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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário de Pesquisas em Andamento - SPA é um evento organizado pela             

representação discente e pós-graduandos voluntários do Programa de Pós-graduação em          

Estudos da Tradução - PGET da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e visa               

divulgar, entre seus pares, as pesquisas que estão sendo conduzidas pelos discentes e seus              

respectivos orientadores, de modo a promover o intercâmbio de conhecimentos, fomentando,           

assim, o debate intelectual, o qual pode vir a enriquecer as teses e dissertações produzidas               

dentro do programa. 

O Caderno de Resumos apresenta a programação geral do evento e os resumos de              

todas as comunicações previstas. Nesta décima primeira edição, mantivemos a proposta do X             

SPA, que apresentou uma formatação dinâmica, com apresentações simultâneas. 

O SPA é um evento aberto a toda a comunidade acadêmica e este ano ocorre entre 17                 

e 19 de setembro, no bloco B do Centro de Comunicação e Expressão – CCE da UFSC.  

 

 

 

 

 

Comissão Organizadora do Evento 
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PROGRAMAÇÃO 

 
 

SEGUNDA-FEIRA - 17/09 
MANHÃ 

- CREDENCIAMENTO das 9h30min às 10h15min 
- Coffee break (9h30min - 10h) 
- 10h Abertura do evento com a Coordenação  
- 10h30 - Palestra de abertura (Auditório Henrique Fontes) 

 Profa. Dra. Nora M Basurto Santos (Universidad Veracruzana, México) 
 
 
TARDE 
13h às 13h45 - Lista de presença 
 
Mesa 1 - Auditório Henrique Fontes (13h30 às 14h45min)  
Mesa 2 - Sala Hassis (13h30 às 14h45min) 
Mesa 3 - Sala Drummond (13h30 às 14h45min) 
Mesa 4 - Auditório Henrique Fontes (15h00 às 16h15min) 
Mesa 5 - Sala Hassis (15h às 16h15min)  
Mesa 6 - Sala Drummond (15h às 16h15min) 
 
 
 
TERÇA-FEIRA - 18/09 
MANHÃ 
8h30 às 9h15 - Lista de presença 

 
Mesa 7 - Auditório Henrique Fontes (9h às 10h15min) 
Mesa 8 - Sala Hassis (9h às 10h15min)  
Mesa 9 - Sala Drummond (9h às 10h15min) 
Mesa 10 - Auditório Henrique Fontes (10h30 às 11h45min) 
Mesa 11 - Sala Hassis (10h30 às 11h45min) 
Mesa 12 - Sala Drummond (10h30 às 11h45min) 
 
TARDE 
13h às 13h45 - Lista de presença 
 
Mesa 13 - Auditório Henrique Fontes (13h30 às 14h45min) 
Mesa 14 - Sala Hassis (13h30 às 14h45min) 
Mesa 15 - Sala Drummond (13h30 às 14h45min) 
Mesa 16 - Auditório Henrique Fontes (15h às 16h15min) 
Mesa 17 - Sala Hassis (15h às 16h15min) 
Mesa 18 - Sala Drummond (15h às 16h15min) 
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QUARTA-FEIRA - 19/09 
MANHÃ 
8h30 às 9h15 - Lista de presença 

 
Mesa 19 - Auditório Henrique Fontes(09h00 às 10h15min) 
Mesa 20 - Sala Hassis (9h às 10h15min) 
Mesa 21 - Sala Drummond (9h às 10h15min) 
Mesa 22 - Auditório Henrique Fontes (10h30 às 11h45min) 
Mesa 23 - Sala Hassis (10h30 às 11h45min) 
Mesa 24 - Sala Drummond (10h30 às 11h45min) 
 
TARDE 
13h às 13h45 - Lista de presença 
 
Mesa 25 - Auditório Henrique Fontes (13h30 às 14h45min) 
Mesa 26 - Sala Hassis (13h30 às 14h45min) 
Mesa 27 - Sala Drummond (13h30 às 14h45min) 
Mesa 28 - Sala Hassis (15h às 16h30min) 
 
16:30 - ENCERRAMENTO - Auditório Henrique Fontes 
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RESUMOS 

 
Mesa 1 - História da Tradução 

Moderadora: Profa. Andréia Guerini 
 

HISTÓRICO, CONCEPÇÕES E ESTRATÉGIAS A SEREM ADOTADAS PELO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA TRADUÇÃO PARA 

