INSULAR 

ITALIANA 

 
 

Rafael Ferreira da Silva (UFC)  

 rafael.ferreira@letras.ufc.br  
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As relações Brasil e Itália, ao longo desses mais de 130 anos de             
contato, foram se estreitando em vários aspectos. Diversas        
questões identitárias de cada um dos países hoje são         
compreendidas pelo outro, sobretudo por ambos      
compartilharem de uma macrocultura ocidental pautada sobre       
tradições judaico-cristãs. Porém, assim como o Brasil, a Itália         
também apresenta nuances que não são tão globalizadas, como         
a realidade das ilhas Sicília e Sardenha. O objetivo desse          
trabalho é relatar a minha experiência enquanto pesquisador da         
tradução das obras do siciliano Andrea Camilleri e enquanto         
tradutor de Grazia Deledda e Roberto Deriu, ambos sardos. Os          
três escritores descrevem em suas obras realidades identitárias        
e culturais muito particulares de seus loci. Camilleri, que foi          
autor de mais de cem romances, retrata a cultura local não só            
por meio da descrição, mas sobretudo pelo uso da língua          
siciliana misturada à língua italiana. Os sardos Grazia Deledda,         
primeira escritora italiana a receber o Prêmio Nobel de         
Literatura, e Roberto Deriu, escritor, jornalista e político, que         
conta com diversas obras literárias, ambos trazem a Sardenha         
na paisagem, mas também no léxico, na culinária, no registro          
civil e na toponomástica. Diante dessa realidade       
linguístico/identitário/cultural, proponho reflexões sobre as     
estratégias utilizadas na composição do texto-meta para que        
seja comunicada a mesma função do texto-fonte, levando-se        
em consideração a necessidade de explicitar, ou não, algum         
dado importante nas obras, mas que não seja claro para o leitor            
brasileiro mesmo com a tradução.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da tradução, Tradução     
literária, Regionalismo italiano. 
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(07) 
 
O TEATRO IORQUIANO EM TRADUÇÃO: UM 

PÉRIPLO ANDALUZ 

 
 

Luciana Montemezzo (UFSM) 

lucesfm@gmail.com 

 
 

Traduzir é atualizar: linguagem, culturas e histórias       
dessemelhantes descobrem, via tradução, um ponto de       
encontro. Ali estará o novo leitor, que necessita, na sua língua e            
cultura, a voz do autor traduzido. A tradução, assim, preenche          
uma lacuna na cultura de chegada, que carece de uma voz           
estrangeira. Mas, para que este encontro aconteça, há uma série          
de etapas que precisam ser enfrentadas. Quando o tradutor         
trabalha em distanciamento cronológico, a pesquisa e a        
documentação tradutórias demandam aspectos específicos.     
Algumas vezes, as fontes tradicionais de pesquisa não são         
suficientes, apesar de todo avanço tecnológico experimentado,       
sendo necessário recorrer a fontes primárias. De acordo com         
Ezpeleta (2007), Vidal Claramonte (2008),González (2013),      
Gibson (2019), entre outros, este trabalho apresentará os        
resultados de uma pesquisa in loco, para a obra dramática de           
Federico García Lorca. A observação do contexto de produção         
da referida obra foi determinante para as seleções tradutórias,         
tomadas não apenas a partir da pesquisa bibliográfica, mas         
também da experiência no cotidiano andaluz, seus costumes,        
religiosidade, história e geografia. Também foram importantes       
as pesquisas no arquivo do Centro Federico García Lorcae a          
realização de excursões, visitas guiadas, entrevistas e cursos        
específicos sobre o autor e sua vida em Granada e região, ao            
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longo de 2019. O principal objetivo das traduções foi atender          
às necessidades do público brasileiro do século XXI, sem –          
ainda que pareça paradoxal – renunciar à essência do teatro          
lorquiano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Federico García Lorca, Tradução,     
Teatro Espanhol. 

 

(08) 
 
COMENTÁRIOS PARA O PROCESSO 

TRADUTÓRIO DO LIVRO LUCES DE NEÓN, 
DE RODOLFO SANTULLO 

 
 

Nathaly Silva Nalerio (UFPel) 

nsnalerio@gmail.com 

 
 
O objetivo do presente trabalho é discorrer sobre a experiência          
de traduzir um livro de literatura noir uruguaia para o          
português-brasileiro. O livro foi escrito por Rodolfo Santullo,        
escritor mexicano-uruguaio, jornalista, editor e autor de muitos        
romances gráficos, dentre os quais, Cena con amigos, Los         
últimos días del Graf Spee, Zitarrosa e Acto de Guerra. Além           
disso, é escritor das novelas Cementerio Norte, Sobres Papel         
Manila e, o livro que será tratado neste trabalho, Luces de           
Neón. Santullo é considerado um dos autores pertencentes à         
nova corrente do gênero Noir no Uruguai. O encargo tradutório          
ocorreu por meio da disciplina de Estágio II no Bacharelado          
em Letras Tradução Espanhol / Português da Universidade        
Federal de Pelotas, tendo a Editora AVEC como parte         
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concedente. O enredo traduzido transcorre no balneário       
uruguaio de Atlántida e seus personagens são de origem         
uruguaia e argentina. Os desafios impostos à tradução deste         
texto literário foram desde as traduções dos diálogos, pois as          
marcas sociolinguísticas das falas, em alguns momentos, são o         
único indicativo das origens dos personagens (o que se torna          
importante de ser mantido na tradução, pois explica pequenos         
desentendimentos ou desgostos sentido pelos personagens, uma       
vez que a trama se constrói sobre certas rixas entre argentinos e            
uruguaios) até aos Itens Culturais-Específicos uruguaios, como       
as referências a produtos, locais, nomes próprios e momentos         
históricos. Trata-se, portanto, de uma tradução comentada que        
busca apresentar comentários ao processo e críticas ao        
resultado da tradução. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução literária, Tradução    
comentada, Rodolfo Santullo. 
 

(09) 
 
A TRADUÇÃO DO CONTO “EL POZO DE LOS 

ÁNGELES”, DE PEPITA CALCAÑO DE 

CARAGOL, AO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
 

Daniele Corbetta Piletti (FURG) 

danielepiletti@furg.br 

 
 
A comunicação apresentará um relato de experiência do        
processo de tradução do conto “El pozo de los ángeles”, de           
Pepita Calcaño de Caragol (Venezuela, 1852-1918), ao       
português brasileiro, no que se abordam os problemas e as          
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soluções encontrados durante a tradução do conto, assim como         
os critérios de tradução adotados. O marco teórico        
metodológico está inserido nos Estudos de Tradução de Gideon         
(Toury, 2004 [1995]), André Lefevere (1997), Peter Newmark        
(2010 [1992]), Jeremy Munday (2012) e Eugene Nida (2012).         
O objetivo principal desta pesquisa é verificar as trocas lexicais          
e sintáticas, no qual se refere às normas iniciais e operacionais,           
conforme a Teoria das Normas (Toury, 2004 [1995]), que         
ocorreram na tradução analisada. A análise aborda as seguintes         
categorias: inversão oracional (tematização), inversão dentro      
do sintagma nominal (no caso específico dos vocativos),        
fidelidade ao TO ou adequação do TM, omissões e acréscimos          
e falsos cognatos. A comunicação está vinculada ao grupo de          
pesquisa “Tradução literária e fontes primárias”, formado por        
docentes da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), que       
se dedica a traduzir e publicar antologias de contos escritos por           
mulheres hispano-americanas principalmente do século XIX. O       
primeiro projeto de pesquisa desenvolvido foi “Juana Manuela        
Gorriti: análise e tradução”, que resultou na publicação do livro          
Contos – Juana Manuela Gorriti (2017), que é primeira e única          
antologia da argentina Juana Manuela Gorriti ao português        
brasileiro. A tradução desse conto forma parte de um segundo          
projeto que terá como resultado final o livro As mulheres          
precursoras do conto hispano-americano – Antologia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos Descritivos de Tradução,     
Teoria das Normas, Tradução literária. 
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(10) 
 
TRADUZIR COM OS SENTIDOS PARA 

REVIVER EXPERIÊNCIAS HISTÓRICAS: 

LUISA CARNÉS A SIN SOMBRERO 

SILENCIADA 

 
 

Ana Paula Cabrera (UFSM) 

paulacabreraes@gmail.com 

 
 

[...] Solo el esfuerzo de todos hará posible en triunfo de la            
República, contra el enemigo mil veces superior. Creo en el          
heroísmo de nuestro pueblo, porque lo he visto actuar en          
los frentes y en las fábricas. Somos hoy ejemplo y orgullo           
de todos los pueblos del mundo. Tanta sangre vertida, tanto          
sacrificio, no pueden perderse. [...] Montserrat alarga el        
brazo hacia las Ramblas y me muestra una espesa columna          
de humo negro: - Acertaron en el puerto, los canallas          
(CARNÉS, 2014, p. 81) 

 
 
Entendemos que o texto literário não é só a forma, sendo           
importante retomar ao original, onde sua “traduzibilidade”       
encontra-se. Expressar os sentimentos do autor considerando       
sua essência e seu significado, é fundamental para o exercício          
da tradução, por isso, gostaríamos de apresentar algumas        
nuances da obra de Luisa Carnés (Madrid,1905 -        
México,1964). Ao traduzir a obra de Luisa Carnés como fonte          
de estudo, resgatamos através da sua obra as dificuldades dos          
intelectuais no exílio republicano da Espanha para o México.         
Observamos, não só a visão da escritora, mas a sua produção           
literária que foi esquecida do cânone, e que hoje é parte do            
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estudo que realizo na minha tese de doutorado. Resgatar do          
anonimato a história das mulheres exiladas durante a Guerra da          
Espanha (1936-1939)1, é essencial para que possamos       
compreender em sua totalidade a história de uma geração, e da           
emigração desses espanhóis, que devido ao seu desterro        
político levou à América famílias inteiras.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Luisa Carnés. Exílio 
espanhol.  
 