ATINGIR O CONCEITO MÁXIMO DA CAPES 
 

Elisângela Dagostini 
elisangeladagostini@gmail.com 

  
O Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa             
Catarina, aprovado pela Capes em 2003, foi pioneiro no país em nível de Mestrado e               
Doutorado, atingindo o conceito 6 CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de            
Nível Superior) no ano de 2017. Desta forma, este trabalho busca descrever a trajetória do               
Programa, demonstrando as concepções que levaram à excelência e ao mesmo tempo analisar             
e utilizar ferramentas estratégicas para traçar os rumos do Programa. Para o desenvolvimento             
desta pesquisa caberá na parte descritiva o resgate histórico através da trajetória do Programa              
e na parte exploratória será elaborado questionário envolvendo toda a comunidade acadêmica            
para a construção do Planejamento Estratégico do Programa para o próximo decênio.            
Busca-se com este trabalho demonstrar principalmente a importância do Planejamento          
Estratégico como ferramenta a ser utilizada para alavancar os objetivos do Programa,            
podendo servir como documento base para auxiliar outros programas de pós-graduação a            
atingir a excelência. O Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, PGET,            
segundo (GUERINI; TORRES e COSTA, 2013), nasceu em 2003 e teve a sua primeira turma               
em 2004 graças ao esforço conjunto de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal              
de Santa Catarina (UFSC). O curso em nível de pós-graduação stricto sensu foi o primeiro do                
Brasil; em nível de doutorado específico, o primeiro da América Latina, sendo totalmente             
dedicado aos Estudos da Tradução. Outro aspecto diferenciador da PGET é a possibilidade da              
escrita de dissertações e teses em qualquer língua estrangeira, desde que o orientador e a               
banca sejam proficientes na língua. Tendo como características dos pesquisadores do           
programa a autonomia e a liberdade dada a eles, foi possível retomar uma tradição da área de                 
Estudos Clássicos e de línguas orientais. Desta forma apresenta-se este trabalho. 
  
Palavras-chave: Histórico. Excelência. Planejamento estratégico. Estudos da Tradução 
 
 

MAPEAMENTO DO PERFIL E DESTINO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DE 
DOUTORADO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA TRADUÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA: 2010 – 2017 
 

Fernanda Christmann 
fe.christmann.fc@gmail.com 

 
O curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (PGET) da              
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é o pioneiro da área de tradução no Brasil.               
Apesar de ser relativamente recente, esse curso tem forte demanda e titulou 108 doutores até               
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o final de 2017. Esta comunicação tem como objetivo realizar o mapeamento do perfil do               
egresso da PGET e seu destino profissional. Com levantamento de informações de fontes             
abertas (Plataforma Lattes, Plataforma Sucupira e portais de transparência federal e estaduais)            
pôde-se traçar o perfil da maioria dos egressos em questão. Os resultados mostram que a               
missão da PGET é atendida prontamente no tocante à formação de pesquisadores e à criação               
de polo institucional na área de Estudos da Tradução na UFSC, visto que se observa uma                
grande concentração de egressos atuando em Santa Catarina e estados vizinhos.           
Considerando os resultados obtidos até o momento, foi possível confirmar que a PGET está              
contribuindo para a continuidade da qualificação dos graduandos em Letras-Línguas          
Estrangeiras visto que a grande maioria de egressos é oriunda e atua nesta área. 
 
Palavras-chave: Egressos. Pesquisador em Estudos da Tradução. Pós-Graduação em Estudos          
da Tradução. Análise de dados. 
 
 

LEGADO BANTU NO USO DAS LINGUAGENS EM CÂNTICOS E NARRATIVAS 
DO POVO DOS QUILOMBOS NO BRASIL: PERCURSOS TEÓRICO E 

METODOLÓGICO PRETENDIDOS 
 

Mwewa Lumbwe 
mwewaster@gmail.com 

 
A comunicação apresenta os percursos teóricos e metodológicos pretendidos para efetuar a            
pesquisa sobre o Legado Bantu no uso das linguagens em cânticos e narrativas do povo dos                
quilombos no Brasil, para a elaboração da nossa tese de doutorado sob a orientação do               
Professor Doutor Walter Carlos Costa. O trabalho será apresentado no XI Seminário de             
Pesquisas em Andamentos do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, que é             
uma atividade obrigatória para bolsistas. Na nossa fundamentação teórica vamos percorrer           
autores sobre os conceitos de quilombo tais como Kabengele Munanga (1996, p. 58); Mwewa              
(2018) e sobre as teorias e história da tradução tais como Haroldo de CAMPOS (1992);               
Marie Hélène C. Torres et alii, Antoine Berman (2013). No percurso metodológico vamos             
apresentar o universo da investigação, a abordagem teórica tal como a de Vagner G. da Silva                
(2006), o método, as técnicas de coleta e análise dos dados e a definição das variáveis. 
 