(11)  
 
POÉTICA DO TRADUZIR E PRÁTICA 

TRADUTÓRIA 

 
 

Antonella Romina Savia Vidales (UFPel)  

antonellasavia@hotmail.com 

 

Daiane Neumann (UFPel) 

daiane_neumann@hotmail.com 

 

 
Visando à relação entre a poética do traduzir, proposta por          
Meschonnic (2010) e a prática tradutória desenvolvemos a        
tradução de três poemas de Alfonsina Storni. Buscamos com         
este trabalho discutir e refletir sobre a forma e o sentido no ato             
de traduzir. As discussões são pautadas em quatro autores,         
sendo eles: Saussure (2012) e seu trabalho acerca de língua,          
valor e arbitrariedade dos signos, onde iniciamos o debate         
sobre a indissociabilidade entre a forma e o sentido na língua;           
Benveniste (2005-2006) e suas discussões acerca do domínio        
semiótico – proposto por Saussure, e o domínio semântico, em          
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que se estabelece a indissolubilidade entre forma e sentido no          
discurso; Jakobson (2012) e suas reflexões acerca de língua e          
linguagem em Saussure e Benveniste; Meschonnic (2010) e seu         
trabalho sobre a poética do traduzir, onde a indissociabilidade         
entre forma e sentido é vital para que se possa considerar o            
ritmo no traduzir. A prática tradutória considerando o aporte         
teórico se deu de três poemas de Alfonsina Storni. Os poemas           
são: “Veinte siglos”, “Bien pudiera ser” e “Qué diría?”.         
Buscamos com este movimento teórico e prático enriquecer a         
discussão do trabalho, tanto no que concerne à reflexão acerca          
da teoria, quanto a reflexão acerca da prática. Durante o          
processo de tradução foi produzido um diário de bordo onde          
foram registradas as dificuldades enfrentadas e as soluções        
encontradas, a fim de compartilhar com outros pesquisadores.        
Buscamos repensar a teoria por meio do movimento        
teórico-prático e prático-teórico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Poética, Poema, Tradução. 
 

(12) 
 
PRÁTICAS DO TRADUTOR: TRADUZINDO AS 

CARTAS DE MARIQUITA SÁNCHEZ 
 

 

Claudio Luiz da Silva Oliveira (UFAC) 

claudioliveira10@gmail.com 

 
 

Este trabalho parte da prática tradutória das cartas de Mariquita          
Sánchez – importante figura feminina que viveu no século XIX          
em Buenos Aires – como parte integrante da pesquisa de          
doutorado para obtenção do título de doutor em estudos da          
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tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. A        
pesquisa tem por objetivo fazer uma compilação das cartas         
deixadas por Mariquita Sánchez e traduzi-las para o português         
brasileiro (o processo de tradução das cartas já se encontra em           
fase de conclusão). Como recorte para apresentação oral,        
propomos apresentar alguns trechos das traduções realizadas,       
explicando a utilização de determinadas técnicas e       
procedimentos tradutórios, com enfoque na estratégia de       
equivalência dinâmica proposta por Nida e Taber (1986),        
perpassando pela teoria da reescrita de Lefevere (1992) e da          
teoria da invisibilidade proposta por Venuti (1995).       
Acreditamos que esta pesquisa despertará o interesse nas        
traduções do gênero epistolar, principalmente nas que enfocam        
séculos passados e a escrita de mulheres hispano-americanas,        
as quais não tinham o direito a voz, sempre oprimidas por uma            
sociedade patriarcal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Prática de Tradução, Tradução de      
Cartas, Mariquita Sánchez.  
 

(13) 
 
A MALINCHE DE ROSARIO CASTELLANOS E 

CARMEN TAFOLLA: ESTRATÉGIA DE 

TRADUÇÃO FEMINISTA 

 
 

Marina Leivas Waquil  (USP)  

marinawaquil@gmail.com  

 
 
Desde os anos 1970, os Estudos da Tradução vêm sendo          
integrados por uma reflexão teórico-prática feminista, que       
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contesta, entre outras questões, a relação entre tradução e         
mulheres – ambos elementos periféricos em relação a um         
centro –, a tradução distorcida de textos feministas, a         
linguagem patriarcal utilizada e o silêncio em que se mantém          
muitas escritoras. Nesse sentido, este trabalho busca contribuir        
para essa reflexão, propondo e discutindo a tradução de dois          
poemas escritos por duas mulheres, Rosario Castellanos e        
Carmen Tafolla, e que têm a protagonista em comum:         
Malinche, a índia considerada, pela História contada a partir do          
século XIX, traidora e responsável pela queda mexicana frente         
aos conquistadores espanhóis por ter atuado como intérprete        
para Hernán Cortés. Para o campo da tradução, essa figura é           
emblemática, já que a lenda ao seu redor põe em evidência as            
tensões que caracterizam as dinâmicas da tradução e conceitos         
como fidelidade, original, reprodução. A literatura do século        
XX tem grande papel na reescrita do mito de Malinche:          
destacam sua importância na negociação para que vidas fossem         
poupadas, trazendo paz em diversas oportunidades, e       
denunciam as concepções patriarcais subjacentes à imagem       
construída e prevalecente da mulher e intérprete. Por isso, neste          
trabalho, serão apresentadas as estratégias de tradução       
feministas empregadas para a tradução desses dois poemas, de         
modo a contribuir para a introdução das vozes de duas          
importantes autoras mulheres, para a discussão no campo da         
tradução feminista e para a revisão definitiva de Malinche na          
História.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução feminista. Estratégia.    
Malinche. 
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(14) 
 
A TRADUÇÃO DO CONTO “ABNEGACIÓN”, DE 

IGNACIA PACHANO DE FOMBONA, AO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 

 

Artur Emilio Alarcon Vaz (FURG) 

arturvaz@furg.br 

 
 
A comunicação apresentará um relato de experiência do        
processo de tradução do conto “Abnegación”, de Ignacia        
Pachano de Fombona (Venezuela, 18??-1926?), ao português       
brasileiro, no que se abordam os problemas e as soluções          
encontrados durante a tradução do conto, assim como os         
critérios de tradução adotados. O marco teórico metodológico        
está inserido nos Estudos de Tradução de Gideon (Toury, 2004          
[1995]), André Lefevere (1997), Peter Newmark (2010       
[1992]), Jeremy Munday (2012) e Eugene Nida (2012). O         
objetivo principal desta pesquisa é verificar as trocas lexicais e          
sintáticas, no qual se refere às normas iniciais e operacionais,          
conforme a Teoria das Normas (Toury, 2004 [1995]), que         
ocorreram na tradução analisada. A análise aborda as seguintes         
categorias: inversão oracional (tematização), inversão dentro      
do sintagma nominal (no caso específico dos vocativos),        
fidelidade ao TO ou adequação do TM, omissões e acréscimos          
e falsos cognatos. A comunicação está vinculada ao grupo de          
pesquisa “Tradução literária e fontes primárias”, formado por        
docentes da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), que       
se dedica a traduzir e publicar antologias de contos escritos por           
mulheres hispano-americanas principalmente do século XIX. O       
primeiro projeto de pesquisa desenvolvido foi “Juana Manuela        
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Gorriti: análise e tradução”, que resultou na publicação do livro          
Contos – Juana Manuela Gorriti (2017), que é primeira e única          
antologia da argentina Juana Manuela Gorriti ao português        
brasileiro. A tradução desse conto forma parte de um segundo          
projeto que terá como resultado final o livro As mulheres          
precursoras do conto hispano-americano – Antologia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos Descritivos de Tradução,     
Teoria das Normas, Tradução literária. 
  
 

(15) 
 
A TRADUÇÃO DO CONTO “LA SUEGRA DEL 

DIABLO” DE CARMEN LYRA, AO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO 

 
 

Wellington Freire Machado (FURG) 

machadow@gmail.com 

 
 
A comunicação apresentará um relato de experiência do        
processo de tradução do conto “La suegra del diablo”, de          
Carmen Lyra (Costa Rica, 1887-1949), ao português brasileiro,        
no que se abordam os problemas e as soluções encontrados          
durante a tradução do conto, assim como os critérios de          
tradução adotados. O marco teórico metodológico está inserido        
nos Estudos de Tradução de Gideon (Toury, 2004 [1995]),         
André Lefevere (1997), Peter Newmark (2010 [1992]), Jeremy        
Munday (2012) e Eugene Nida (2012). O objetivo principal         
desta pesquisa é verificar as trocas lexicais e sintáticas, no qual           
se refere às normas iniciais e operacionais, conforme a Teoria          
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das Normas (Toury, 2004 [1995]), que ocorreram na tradução         
analisada. A análise aborda as seguintes categorias: inversão        
oracional (tematização), inversão dentro do sintagma nominal       
(no caso específico dos vocativos), fidelidade ao TO ou         
adequação do TM, omissões e acréscimos e falsos cognados. A          
comunicação está vinculada ao grupo de pesquisa “Tradução        
literária e fontes primárias”, formado por docentes       
da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), que se dedica        
a traduzir e publicar antologias de contos escritos por mulheres          
hispano-americanas principalmente do século XIX. O primeiro       
projeto de pesquisa desenvolvido foi “Juana Manuela Gorriti:        
análise e tradução”, que resultou na publicação do livro Contos          
– Juana Manuela Gorriti (2017), que é primeira e única         
antologia da argentina Juana Manuela Gorriti ao português        
brasileiro. A tradução desse conto forma parte de um segundo          
projeto que terá como resultado final o livro As mulheres          
precursoras do conto hispano-americano – Antologia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos Descritivos de Tradução,     
Teoria das Normas, Tradução literária. 
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HISTÓRIA DA TRADUÇÃO 

E TRADUÇÕES NA 

HISTÓRIA  

 

 

Profa. Dra. Andrea Cristiane Kahmann  

Universidade Federal de Pelotas – UFPEL  

ackahmann@gmail.com  

 

Profa. Dra. Daniele Gallindo Gonçalves Silva  

Universidade Federal de Pelotas – UFPEL  

danigallindo@yahoo.de  

 

Me. Daniela Schwarcke do Canto  

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM  

danidocanto@hotmail.com  

 

 

O HISTORIADOR Peter Burke (2009) já afirmou que o         

passado pode ser considerado terra estrangeira, e que as         

narrativas da História implicam a capacidade de       

“traduzi-lo” para o presente. Assim, “os historiadores       

fazem a mediação entre o passado e o presente e          

enfrentam os mesmos dilemas de outros tradutores”       

(BURKE, 2009: 14). O tradutor e pesquisador da        

tradução Antoine Berman, por sua vez, alertava que: “Um         

tradutor sem consciência histórica é um tradutor       
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mutilado, prisioneiro de sua representação do traduzir e        

das que os “discursos sociais” do momento veiculam”        

(BERMAN,1995: 61). Na esteira desses e de outros/as        

tantos/as autores/as, este simpósio temático busca reunir       

pesquisadores/as de História e de Estudos da Tradução,        

acolhendo propostas de comunicações sobre História e       

Estudos da Tradução, Historiografia da Tradução,      

traduções da História e traduções na História.       

Pretende-se reunir discussões sobre as negociações      

linguísticas e culturais efetuadas por meio do ofício de         

traduzir, reflexões sobre os modos de traduzir e as obras          

traduzidas que mudaram o curso da percepção sobre        

determinados momentos históricos. Serão aceitos,     

também, debates sobre os métodos e as correntes teóricas         

da pesquisa em História e Historiografia da Tradução, ou         

em História e Historiografia, como campos de       

conhecimentos constituídos a partir de obras traduzidas.       

O ensino da História por meio de traduções ou a          

imprescindibilidade da crítica histórica na formação de       

profissionais da Tradução integram essa vertente. Do       

mesmo modo, serão aceitas comunicações a versarem       

sobre histórias de homens e mulheres que se dedicaram a          

traduzir em diferentes momentos históricos e em       

distintas culturas, bem como discussões sobre a       

remuneração, as condições de trabalho, as organizações       

profissionais, as relações de poder que condicionavam       

seu ofício, os mecanismos de acreditação de prestígio ou a          

relegação ao descrédito, bem como a visibilidade ou        

invisibilidade de pessoas que traduzem e das obras        
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traduzidas ao longo do tempo. Reflexões sobre ética e         

ideologia em tradução, línguas, temas e textos com maior         

ou menor trânsito por entre diferentes culturas e        

momentos históricos ou, ao revés, os vazios tradutórios,        

ou seja, reflexões sobre obras e temas que, apesar de          

relevantes numa determinada cultura, não são ungidas       

em outras, serão igualmente bem vindas.  
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(01) 
 
A NECESSIDADE DE UM MELHOR DIÁLOGO 

DAS TRADUÇÕES COM OS TEXTOS 

ORIGINAIS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS 

CONSTRUÇÕES MORALIZANTES DE 

MASCULINIDADE DE NERO EM SUETÔNIO  

 
 

Profa. Ma. Milena Rosa Araújo Ogawa (UFPel) 

ogawa_milena@hotmail.com.br  

 

Prof. Me. Gabriel Freitas Reis (UFSM) 

greis0243@gmail.com 

 
 
Esta pesquisa, em estágio inicial, tem como objetivo levantar         
algumas questões a respeito da necessidade de um melhor         
diálogo entre textos originais escritos em línguas antigas e suas          
traduções para idiomas modernos utilizadas por historiadores       
da Antiguidade. O trabalho envolverá três abordagens: na        
primeira, discutiremos o uso de traduções de fontes bem como          
seu emprego pelos historiadores, que, por tantas vezes, não         
pesquisam se o tradutor é da área, se o texto está           
obsoleto/equivocado, a qual escola o tradutor é filiado, entre         
outras questões. Na segunda etapa, concentraremos as nossas        
reflexões sobre as personagens históricas Nero (37-68 d.C.) e         
Suetônio (69-141 d.C.) e também sobre o tradutor da fonte,          
Pietro Nassetti (2006). A terceira parte compõe o estudo de um           
excerto da tradução da Vita Caesarum, de Suetônio. O objetivo          
de estudar partes da obra citada é a observação, a análise e a             
crítica de um discurso de masculinidade tecido a respeito do          
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princeps pelo tradutor Pietro Nassetti no curso de sua tradução.          
Vinculamo-nos à matriz teórica da Nova História Cultural. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Nero. Construções    
moralizantes. 
 

(02) 
 

O PAPEL DESAMBIGUADOR DOS 

DETERMINATIVOS NA ESCRITA 

HIEROGLÍFICA  

 
 

Vanessa Souza Corrêa Husein (UFSC) 

vanessa.salum@hotmail.com 

 
 
Os Hieróglifos foram decifrados no início do século XIX pelo          
“pai” da Egiptologia Moderna, Jean-François Champollion a       
partir de seus estudos sobre a Pedra de Roseta. A Pedra de            
Roseta era um fragmento de Estela que trazia um decreto          
promulgado pelo faraó Ptolomeu V em 196 antes da era          
comum. A Estela era bilíngue, Egípcio e Grego, e em três           
escritas diferentes: Hieróglifo, Demótico e Grego. Nos estudos        
sobre a língua egípcia clássica, ou ainda dita “de tradição”,          
identificou-se três escritas diferentes: a hieroglífica, a hierática        
e a demótica. A escrita hierática é considerada a escrita cursiva           
dos hieróglifos e a demótica uma simplificação do hierático         
para uso corrente e popular. Na escrita hieroglífica, foi         
identificada o uso de fonogramas e ideogramas. Os        
determinativos, fonogramas ou ideogramas, são signos      
utilizados como desambiguadores, pois são colocados ao fim        
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das palavras para determinar a qual grupo semântico        
pertencem, porém não são transcritos e tampouco traduzidos.        
Esses signos são importantes, pois a língua egípcia tem         
características semelhantes às línguas semíticas, como      
consonantismo e a derivação. A partir de uma raiz, quase          
sempre composta por três consoantes, derivam-se palavras e a         
desambiguação é feita por outros elementos, como os        
determinativos no caso do Egípcio. O objetivo dessa        
comunicação é apresentar alguns exemplos de determinativos e        
propor uma discussão acerca do papel desses signos no         
deciframento, leitura e tradução dos hieróglifos. Vale lembrar        
que o deciframento e a tradução dos hieróglifos contribuíram         
de forma decisiva nos estudos históricos sobre a civilização do          
Antigo Egito. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hieróglifos; determinativos; 
desambiguadores. 
 

(03) 
 
A TRADUÇÃO A SERVIÇO DO 

COLONIALISMO: A ETIÓPIA CRISTÃ A 

PARTIR DO OLHAR DE ERNEST BUDGE E 

JULES PERRUCHON  

 
 

Vitor Borges da Cunha (UFPel)  

vitorbcunha94@gmail.com  

 
 
O presente trabalho trata a respeito da tradução de textos          
etíopes por dois autores: o britânico Ernest Wallis Budge         
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(1857-1934) e o francês Jules Perruchon (1853-1907). Estes        
intelectuais europeus se propuseram a traduzir textos escritos        
originalmente em gǝ’ǝz, língua de origem semita e utilizada em          
áreas da antiga Etiópia Cristã. Os objetivos do trabalho são (1)           
traçar uma breve biografia de cada autor, situando-os em seus          
contextos de produção; (2) analisar de que forma conduziram         
suas traduções, de um ponto de vista metodológico; e, por fim,           
(3) situar estas produções no contexto colonial. Este terceiro         
ponto compreende diferentes questões relacionadas à produção       
de uma tradução, como financiadores da obra, o processo de          
edição do texto, a escolha de determinados termos ao se          
traduzir o conteúdo original, o uso de notas de rodapé etc. Com            
isso, algumas possibilidades se apresentam: traçar comparações       
entre os dois intelectuais a fim de se elencar diferenças e           
semelhanças em seus métodos e enquadrar essas obras como         
contribuintes para a instalação do colonialismo na Etiópia do         
século XIX através da apropriação dos documentos originais à         
biblioteca colonial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Etiópia Cristã. Colonialismo. História     
da Tradução. 
 

(04) 
 
UMA ANÁLISE CRÍTICA AOS DISCURSOS DA 

BÍBLIA A PARTIR DE PARATEXTOS DE 

TRADUÇÃO 

 
Cyrano da Rosa (UFRGS) 

cyranomcgonagall@gmail.com 
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Esta análise é uma crítica aos discursos, não lembrados, que         
envolvem o advento bíblico. Entendo que é através dos         
discursos enunciados pela tradução bíblica, que a religião cristã         
advoga suas liturgias, dogmas e estruturas. Na análise faço uso         
dos postulados criados por Henri Meschonnic no livro Poética        
do Traduzir (2010) como alicerce teórico-reflexivo. A poética        
do traduzir caracteriza-se como uma teoria crítica de tradução,         
que leva em consideração fatores políticos, históricos e sociais,         
vinculados ao autor/texto original e ao tradutor, com o         
propósito de analisar, não somente, aspectos estruturais, mas        
também, as implicações discursivas e enunciativas. Dessa       
forma, o traduzir se coloca como um observatório da         
linguagem, um terreno de experimentação para teoria do        
sujeito, para a teoria da sociedade. Por isso, esta análise crítica           
leva em consideração a historicidade da sociedade       
contemporânea, para entender quais são as relações das        
estruturas sociais dominantes com o discurso da Bíblia        
traduzida no Brasil. Ao final, concluo que a cultura de          
apagamentos que envolve o texto bíblico não está somente na          
ocultação dos processos e decisões de sua tradução. Atentar         
para esses discursos é fundamental para compreender que       
nossa historicidade contemporânea é baseada, em grau elevado,        
pelo que a tradução do texto bíblico coloca como certo e           
errado, moral e imoral. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução da Bíblia. Historicidade. 
Poética do Traduzir. 
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(05) 
 
EU SOU O QUE SOU: PERCURSOS ESTÉTICOS 

E EPISTEMOLÓGICOS NA TRADUÇÃO DO 

MAIS INTRADUZÍVEL DOS NOMES DE DEUS 

 
 

Victor Lemes Cruzeiro 
victorlcruzeiro@protonmail.com 

 
 
O ato de nomear não é somente uma determinação linguística,          
mas uma forma de vínculo estético entre nomeante e nomeado,          
sendo uma força indelével na formação da subjetividade        
humana, e cujo significado modifica-se em diferentes culturas.        
A civilização egípcia confere uma força ontológica especial ao         
nome, enquanto a hindu faz do nomear um ritual sagrado.          
Contudo, é no judaísmo que reside umas das concepções mais          
curiosas sobre o ato de nomear. Pois, ao mesmo tempo em que            
os nomes hebraicos trazem, em suas raízes, alguma        
característica fundamental ligada àquela pessoa (BYRNE,      
2011), o nome do seu próprio Deus não diz coisa alguma. O            
chamado tetragrama, formado pelas quatro consoantes YHWH       
,(יהוה) é impronunciável e divide interpretações sobre seu        
significado velado, desde etimológicas a místicas, estando       
ligado à própria natureza inefável deste Deus (JENNI;        
WESTERMANN, 1997). Partindo de uma análise da       
referencialidade utilizada pela pesquisadora estadunidense     
Elaine Scarry (1987) para pesquisar o fenômeno da dor, além          
de outras referências etimológicas e exegéticas, esta       
comunicação pretende apontar algum dos reflexos dessa       
impossibilidade de tradução deste nome. Passando pela       

278 

mailto:victorlcruzeiro@protonmail.com


 

nomeação da criação até as primeiras revelações do seu nome,          
percebe-se como o tetragrama dos hebreus transformou a        
inefabilidade em uma arma que, cristalizada no mais alto         
degrau simbólico do Ocidente, incutiu nas mentes modernas        
uma incerteza da existência e um terror da pronúncia,         
traduzidos em formas como o gênio maligno de René         
Descartes (1973) e o demiurgo cruel de Franz Kafka         
(BENJAMIN, 1968). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Deus. Epistemologia. 
 