Palavras-chave: Legado bantu. Linguagens. Canções. Quilombos. 
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Mesa 2 - Tradução e Literatura Infantil e Juvenil 
Moderador: Profa. Dirce Waltrick do Amarante 

 
ADAPTAÇÃO DE ROMANCES DE CLARICE LISPECTOR PARA O PÚBLICO 

INFANTOJUVENIL: UMA REFLEXÃO SOBRE A TRADUÇÃO INTRALINGUAL 
 

Rosangela Fernandes Eleutério 
rosangelaeleuterio@gmail.com 

 
Esta comunicação visa apresentar uma proposta de adaptação do romance A maçã no escuro              
(1961), para o público infantojuvenil. A princípio, trata-se de um trabalho experimental onde             
serão discutidas questões relacionadas aos Estudos da Tradução, como: o que é adaptação,             
tradução, versão, interpretação e manipulação. Partindo da perspectiva de uma adaptação           
intralingual, o público a qual dirigido serão estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental e               
Médio, das escolas públicas. Tendo em vista que Clarice Lispector pode ser considerada uma              
escritora de “escrita difícil”, o projeto visa adaptar o romance de forma que seja atrativo a                
esse público específico, ajudando-os a formar o gosto pela leitura clariceana e ao mesmo              
tempo, como pesquisadora em Estudos da Tradução, devo explorar as discussões teóricas da             
tradução literária, o mercado editorial e a expectativa do público em relação a obra. A               
motivação parte do princípio conhecido de que todas as obras de Clarice Lispector foram              
traduzidas e retraduzidas para mais de quinze países, de culturas e línguas diferentes, sendo              
reescrita e lida por uma grande variedade de públicos. Se o objetivo das traduções              
interlinguais é levar a autora ao público estrangeiro, o objetivo da tradução/adaptação é levar              
Lispector a um público brasileiro específico, tornando-a acessível e assegurando que leitores            
ainda inexperientes formem o gosto pela literatura brasileira e por Clarice Lispector.            
Inicialmente a pesquisa será embasada nas teorias de Haroldo de Campos (2015) sobre             
“transcriação” e “reoperação do texto” (2013), onde explora-se o conceito do teórico que             
coloca o (a) tradutor (a) como recriador (a) do texto literário. 
 
Palavras-chave: Clarice Lispector. A maçã no escuro (1961). Adaptação Intralingual.          
Público Infantojuvenil. 
 
 

A FLORESTA E OS MITOS EM DAS KALTE HERZ DE WILHELM HAUFF: A 
TRADUÇÃO ENTRE O IMAGINÁRIO E A REALIDADE 

  
Rosanne Cordeiro de Castelo Branco 

castelobranco.rosanne@gmail.com 
  

A floresta teve importância no caráter simbólico na Alemanha do século XIX e está presente               
em várias obras de forma idílica. Todo país busca um símbolo nacional para representar seu               
país junto à sociedade que o representa. "O símbolo é algo dinâmico e vivo" (JUNG, 1964, p.                 
20). Na era do Romantismo, a floresta significou símbolo da unidade e de identidade da               
Nação Alemã, fator esse acentuado com a Revolução Francesa (WILSON, 2012,). Neste            
trabalho trataremos dos aspectos simbólicos da floresta e seus mitos retratados no conto Das              
kalte Herz, do escritor de literatura infanto-juvenil, Wilhelm Hauff (1802-1827). O presente            
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estudo investiga o imaginário simbólico inerente aos arquétipos impostos pelo Império do            
Kaiser sobre a floresta e seus mitos, analisando os elementos míticos, semânticos e             
ideológicos em contraponto às observações apontadas, subliminarmente, por Hauff no livro,           
objeto desse estudo, quanto à exploração e destruição da floresta, com a chegada do              
capitalismo àquele país. É importante ressaltar que a burguesia culta começa a abandonar o              
reino dos contos de fadas, voltando-se para a realidade da vida cotidiana, resultando na              
chegada do Realismo. A partir dos fragmentos escolhidos, da tradução livre, do alemão para              
o português, da obra "Das kalte Herz" (1826), serão analisadas as estratégias de construção              
narrativa das abordagens sócio-políticas retratadas na floresta e nos mitos, adotados pelo            
autor, e que foram preservadas pelo tradutor, buscando o uso de estrangeirizações e/ou             
domesticações, a fim de alcançar um resultado satisfatório aos leitores da língua meta, de              
forma a não descaracterizar as abordagens ideológicas do autor. O embasamento teórico se             
apoia nos fundamentos dos Estudos da Tradução defendidos por Berman (2002; 2013);            
Lambert (2011) e Venuti (2000), além dos elementos simbólicos sob a ótica de Jung (1964) e                
Wilson (2012) nos aspectos relativos à floresta e a sua história na Alemanha. 
 