(06) 
 
A CIRCULAÇÃO DOS TEXTOS RELIGIOSOS 

ESCRITOS EM LÍNGUA PORTUGUESA: O 

CASO DE LEONARDO BOFF  
 

 

Maria Alice Gonçalves Antunes (UERJ) 

aliceenglishuerj@gmail.com 

 
 
Ao longo dos séculos, a disseminação do conhecimento é vista          
como essencial para o “enriquecimento de uma nação, a         
promoção da pesquisa, e a contribuição do progresso        
científico” (Delisle e Woodsworth, 1998, p. 113). Os        
tradutores, por sua vez, são “os grandes polinizadores da         
ciência” (Fischbach, 1992 apud Delisle e Woodsworth, 1998,        
p. 114). Este trabalho propõe um estudo       
“micro-historiográfico” que tem como objeto a tradução da        
obra do teólogo brasileiro Leonardo Boff. Este trabalho tem         
como objetivo refletir sobre a circulação de suas obras no          
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contexto editorial mundial e contribuir para o preenchimento        
de uma lacuna no campo da historiografia da tradução no          
Brasil. Nossa construção da biografia intelectual dos       
profissionais envolvidos nas traduções da obra de Leonardo        
Boff baseia-se na análise dos paratextos dos livros publicados         
em vários idiomas, na consulta aos sítios de bibliotecas on-line          
e do Index Translationum (UNESCO), no acesso ao sítio de          
lojas virtuais, na consulta a editoras estrangeiras e nos emails          
aos próprios tradutores. Nossos resultados demonstram que a        
obra de Boff mereceu a atenção de tradutores e editoras          
estrangeiras. Os resultados indicam o papel central da tradução         
na transmissão das ideias de Boff. Nossos resultados indicam         
outras formas de reescrita, como artigos publicados no sítio do          
autor e as biografias de Boff que circulam no mundo virtual, e            
que tornam as ideias de Boff presentes dentro e fora do sistema            
religioso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Micro-historiografia. Tradução. 
Disseminação do conhecimento.  
 
REFERÊNCIA 
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(07) 
 
QUANDO A SENSIBILIDADE RELEVA A 

TRADUÇÃO  

 
 

Ana Maria de Moura Schäffer (UNASP) 

ana.schaffer@unasp.edu.br 

 

Milton L. Torres /(UNASP) 

milton.torres@unasp.edu.br 

 
 
No processo de tradução há intersecções das quais nem sempre          
nos damos conta e que provocam reações e sentimentos         
variados nos receptores do texto traduzido. As diferenças        
culturais, questões éticas, raciais, políticas, religiosas, os       
aspectos relacionais entre mulheres e homens etc. estão entre         
alguns dos encontros e desencontros que fazem com que         
determinado texto esteja num limiar de maior ou menor grau de           
sensibilidade. Nesse sentido, seria a reação ao material        
traduzido que definiria o nível de susceptibilidade. Como atesta         
Simms (1997), teórico que ilumina a pesquisa, qualquer texto         
pode vir a se tornar sensível ou, em outras palavras, nenhum           
texto é sensível, mas pensar que o é, já o tornaria sensível.            
Com destaque especial à perspectiva de gênero na tradução do          
texto bíblico, discutimos um caminho que leve à        
(in)condicional relação entre o que seria considerado uma        
tradução “relevante” na esteira das considerações sobre a        
tradução de textos sensíveis no contexto bíblico para, a partir          
disso, indicarmos exemplos de como a sensibilidade na        
tradução de passagens bíblicas pode resultar na escolha de         
palavras e expressões mais inclusivas, quando são empregadas        
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estratégias específicas para que a tradução seja relevante e não          
potencialize conflitos interpretativos. O texto de Derrida O que         
é uma tradução “relevante”? (2001) enriquecerá as       
ponderações, ao examinarmos como a sensibilidade pode       
resultar em atos de leitura e produção textual mais relevantes,          
quando quem traduz considera como os sujeitos se relacionam,         
interagem com o que leem e são ou não afetados pelos           
conteúdos traduzidos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução relevante. Textos sensíveis.     
Derrida. 
 

(08) 
 
UMA TRADUÇÃO À BRASILEIRA: O CASO DA       

TRADUÇÃO DE LYRA CHINEZA  

 
 

Profa. Ma. Jakeline Pereira Nunes  

Universidade de Estudos Estrangeiros de Sichuan Chongqing, China  

jakenunes.trad@gmail.com 

 

Profa. Ma. Gabriela Cristina Teixeira Netto do Nascimento 

Instituto de Comunicação de Hebei (HEBIC), Shijiazhuang, China 

gabriela.tn@gmail.com 

 
 
A história da tradução no Brasil foi formada por diferentes          
escritores, tradutores e pensadores relevantes para os Estudos        
da Tradução, consolidando um panorama da “história da        
tradução à brasileira”. Ao se pensar na tradução literária para o           
português, diversos nomes de tradutores brasileiros são       
evidenciados como Machado de Assis, Mário de Andrade,        
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Clarice Lispector, Paulo Henriques Britto, Haroldo de Campos,        
Ana Cristina César e Álvaro Faleiros. A reflexão e a prática de            
tradução literária no Brasil, sobretudo a do poema, é bastante          
extensa nas traduções do francês, inglês e, até mesmo, dos          
haicais japoneses. Esta comunicação, todavia, tem por objetivo        
relembrar a ponte literária existente entre a China e o Brasil.           
Nesta, optamos por fazer uma análise da tradução indireta do          
francês do poema “Lyra chineza”, realizada por Machado de         
Assis (1870). Na análise, partiremos da perspectiva teórica        
proposta por Faleiros em Traduzir o Poema (2012), como uma          
metodologia para compreender o processo da tradução literária        
empenhada por Machado no século XIX. Faleiros (2012)        
apresenta uma espécie de manual para a tradução do poema,          
um sistema semiótico muito interessante como ponto de partida         
– conhecimento importante da dimensão textual – que abarca o          
fenômeno do poético, da tradução e da relação. Além disso,          
diversos aspectos pertinentes à tradução de poesia foram        
incluídos na obra como a ideia de reimaginação, prosódia e          
rima. Dessa forma, acreditamos que esta comunicação       
contribui para os Estudos da Tradução no Brasil, assim como          
para o aprofundamento da reflexão sobre as trocas        
linguístico-culturais/literárias China-Brasil ao longo dos anos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: História da tradução, Machado de      
Assis, tradução à brasileira. 
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(09) 
 
PARA SUPERAR A SUPRESSÃO: VIDA E OBRA 

DE MARIA VELLUTI NO BRASIL DO SÉCULO 

19 
 

 

Luciana Carvalho Fonseca (USP) 

lucianacarvalhof@usp.br 

 
 
No século 19 havia dezenas de mulheres traduzindo no Brasil e           
suas traduções eram motivadas e significativas, além de        
entrelaçarem-se com uma série de outras atividades       
profissionais (Reis & Fonseca, 2018). Maria Velluti      
(1827-1891) foi uma dessas tradutoras e também dançarina,        
dramaturga, produtora e diretora de teatro. Tendo traduzido        
quarenta peças conhecidas e pelo menos um romance, ela         
também escreveu uma peça original no final de sua         
carreira, Mulher que perde, mulher que salva. Em 1859, duas        
de suas traduções teatrais foram publicadas: A viúva das        
Camélias (Velluti, 1859) e A vida de uma atriz (Velluti, 1859).        
Essa última, uma tradução de La Vie d´une Comédienne:        
drame en cinq actes et huit tableaux de Anicet-Bourgeois e         
Barrière (1854). Velluti dedicou A vida ... a Ludovina Soares       
da Costa em um prefácio à tradução na forma de uma carta            
íntima, confessional e reveladora da trajetória de Velluti como         
escritora e tradutora. Este artigo explora o prefácio de Velluti à          
tradução de A vida ... e publicações de jornal sobre Velluti e          
seu trabalho à luz das categorias analíticas em Ross (2018), a           
saber: proibição, má-fé, negação de agência, maculação de        
agência,  desvalorização do tema, falsa categorização,     
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isolamento, anomalia, falta de modelos, respostas e estética. Ao        
final resta demonstrado que a escrever traduzindo possibilitou        
que Velluti eludisse diversas das forças supressoras da escrita         
feminina, exercesse influência transformadora sobre a cena       
teatral brasileira (Stark, 2019) e dessa vazão a sua “imaginação          
ardente” (Velluti, 1857, p. 9).     
 
PALAVRAS-CHAVE: Maria Velluti; Ludovina Soares da      
Costa; Mulheres; Tradução de teatro; Século XIX. 
 

(10) 
 
O QUE PODE UM CATÁLOGO? 

 
 

Dra. Marlova Gonsales Aseff (UFSC) 

marlova.aseff@gmail.com 

 

Há mais de uma década, venho construindo um catálogo da          
poesia traduzida no Brasil entre meados do século XX e início           
do século XXI. Nesta comunicação, pretendo explorar como os         
dados compilados podem auxiliar o historiador da tradução a         
pensar várias hipóteses sobre a seleção, edição e circulação da          
poesia traduzida no polissistema literário brasileiro. Por       
exemplo: em que medida o mercado de poesia traduzida         
acompanha o mercado de literatura em prosa? Existe mesmo         
uma tendência de se publicar poesia no Brasil em edições          
bilíngues? Quando essa tendência teria se instalado e qual a sua           
abrangência? O que pode levar certas línguas e literaturas a          
crescerem em número de traduções em determinados períodos?        
Como se comportam os locais de edição da poesia traduzida ao           
longo do tempo? Nesta comunicação, tentarei abordar algumas        
dessas questões. 
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PALAVRAS-CHAVE: Poesia traduzida. História da tradução.      
catálogos. 
 

(11) 
 
BOLCHEVISMO OU MAXIMALISMO? UMA 

DISCUSSÃO SOBRE A TRADUÇÃO DA 

REVOLUÇÃO RUSSA NO BRASIL 

 
 

Fabiana Zogbi Lontra da Conceição (UFRGS) 

fablontra@gmail.com 

 
 
Este trabalho tem como objetivo descrever e discutir a         
tradução, para o português brasileiro, da terminologia da        
Revolução Russa, no período entre 1917 e 1920. Para tanto,          
adotamos a ótica da Terminologia Diacrônica e dos estudos de          
História da Tradução. Utilizamos como fonte de pesquisa os         
registros jornalísticos reunidos no livro O Ano Vermelho        
(MONIZ BANDEIRA; MELO; ANDRADE, 1980) e o acervo        
de jornais da Hemeroteca Digital Brasileira para estudar o         
emprego do termo bolchevismo e sua variante mais em voga na           
época, maximalismo, entre outras, de modo a tentar        
compreender o motivo da preferência lexical naquele período.        
Através da análise das variantes, concluímos que a variação         
verificada foi suprimida pela necessidade de definição do        
conceito, o que levou à consagração do termo bolchevismo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: História da Tradução. Terminologia     
Diacrônica. Revolução Russa. 
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(12) 
 
INTELECTUAIS BRASILEIROS, LETRAS 

ESTRANGEIRAS: DISCUSSÕES SOBRE 

TRADUÇÃO NOS JORNAIS GAZETA DE 

NOTÍCIAS, CORREIO DA MANHÃ E NO 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS (1940-1950)  

 
 

Me. Gilberto Gilvan Souza Oliveira (UFC) 

profgilbertogilvan@gmail.com 

 
 
A presente comunicação busca analisar como os debates em         
torno da tradução nos jornais Gazeta de Notícias, Correio da          
Manhã e Diário de Notícias, travados entre 1940 e 1950,          
discutiram sobre a projeção da literatura brasileira em sistemas         
literários internacionais e, ao mesmo tempo, buscou definir e         
delimitar um campo de estudo e os contornos do ofício do           
tradutor. Para tanto, três aspectos são tomados como        
norteadores para o desenvolvimento deste trabalho: o primeiro        
são os argumentos das aproximações luso-brasileiras a partir da         
literatura de ficção; o segundo, trata-se da tradução das obras          
dos literatos brasileiros; e, por fim, centra-se na coluna À          
margem das traduções, de Agenor Soares de Moura, publicada         
no suplemento literário do Diário de Notícias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Literatura brasileira.    
Jornais. 
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(13) 
 
A “BOA TRADUÇÃO” NA FRANÇA DO SÉCULO 

XIX: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DA 

CRÍTICA DO JOURNAL DES DÉBATS 

(1800-1836) 

 
 

Cristian Cláudio Quinteiro Macedo (UFRGS) 

cristianmacedoxix@gmail.com 

 
 
A presente comunicação é resultado de uma pesquisa        
historiográfica sobre a crítica francesa de obras traduzidas no         
período de 1800 a 1836. O objetivo é compreender o que era,            
na época, uma “boa tradução” na visão de críticos literários que           
publicavam suas resenhas no Journal des débats, um dos mais          
importantes e mais longevos periódicos da França. Para atender         
a esse objetivo, procurou-se identificar os critérios       
estabelecidos pelos autores das resenhas para avaliar traduções;        
tendo as resenhas críticas como fonte documental, e analisar o          
conjunto de critérios, buscando elaborar um esquema para        
facilitar a sua compreensão. Para tanto, adotou-se o modelo         
histórico descritivo comparativo de análise. Seus objetos são os         
movimentos das teorias da tradução e dos conceitos        
metatradutológicos ao longo do tempo. Imprescindíveis em       
toda metodologia histórica, partimos de uma questão       
norteadora, delimitamos um recorte temporal e espacial, e        
organizamos um conjunto de documentos históricos, ou fontes,        
em um corpus de pesquisa. Critérios constitutivos da noção         
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“boa tradução” foram identificados em seu movimento ao        
longo do tempo, como fidelidade, harmonia, exatidão,       
elegância, etc. Diante disso, verificou-se pouco consenso entre        
os críticos acerca dos critérios que utilizavam para avaliar as          
traduções, mas, ao mesmo tempo, a riqueza de opiniões,         
perspectivas e debates realizados ao longo do recorte temporal         
estudado comprovam que a tradução já era objeto de         
preocupação dos intelectuais franceses no século XIX. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Historiografia da Tradução. crítica de      
tradução. resenhas. século XIX. França. 
 

(14) 
 

MR. UNDERGROUND: O INTÉRPRETE 

MILITAR NORTE-AMERICANO VERNON A. 

(DICK) WALTERS (1917-2002): O 

COORDENADOR AMERICANO DO GOLPE DE 

1964 

 
 

John Milton (USP) 

jmilton@usp.br 

 
 
Um dos intérpretes mais importantes das Américas é Vernon         
Walters, fluente em francês, italiano, alemão, espanhol, e        
português, e intérprete para vários presidentes      
norte-americanos: além de trabalhar na CIA como Vice-Diretor        
quando George Bush era Diretor. Ele foi intérprete em alguns          
dos eventos-chave do século XX. Acompanhou Averell       
Harriman na Europa em 1948 para a implementação do Plano          
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Marshall. Foi o intérprete de Eisenhower em 1951 quando         
visitou vários países para estabelecer a OTAN. Foi o intérprete          
do presidente Eisenhower quando conseguiu estreitar as       
reações com o Général de Gaulle na sua visita a Paris em 1959.             
E foi o intérprete de Henry Kissinger em visitas secretas a Paris            
em 1969, 1970 e 1971 quando encontrou com os Vietnamitas          
do Norte para discutir o fim da guerra, e para estabelecer           
relações com a China e planejar a visita do Presidente Nixon a            
China em fevereiro de 1972. Ele aprendeu português durante a         
Segunda Guerra, quando trabalhou junto com a Força        
Expedicionária Brasileira, e, em 1964, era adido militar no         
Brasil, coordenando contatos com os generais desafeitos com o         
governo de João Goulart, que resultou na derrubada de Goulart          
e a instalação do governo militar, sob a liderança do General           
Castelo Branco, grande amigo de Walters. Esta comunicação        
pretende esclarecer o papel de Walters no golpe, enfatizar seu          
papel enquanto intérprete militar, examinar algumas fotografias       
de Walters intérprete, e comentar o estilo de interpretação de          
Walters. Apesar de sua importância histórica e militar        
desconheço estudos sobre Walters enquanto intérprete. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Vernon Walters. Intérpretes militares.     
Golpe de 1964. 
 

(15) 
 
MODERNISMO E TRADUÇÃO: O CASO DE      

CECÍLIA MEIRELES E VIRGINIA WOOLF 

 
 

Ana Carolina de Carvalho Mesquita (USP) 

carol.mesquita@gmail.com 
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O modernismo brasileiro é também marcado por uma        
importante atividade tradutória, paralela à de criação, que        
influenciou largamente a circulação de literatura estrangeira no        
país. Aparentemente, os textos e autores selecionados para as         
traduções eram escolhas dos autores tradutores (como Manuel        
Bandeira, Cecília Meireles e Murilo Mendes), embora seja        
notório que a maioria pertença ao cânone, em especial da          
França e Inglaterra. Os poetas tradutores modernistas       
brasileiros pareciam, assim, buscar modelos legitimados      
centrais que confirmassem os valores estéticos de seu interesse         
para renovar o sistema literário brasileiro: tais obras traduzidas         
trouxeram tanto “modelos inovadores” quanto     
“conservadores”, rejeitados após a Semana de 22. Destarte, a         
literatura que não se encaixava nos ideais da primeira         
vanguarda do modernismo foi resgatada, décadas depois, pelas        
traduções. Com a análise da tradução de Orlando, de Virginia          
Woolf, por Cecília Meireles, busca-se apresentar parte desse        
momento histórico. Pretende-se, ainda, iluminar pontos de       
contato entre formas de modernismo não alinhadas com a         
ruptura dos escritores “emblemas” do projeto modernista. Será        
crucial observar como tais formas, à “margem”, em geral eram          
conduzidas por escritoras mulheres. A literatura ceciliana e        
woolfiana resgatava, em vez de romper com, as formas da          
tradição – no caso de Meireles, a lírica do simbolismo do XIX            
e as formas medievais da poesia ibérica; no de Woolf, a poética            
shakespeariana e de Milton e Austen. Por investirem as formas          
da tradição de um caráter inovador, ambas as envolveram em          
uma carga alta de diálogo histórico e cultural, cujo impacto se           
sente ainda hoje.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Modernismo brasileiro. Tradução.    
Virginia Woolf. Cecília Meireles. 
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(16) 
 
SOBRE A PRÁTICA TRADUTÓRIA DE ZALINA 

ROLIM (1869-1961), UMA 

ESCRITORA-TRADUTORA  

 
 

Dennys Silva-Reis (UFAC) 

reisdennys@gmail.com 

 
 