Palavras-chave: Wilhelm Hauff. Floresta. Mitos. Estudos da Tradução. 
 
 

AS TRADUÇÕES DE CINDERELA NO BRASIL 
 

Gabriela Hessmann 
gabrielahessmann@hotmail.com 

 
Contos são histórias que narram a vida dos homens contemplando suas dificuldades,            
sentimentos e as relações estabelecidas com o mundo místico e sobrenatural. A pulverização             
dos contos se deu relatado por pessoas comuns ou narradores profissionais que herdavam             
esse ofício dos seus antepassados. Para o pesquisador Radino (2001) as narrações eram feitas              
em campos de lavouras, reuniões sociais, nas salas de fiar, casas de chá, nas aldeias ou nos                 
demais espaços em que os adultos se reuniam. Na França do século XVII, encontramos o               
escritor Charles Perrault (1628-1703) contando e encantando com suas histórias os salões da             
monarquia francesa. Dentre todos os seus contos, podemos citar Cinderela como um dos             
contos mais populares da literatura infanto-juvenil (CANTON, 2005). Longe de se tratar de             
uma produção literária ocidental, estima-se que tenham mais de 400 versões traduzidas para o              
português. Ciente da importância de ter-se um banco de dados referente à obra Cinderela, este               
trabalho almeja construir um banco de dados com o maior número de obras traduzidas do               
conto de Perrault e analisar alguns aspectos das obras traduzidas. 
 
Palavras-chave: Tradução. Cinderela. Literatura de Contos. 
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Mesa 3 - Tradução e Gênero Textual 
Moderadora: Profa. Marie-Hélène Torres 

 
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA FUNCIONALISTA PARA 

A TRADUÇÃO JURÍDICA 
 

Marina Piovesan Gonçalves 
mahpgoncalves@gmail.com 

 
A linguagem jurídica é caracterizada por especificidades e particularidades bastante          
diferentes de uma linguagem cotidiana. Podem existir dentro do contexto da linguagem            
jurídica duas ou mais formas de escrita, as quais são conhecidas como gêneros textuais. Esses               
gêneros são as diferentes representações da comunicação humana. Esse estudo tem como            
objetivo principal, investigar diferentes gêneros e tipos textuais, da linguagem jurídica, como            
cartas rogatórias, contratos, memorandos, declarações, discursos presidenciais, documentos        
de concorrência pública (ICB), descrevendo a forma (abordagem histórica) com que esses            
diferentes gêneros são escritos e, consequentemente, traduzidos. O par linguístico utilizado é            
português/inglês – inglês/português. Investigo, também, termos prolixos e expressões         
rebuscadas, que ainda são bastante utilizadas no contexto legal. Une-se teoricamente a            
interdisciplinaridade de três tipos de conhecimentos e, assim, um viés sob três aspectos:             
estudos discursivos, os estudos da tradução e os estudos do direito. Assim, autores             
especialistas nas áreas, como: Alcaraz Varó (1940), Nord (2016), Rupert Haigh (2015),            
Vermeer (2012), Zipser (2002). O objetivo final é o de identificar e mapear a forma de escrita                 
presente nos diferentes gêneros textuais, do contexto jurídico, tornando a compreensão, dos            
mesmos, mais clara e objetiva. Com esses resultados, busco contribuir para a área da tradução               
jurídica, ainda pouco estudada e desvendada pela comunidade acadêmica brasileira e,           
consequentemente, auxiliar os tradutores jurídicos na árdua missão tradutória de termos e            
contextos jurídicos. 
 
Palavras-chave: Tradução jurídica. Teoria funcionalista. Tipologia textual. Texto sensível. 
 