Este trabalho dá continuidade a um movimento recente nos         
Estudos de Tradução no Brasil que visa recuperar as mulheres          
tradutoras esquecidas na História da Tradução nacional.       
Apresenta-se aqui a paulistana Zalina Rolim [1869-1961]       
(escritora-) tradutora quase totalmente invisibilizada no mundo       
da tradução. Para esse fim, seguindo um biografismo        
não-linear, analisamos e apontamos elementos da história       
particular de tradução da escritora-tradutora e, ao final, é feito          
um balanço sobre sua importância. As descobertas aqui        
apresentadas não são de forma alguma a totalidade das         
reflexões que ainda estão por vir sobre a tradutora em questão,           
mas um primeiro esboço, uma amostra mínima sobre uma         
faceta zaliana desconhecida. Como fundamento principal,      
partimos de suas traduções feitas junto ao grupo de         
educadores-tradutores para a Revista Jardim da Infância       
(1896-1897) e também de pressupostos da História da        
Tradução no século XIX, já analisados em trabalhos anteriores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Zalina Rolim. Escritora-Tradutora.    
História das Tradutoras. 
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(17) 
 
HISTORIOGRAFIA DAS TRADUÇÕES DOS 

SONETOS DE SHAKESPEARE PUBLICADAS 

NO BRASIL  

 
 

Leandro Magalhães de Oliveira (PUC Rio)  
leandrooliveeira@gmail.com 

 
 

O presente trabalho objetiva fazer um levantamento dos        
tradutores dos sonetos shakespearianos e de suas respectivas        
traduções publicadas no Brasil. Buscando responder algumas       
das indagações propostas por Lieven D’hulst (2010) que        
interessam a Historiografia da Tradução, esse trabalho dialoga        
sobretudo com as questões concernentes à identificação do        
‘‘quis?’’, do ‘‘quomodo?’’ e do ‘‘cui bono?’’ que se         
compreenderão respectivamente pela figura do tradutor e a sua         
inserção dentro do sistema literário brasileiro; a observação das         
noções e estratégias tradutórias empregadas por cada       
profissional; os possíveis efeitos decorrentes dessas produções       
e o status que elas ocupam dentro do contexto das traduções de            
sonetos shakespearianos em território nacional. Para esse fim,        
far-se-á uma biografia de cada tradutor elencado, apresentando        
as datas e as edições publicadas, a quantidade de sonetos          
traduzidos, as noções tradutórias geralmente encontradas em       
paratextos e metatextos e as estratégias realizadas nas suas         
traduções propriamente. Por último, apresentar-se-á um quadro       
panorâmico a fim de elucidar todos os dados levantados,         
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possibilitando ainda contrapontos com as noções tradutórias e        
as preferências formais de cada tradutor. 
  
PALAVRAS-CHAVE: mapeamento; tradutores brasileiros;    
Shakespeare. 
 

(18) 
 
DIFERENCIAIS DE PODER, TECNOLOGIA, 

COMÉRCIO E TRADUÇÃO DE QUADRINHOS 

NO BRASIL (1980-2000)  
 

 

Daniel Soares Duarte (UFPel) 

danisoaresduarte@gmail.com 

 
 
Neste trabalho, apresento dois exemplos de como histórias em         
quadrinhos eram traduzidas para o português brasileiro entre        
1980 e 2002. Limitações econômicas relativas a tamanho de         
páginas e letreiramento, entre outros fatores, tiveram um papel         
decisivo em como os textos (linguísticos e imagéticos) eram         
recodificados no “formatinho”, o tamanho padrão à época.        
Escolhas posteriores, relativas a produtos de maior qualidade        
(como a tradução intersemiótica de Moby Dick feita por Bill          
Sienkiewicz) funcionam em dois sentidos: como exemplos do        
quanto adaptações em quadrinhos podem escapar aos clichês        
das relações entre palavras e imagens, e como mudança dos          
padrões de forma para o gênero. Avaliar a história da tradução           
por meio de como as materialidades da comunicação (no         
sentido de Gumbrecht, 1998 e 2004) funcionam pode elucidar         
o quanto a tecnologia influencia e molda a cultura, e o quanto é             
invisibilizada como tópico. O que leva a algumas questões         
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teóricas: a discussão sobre o que Cronin (2013) chamou de 3T           
(tradução, comércio e tecnologia); o reforço às ideias de Karin          
Littau (2015) de considerar a tradução como “cola” para         
estudos de mídia comparada e, por último, uma reflexão de          
como diferenciais de poder (Robinson, 2011) influenciam a        
tradução em um país que traduz de cinquenta a oitenta por           
cento dos títulos publicados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução, comércio e tecnologia.     
Decolonialismo. Histórias em quadrinhos. 
 

(19) 
 
DOS INTERTÍTULOS AO LIP SYNC: ASPECTOS 

HISTORIOGRÁFICOS DA TRADUÇÃO 

AUDIOVISUAL  
 

 

Willian Henrique Cândido Moura (UFSC) 

 willianhenry_@hotmail.com 

 

 

Tendo em vista a crescente evolução tecnológica que estamos         
vivendo atualmente e a mudança que a tecnologia acarretou         
nos modos de se traduzir para as telas, pretendo apresentar,          
nesta comunicação, um panorama histórico da tradução       
audiovisual por meio das primeiras tentativas de tradução        
cinematográfica. Para tanto, a partir de pesquisa       
historiográfica, elencarei as formas de tradução audiovisual       
existentes nos primórdios do cinema mudo até o surgimento da          
legendagem e da dublagem, bem como os fatores sociais,         
políticos e ideológicos que interferiram na escolha de uma ou          
de outra modalidade de tradução. Dessa forma, almejo discutir         
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como as questões sociais acabaram interferindo na história da         
tradução audiovisual, bem como os avanços tecnológicos       
tornaram esse campo dos Estudos da Tradução cada vez mais          
popular e acessível, como podemos constatar por meio dos         
recentes avanços e das novas modalidades de tradução        
audiovisual existentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Historiografia da Tradução 
Audiovisual. História do Cinema. Evolução Tecnológica. 
 

(20) 
 
TRADUÇÃO CULTURAL E LIMITES DO 

PROCESSO TRADUTÓRIO NA 

CONTEMPORANEIDADE: DISCUTINDO A 

OBRA “CONTEÚDO”, DE KATRÍN 

SIGURDARDÓTTIR 

 

 
Lóren Cristine Ferreira Cuadros (UFPel) 

cuadroslorencristine@gmail.com 

 

Helano Jader Cavalcante Ribeiro (UFPel) 

hjcribeiro@gmail.com 

 
 
Conhecida por mesclar técnicas de arquitetura e design, com         
frequência, a islandesa Katrín Sigurdardóttir emprega escalas       
reduzidas em suas obras. Sua produção para a 33ª Bienal de           
São Paulo – Afinidades afetivas, realizada em 2018, foi         
denominada “Conteúdo” e é composta por um conjunto de         
caixas de transporte feitas de Ipê, árvore nativa do Brasil cuja           
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madeira havia sido importada para a construção do calçadão de          
Coney Island, em Nova York. A estrutura foi destruída pelo          
furacão Sandy em 2012 e seus destroços foram mais tarde          
adquiridos por Sigurdardóttir. No interior das caixas foram        
criados modelos topográficos a partir da polpa produzida pela         
própria artista com papel importado também do Brasil. Tais         
modelos tomam por base dados cartográficos reais referentes a         
cerca de 15km² da Mata Atlântica. Segundo a artista, o trabalho           
foi inspirado no conto “A carta roubada”, de Edgar Allan Poe,           
e a “devolução” das árvores (na forma da madeira e do papel) a             
seu lugar de origem visou refletir o retorno da carta ao           
remetente na obra literária. Partindo de asserções como as de          
Peter Burke (2009, p. 16), que define a tradução cultural como           
um “[...] duplo processo de descontextualização e       
recontextualização, que primeiro busca se apropriar de algo        
estranho e em seguida o “domestica”, a presente pesquisa         
pretende levantar questões acerca dos limites do conceito de         
tradução, analisar a ampliação desse escopo na       
contemporaneidade e discutir a possibilidade de se considerar o         
trabalho desenvolvido por Sigurdardóttir como um processo       
tradutório ou, mais especificamente, uma tradução cultural.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Artes visuais. Katrín Sigurdardóttir.     
Tradução cultural. 
 

(21) 
 
O TRADUTOR TRADUZIDO: O CINEMA NO 

RECONHECIMENTO E CONSTITUIÇÃO DA 

PERSONA TRADUTOR 
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Daniel Monteiro Pereira (UFRJ) 
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Prof. Esp. Ruan Sousa Diniz (UFRJ)  

ruan.diniz@letras.ufrj.br  

 

Profa. Dra. Adriana Baptista de Souza (UFRJ) 

adribaptsouza@letras.ufrj.br 

 
 
O Tradutor, durante o ato tradutório, além de realizar         
traduções, se auto traduz, ramificando-se em diversas       
linguagens discursivas. Nesse sentido, a pesquisa investigará, à        
luz dos Estudos do Tradutor (CHESTERMAN, 2014), como os         
tradutores de língua de sinais são percebidos e        
autorrepresentados no cinema. Para isso, a gramática       
cinematográfica (STAM, 2013) será relacionada com as       
formações desses profissionais, destacados, ao longo do tempo,        
inicialmente como ajudantes e, posteriomente, como um canal        
de acesso, facilitadores da comunicação e consultores bilíngues        
biculturais (ROY, 2002). Com uma metodologia de catalogar        
filmes que expressem em seus enredos narrativas que        
personificam esses indivíduos, a análise desses materiais busca        
destacar a construção das significações ideológicas que       
influenciam a constituição da persona tradutor, revelando e        
denunciando também a (in)–visibilidade que os mesmos ainda        
enfrentam na contemporaneidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradutor. Cinema. Persona. 
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“TRADUZIR A RELAÇÃO 

ENTRE AS LÍNGUAS”: 

CRIAÇÃO E TRADUÇÃO 

NAS LITERATURAS (PÓS) 

COLONIAIS  

 

 

Profa. Dra. Patrícia Chittoni Ramos Reuillard  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS  

patricia.ramos@ufrgs.br  

 

Profa. Dra. Normelia M. Parise  

Universidade Federal do Rio Grande – FURG  

normelia_parise@hotmail.com  

 

 

ESTE SIMPÓSIO tem a pretensão de ser um espaço de          

reflexão sobre a tradução em sua articulação com a         

cultura e a criação literária, no contexto das literaturas         

póscoloniais das Américas, do Caribe e da África. Trata-se         

de contextos em que o escritor encontra-se “à la croisée          

des langues et des cultures” (GAUVIN, 1997), marcados        

pela diglossia, pelo bilinguismo, pela “bi-langue”      

(KHATIBI, 1983) e pelo plurilinguismo. Pensemos nas       

Antilhas francesas, no Haiti, no Magrebe, na África        
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subsaariana e no Québec. Nesses contextos, a situação do         

escritor ou da escritora é frequentemente ambígua,       

paradoxal, dilacerada, situando-se num entre-lugar, entre      

a língua, a escrita e a cultura do colonizador e a sua            

língua; a sua cultura, marcada pela oralidade, de        

colonizado. O tradutor de um texto literário francófono        

não pode ignorar que sob o francês falam outra(s)         

língua(s), como o crioulo ou o árabe, o swahili, o wolof …            

E é desses contextos que emergiram e emergem uma         

prática e um pensamento singular sobre a escrita e a          

tradução ou sobre a tradução e a escrita. É o caso de            

Edouard Glissant e de Raphaël Confiant, martiniquenses,       

de Frankétienne et de Georges Castera, haitianos, e de         

Jacques Derrida e Abdelkébir Khatibi, argelino e       

marroquino respectivamente. Jacques Derrida, em Le      

Monolinguisme de l'autre (1996), estabelece um diálogo       

com Abdelkébir Khatibi sobre a situação do escritor        

francófono do Magrebe que, ao escrever, se vê        

confrontado com várias línguas e culturas em um        

contexto (pós)colonial. Este processo se daria, com       

variações, em todo o “mundo (pós)colonial”. No Quebec,        

L'homme rapaillé, de Gaston Miron é este       

escritor-traduzido, este “variant du français” (GAUVIN,      

s/d). Raphaël Confiant (2000), compatriota de Glissant e        

um dos autores do Eloge de la Créolite (1993), considera          

que a escrita antilhana é atravessada por uma “activité         

traductive”, por uma “tension traductrice” que traduz a        

relação do escritor com as lìnguas e as culturas em          

contato e em confronto. Como exemplo de procedimentos        
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de tradução presentes na escrita antilhana, Confiant cita        

as notas de rodapé, o glossário no final da obra, o itálico e             

o negrito … Ora, para Glissant e Khatibi, a tradução,          

como uma poética da relação ou como uma “bi-langue”         

“[…] constitue en elle-même le mouvement et la        

condition de l'écriture” (LARRIVEE, 1994) e o escritor        

estaria em um processo permanente de tradução-criação.       

Traduzir estas culturas e literaturas constituiria uma       

prática permanente de “créolisation” e de “mise en        

relation” de línguas e culturas. Neste sentido, a escrita         

literária seria uma prática de tradução que emerge com a          

“créolisation” e a “mise en relation du divers”        

(GLISSANT, 1990 e 1996) Este simpósio acolhe propostas        

que abordem a tradução na perspectiva da criação        

literária em escritores e escritoras que viveram ou vivem         

a experiência de pertencer a um contexto de diglossia, de          

bilinguismo ou de plurilinguismo e cuja criação envolve        

um processo de negociação entre línguas e culturas.  
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(01) 

SOBRE A NÃO-TRADUÇÃO DE JE SUIS 

MARTINIQUAISE, DE MAYOTTE CAPÉCIA NO 

BRASIL 

 
Ma. Daniele de França Nolasco (UFAC)

 

danynolasco@gmail.com  

 

Dr. Dennys Silva-Reis (UFAC)
 

reisdennys@gmail.com 
 

 

Mayotte Capécia (1916-1955), escritora martiniquense, é      
“conhecida” no Brasil graças ao manifesto de Frantz Fanon         
(1925-1961) Pele Negra, Máscaras Brancas (1952). De fato,        
seu livro autobiográfico Je suis Martiniquaise (1948) é objeto         
de estudo do psiquiatra martinicano e afamado como um         
exemplo de colonialidade do ser. Por conta desta fama, esse          
romance talvez nunca tenha sido traduzido no Brasil. Partindo         
desta primícia, interessa-nos neste estudo verificar o porquê da         
não tradução desta obra e que desafios ela possui enquanto          
texto francófono antilhano. Para tal empreendimento,      
revisitaremos os pressupostos de Fanon sobre a obra capéciana;         
em seguida, analisaremos o conteúdo do texto literário e sua          
relação com o contexto brasileiro e, por fim, exporemos         
algumas dificuldades de tradução que a obra impõe,        
especialmente, no que tange às questões de oralidade,        
conhecimento cultural e variante linguística da língua francesa        
na Martinica. Almeja-se, a partir deste estudo, divulgar a obra          
de Mayotte Capécia, promover o conhecimento sobre a        
Martinica (DOU- départements d'outre-mer) e partilhar e       
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refletir sobre o processo de tradução da obra Je suis          
Martiniquaise em curso. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mayotte Capécia. Martinica. Texto     
Antilhano. 
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(02) 
A AÇÃO CRÍTICA NA TRADUÇÃO DE AUTORIA 

DE ESCRITORAS NEGRAS: UMA DESCRIÇÃO 

DE WHO SLASHED CELANIRES’ THROAT? E 

THE WOMEN OF TIJUCOPAPO 

 

Dra. Norma Diana Hamilton  (UNB) 

norma.diana@unb.br 

 

Me. Israel Victor de Melo (UNB) 

israelvictor398@gmail.com 

 
 
Este artigo se concentra na ação crítica relacionada à tradução,          
para a língua inglesa, de produções cuja autoria é de mulheres           
negras nos contextos afro-caribenhos e latino-americanos. Mais       
especificamente, analisam-se as circunstâncias de tradução das       
narrativas ficcionais Célanire cou-coupé (2000), da      
guadalupense Maryse Condé, e As mulheres de Tijucopapo        
(1982), da brasileira Marilene Felinto, bem como as        
publicações das versões em inglês: Who slashed Celanire's        
Throat? (2004) e The Women of Tijucopapo (1994),        
respectivamente. Adotamos como perspectiva a abordagem      
cultural no campo dos Estudos de Tradução e pode ser inserido           
no domínio teórico e descritivo, sendo orientado por seu         
processo de produção. Das teorias sociais culturais gerais, nos         
baseamos nos trabalhos das intelectuais negras Lélia Gonzalez,        
Patricia Hill-Collins, Denise Carrascosa e muitas outras, em        
diálogo com as perspectivas dos teóricos culturais de ET,         
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André Lefevere, Lawrence Venuti e outros. Com base nos         
modelos de análise descritiva de ET por Gideon Toury e          
outros, propomos uma descrição da tradução (processo e        
produção) dos romances de Condé e Felinto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas de Tradução. Autoria de 
mulheres negras nas literaturas do Caribe e da América Latina. 
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❏ LABESTRAD/UFF: formação crítica de tradutores 

(106) 
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❏ A audiodescrição no futebol como recurso de 

acessibilidade para pessoas com deficiência visual 

(107) 

❏ Conquistando espaços: uma proposta para ensino, 

pesquisa e extensão em tradução em uma 

universidade baiana (109) 

❏ Interpretação consecutiva: só em primeira pessoa? 

(110) 

❏ Recepção crítica do mundo antigo pela tradução 

feminista (111) 

❏ Interpretação comunitária na intersecção dos 

direitos humanos e acesso a direitos (113) 

❏ A importância do ensino de teorias de tradução 

para uma prática consciente da profissão (114) 

❏ A utilização de memes na tradução audiovisual da 

série Disenchantment (115) 

❏ As características do trabalho voluntário de 

tradução e suas implicações socioculturais (116) 

 

ST6 [118) 
❏ Entre traduções &AMP; tradutoras da 

intelligentsia lésbica no Brasil (123) 
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❏ Legendas inclusivas em Pose (2018): o emprego da 

linguagem neutra entre inglês e portuguÊs 

brasileiro (123) 

❏ Getting sickening: as legendagens brasileiras de 

Rupaul’s Drag Race  (125) 

❏ Comunidades de prática de pessoas surdas LGBT e 

a tradução LS - LPO2 (126) 

❏ A diferença na diferença: as rupturas heterônomas 

e heteroxessistas da comunidade surda no 10º 

seminário: sou surdx, sou LGBTI+ e agora? (128) 

❏ Tradução, transparência e práxis (129) 

❏ Relato de experiência em tradução de um dos 

vídeos do festival Parada Livre de POA em casa 

(130) 

❏ Experiências no GETLibras: nossas práticas de 

interpretação em Libras na Parada Livre (131) 

 

ST7 [133] 

 
❏ Anedotas da profissão: tradução juramentada de 

português PT para português BR (138) 

319 



 

❏ Direito e fraternidade: tradução do livro I sentieri 

del giurista sulle trace della fraternità, de Adriana 

Cosseddu (139) 

❏ Criação de glossário bilíngue de abreviaturas e 

acrônimos da área médica de cardiologia (140) 

❏ Estudo terminológico trilíngue: glossário de 

sinais-termo em Libras na área de linguística, 

terminologia e lexicografia (141) 

❏ Revisão e adequação terminológica no processo de 

tradução do gênero resumo acadêmico (143) 

❏ Núcleo de Tradução da FURG: relato de 

experiências discentes (144) 

❏ Tradução de folhetos turísticos da cidade de 

Pelotas (145) 

❏ Relato de experiência da leitura e tradução do 

jornal francês Liberatión (146) 

❏ As práticas de legendagem nas plataformas de 

streaming (148) 

❏ Estratégias de tradução de excertos humorísticos 

na dublagem do seriado The big bang theory (149) 

❏ As teorias de Nida e Newmark aplicadas à 

tradução do termo kiseki no hito do animê 

Radiant (150) 
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❏ Análise de estratégias na tradução do japonês em 

One piece (151) 

❏ Reescrita e patronagem na localização de sites: 

reflexões sobre a tradução na era digital (153) 

 

ST8 [155) 

 
❏ Homens néscios de um eterno século XVII: 

tradução acadêmica no poema de Juana Inés de la 

Cruz (160) 

❏ Tradução do século de ouro espanhol: La 

gatomaquia, de Lope de Vega (161) 

❏ Tradução comentada de uma narrativa boliviana: o 

processo tradutório e suas notas de tradução (163) 

❏ Sobre o desafio de traduzir Lo íntimo, de Juana 

Manuela Gorriti (165) 

❏ Como tratar o decalque na tradução de Véra, 
narrativa de L’Isle-Adam (166) 

❏ Três dificuldades de tradução do francês em 

português em L’insurgé  (1886), de Jules Vallès: 

normale, normalien e pion (168) 
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❏ Literatura comparada e tradução: uma geometria 

de silêncios e sentidos (169) 

❏ Traduzir o surrealismo: notas a partir da poesia de 

Edmond Jabès (170) 

❏ O tom de escuta em Antigone, de Jean Anouilh: 

ressonâncias históricas e literárias do trágico (171) 

❏ “Ele deveria me agradecer”: a questão da autoria 

em uma tradução literária (173) 

❏ A tradução para o português dos socioletos e 

idioletos literários da série Fundação, de Isaac 

Asimov (174) 

❏ A tradução direta de obras do árabe para o 

português: reflexões e desafios (175) 

❏ O corvo em um país tropical: a tradução de 

Machado de Assis (177) 

❏ A linguagem técnica nas traduções brasileiras de 

The five orange pips, de Arthur Conan Doyle (179) 

❏ Ego translator sum: alguns ‘nós’ na tradução 

literária (180) 

❏ Limites e liberdades na tradução de poesia: relato 

da tradução do Divã ocidento-oriental, de Goethe 

(181) 
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❏ Clarice Lispector e Iris Murdoch: um diálogo 

possível graças à tradução (182) 

❏ Detetives na mira do consumidor: influências na 

tradução de literatura policial (184) 

 

ST9 [186) 

 
❏ Sob um teto compartilhado: tradução e escrita de 

autoria feminina latina em contextos migratórios 

(191) 

❏ Traduzindo Machado de Assis: uma proposta de 

versão inglesa para o conto “Casa, não casa” (1875) 

(192) 

❏ Uma leitura cultural de contos latino-americanos 

para tradutores em formação (193) 

❏ O processo de tradução de Incognito, de Jefferson 

Ebersol para o português (194) 

❏ As atitudes de resistência da personagem Éowyn, 

de O senhor dos anéis, na visão da crítica literária 

feminista de Millet e da teoria da adaptação de 

Hutcheon (195) 
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❏ LIbras e LSF: proximidades e distanciamentos 

(197) 

❏ Traduzindo os Cantares mexicanos: resgate de 

deidades mesoamericanas (199) 

❏ Traduzindo a mulher-maravilha: visibilidades e 

visualidades (200) 

❏ O que caracteriza uma tradução indireta? 

Reflexões e questionamentos (201) 

❏ Tradução de poesia nacionalista palestina: Fadwa 

Tuwan (202) 

❏ O auto da Compadecida e(m) tradução 

intersemiótica: provocações dialógicas (203) 

❏ As traduções brasileiras do jargão da 

criminalidade em A comédia humana, de Honoré 

de Balzac (205) 

❏ Ensinando competência cultural: o uso de imagens 

mentais no processo tradutório (206) 

❏ Sade e a cultura brasileira: recepção e história no 

século XX (207) 

❏ O caso de Baleia na tradução de Vidas secas, de 

Graciliano Ramos, para o inglês em Barren Lives 

(208) 
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❏ A “tradução cultural” de Bloodborne: xintoísmo e 

horror cósmico (210) 

❏ “Dona Bárbara”, de Rómulo Gallegos na voz de 

Jorge Amado: identidade e alteridade na tradição 

literária (211) 

❏ Tradução comentada da mitologia andina: “Urso 

raptor” dialogando com Belén (212) 

❏ Reflexões acerca do processo de tradução 

intersemiótica de uma lenda Kaigang (214) 

❏ Música e tradução: as edições bi e trilíngues das 

harmonizações de Canções populares brasileiras, 
de Luciano Gallet (215) 

❏ O papel da tradução na divulgação, continuidade e 

propagação da cultura e das letras italianas no 

jornal L’iride italiana (216) 

❏ Traduzir para o francês os aspectos culturais em 

contos de João Guimarães Rosa (217) 

❏ Estudo do vocábulo culturalmente marcado 

“senhora” nas traduções para o inglês e italiano de 

Onde estivestes de noite, de Clarice Lispector (218) 

❏ The politics of translation in dorder literature: The 

death and life of Aida Hernandez: a border story 

(220) 
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❏ A tradução da bíblia no contexto dos povos nativos 

norte-americanos: nação Okanagan (221) 

❏ Tradução cultural ao espanhol do conto “Solfieri”, 
de Álvares de Azevedo (222) 

❏ Cor, câmera, tradução (223) 

❏ Amor es más laberinto, de Sor Juana Inés de la 

Cruz: análise tradutória de antíteses (225) 

❏ Aspectos linguísticos e culturais nas traduções 

francesas de Grande sertão: veredas (226) 

 

ST10 [228] 

 
❏ A (para)tradução do conto infantojuvenil O 

mistério da floresta verde intenso (234) 

❏ Paratradução, cultura digital e interculturalidade 

na literatura infantil e juvenil (235) 

❏ Criação e tradução de literatura surda: construção 

coletiva de ouvintes acadêmicos em licenciatura e 

bacharelado em Letras Libras - UFSC (237) 

❏ Literatura infantojuvenil e tradução: um 

mapeamento bibliométrico preliminar da 
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produção acadêmica das instituições de ensino 

superior brasileiras (IES) (238) 

❏ Exercício da tradução intersemiótica de lendas de 

terror da etnia indígena Guarani M’Byá (240) 

❏ Pensar alto em grupo como ferramenta de apoio a 

tradutores de literatura infantil: o caso do poema 

“A égua e a água”, de Cecília Meireles (241) 

 

ST11 [243] 

 
❏ A estrangeirização na tradução cultural de Crazy 

brave (249) 

❏ O papel da revisão de tradução na dinâmica entre 

prática e teorias(s): o processo de tradução de The 

chaos of angels, de Leanne Howe (250) 

❏ Retratos londrinos: tradução brasileira da 

primeira obra de Charles Dickens (251) 

❏ Mary Alock e Mary Robinson: traduções (252) 

❏ Tradução comentada de A morte do pequeno 

burguês (253) 

327 



 

❏ Traduzindo a cultura insular italiana (254) 

❏ O teatro iorquiano em tradução: um périplo 

andaluz (256) 

❏ Comentário para o processo tradutório do livro 

Luces de neón, de Rodolfo Santullo (257) 

❏ Tradução do conto “El pozo de los ángeles”, de 

Pepita Calcaño de Caragol, ao português brasileiro 

(258) 

❏ Traduzir com os sentidos para reviver experiências 

históricas: Luisa Carnés a Sin sombrero silenciada 

(260) 

❏ Poética do traduzir e prática tradutória (261) 

❏ Práticas do tradutor: traduzindo as cartas de 

Mariquita Sánchez (262) 

❏ A Malinche de Rosario Castellanos e Carmen 

Tafolia: estratégia de tradução feminista (263) 

❏ A tradução do conto “Abnegación”, de Ignacia 

Pachano de Fombona, ao português brasileiro 

(265) 

❏ A tradução do conto “La suegra del diablo” de 

Carmen Lyra, ao português brasileiro (266) 
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ST12 [268] 

 

❏ A necessidade de um melhor diálogo das traduções 

com os textos originais: um estudo de caso sobre 

as construções moralizantes de masculinidade de 

Nero em Suetônio (273) 

❏ O papel desambiguador dos determinativos na 

escrita hierogláfica (274) 

❏ A tradução a serviço do colonialismo: a Etiópia 

cristã a partir do olhar de Ernest Budge e Jules 

Perruchon (275) 

❏ Uma análise crítica aos discursos da bíblia a partir 

de paratextos de tradução (276) 

❏ Eu sou o que sou: percursos estéticos e 

epistemológicos na tradução do mais intraduzível 

dos nomes de Deus (278) 

❏ A circulação dos textos religiosos escritos em 

língua portuguesa: o caso de Leonardo Boff (279) 

❏ Quando a sensibilidade releva a tradução (281) 

❏ Uma tradução à brasileira: o caso da tradução de 

Lyra chineza (282) 
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❏ Para superar a supressão: vida e obra de Maria 

Velluti no Brasil do século 19 (284) 

❏ O que pode um catálogo? (285) 

❏ Bolchevismo ou maximalismo? Uma discussão 

sobre a tradução da Revolução Russa no Brasil 

(286) 

❏ Intelectuais brasileiros, letras estrangeiras: 

discussões sobre tradução nos jornais Gazeta de 

notícias, Correio da manhã e no Diário de 

notícias (1940-1950) (287) 

❏ A “boa tradução” na França do século XIX: uma 

abordagem histórica da crítica do Journal des 

débats (1800-1836) (288) 

❏ Mr. Underground: o intérprete militar 

norte-americano Vernon A. (Dick) Walters 

(1917-2002): o coordenador americano do Golpe 

de 1964 (289) 

❏ Modernismo e tradução: o caso de Cecília Meireles 

e Virginia Woolf (290) 

❏ Sobre a prática tradutória de Zalina ROlim 

(1869-1961), uma escritora-tradutora (292) 

❏ Historiografia das traduções dos sonetos de 

Shakespeare publicadas no Brasil (293) 
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❏ Diferenciais de poder, tecnologia, comércio e 

tradução de quadrinhos no Brasil (1980-2000) 

(294) 

❏ Dos intertítulos ao Lip Sync: aspectos 

historiográficos da tradução audiovisual (295) 

❏ Tradução cultural e limites do processo tradutório 

na contemporaneidade: discutindo a obra 

“Conteúdo”, de Katrín Sigurdardótir (296) 

❏ O tradutor traduzido: o cinema no reconhecimento 

e constituição da persona tradutor (297) 

 

ST13 [300] 

 

❏ Sobre a não-tradução de Je suis martiniquaise, de 

Mayotte Capécia no Brasil (308) 

❏ A ação crítica na tradução de autoria de escritoras 

negras: uma descrição de Who slashed celanires’ 

throat? E The women of Tijucopapo (310) 
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