 

DA TRADUÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS JAPONESAS: O MANGÁ 
"CAVALEIROS DO ZODÍACO" NO BRASIL 

  
Francisco Allan Montenegro Freire 

allmf.box@gmail.com 
 
O objetivo deste trabalho é analisar as traduções para o português do primeiro volume do               
mangá Cavaleiros do Zodíaco (Saint Seiya), uma das mais populares obras de            
histórias em quadrinhos japonesas publicadas no Brasil, possuindo quatro diferentes          
edições até o momento. Originalmente publicado entre dezembro de 1985 e           
novembro de 1990, em capítulos semanais nas páginas da revista japonesa Weekly            

 
 



XI SPA-PGET - 2018 
Seminário de Pesquisas em Andamento 

 
Shonen Jump (週刊少年ジャンプ, shuukan shounen jump), tendo sido compilados         
em formato de livros, de tankobon (単行本, tankoubon). A primeira edição de Saint             
Seiya no Japão rendeu 28 volumes nesse formato, sendo publicados pela editora            
Shueisha entre os anos de 1986 e 1991. Este mangá foi convertido em animação,              
ou animê (アニメ, anime) em novembro de 1986, o que alavancou sua popularidade             
e abriu caminho para sua disseminação fora do Japão. Chegando ao Brasil em             
setembro de 1994, conquistou toda uma geração de jovens que formou uma base             
de fãs cativos ao longo dos anos. Tendo esta demanda em vista, a editora Conrad               
motivou-se a publicar de novembro de 2000 a janeiro de 2004 a primeira edição              
traduzida de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, posteriormente ganhando novas traduções           
pela editora JBC. A partir desta perspectiva, a presente pesquisa pontua algumas das             
principais características que identificam este gênero de quadrinhos orientais, analisando as           
principais dificuldades, métodos, estilos e pontos controversos no processo de tradução e            
adaptação do idioma, seguindo questionamentos levantados em trabalhos como os de Fonseca            
(2010), Oka (2005), Vieira (1996), e outros. 
 
Palavras-chave: Mangá. Teoria da tradução. Gênero textual. Japonês. 
 
 

A TRADUÇÃO DE ITENS CULTURAIS ESPECÍFICOS (ICEs) EM RECEITAS 
CULINÁRIAS DE LÍNGUA ALEMÃ: DESAFIOS CULTURAIS 

 
Juliana de Abreu 

julideabreu@gmail.com 
  
A tradução de receitas culinárias é uma atividade desafiadora para os aprendizes,            
profissionais e estudiosos da área dos Estudos da Tradução. Na abordagem funcionalista, a             
tradução é considerada um ato comunicativo, permitindo o rompimento de barreiras           
linguísticas e culturais (NORD, 2016). Apesar da estrutura do gênero textual receita culinária             
ser consagrada no mundo globalizado, as receitas culinárias são expressões culturais de um             
povo, que mesmo inserido em uma [suposta] mesma língua não compartilha da maneira como              
seus pratos são intitulados, escritos e descritos, causando estranhamentos culturais (ABREU,           
2014). Tais estranhamentos podem definir a presença de um item cultural específico (ICE)             
devido à inexistência ou ao diferente valor de referências, atribuídas no texto fonte, na cultura               
alvo (AIXELÁ, 2013). Mediante receitas culinárias extraídas de livros de receitas publicados            
na Alemanha e na Áustria, nota-se ao traduzir receitas culinárias análogas, no par de línguas               
alemão-português, que a cultura passa a ser o foco central no processo tradutório. A presente               
comunicação é um recorte de pesquisa de doutorado, em andamento, que apresenta a tradução              
de itens culturais específicos (ICEs), presentes em receitas culinárias alemãs e austríacas,            
como desafios tradutórios, no par de línguas alemão-português. Percebe-se, até o momento,            
que os condicionantes culturais são os maiores desafiadores ao traduzir receitas culinárias de             
língua alemã, nas culturas citadas, para o português brasileiro. 
 
Palavras-chave: Receitas culinárias. Língua alemã. Itens culturais específicos. Tradução. 
 
 
 
 

 
 



XI SPA-PGET - 2018 
Seminário de Pesquisas em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 4 - Tradução Comentada 
Moderador: Prof. Gilles Jean Abes 

 
TRADUZIR O MENINO ERUDITO: PROSE PUERILI, DE GIACOMO LEOPARDI 

 
Malu Carrano Rocha 

malu_carrano@hotmail.com 
 
O objetivo desta comunicação é tratar dos temas, do léxico e da sintaxe das Prose puerili, de                 
Giacomo Leopardi, para então abordar as reflexões de Berman (1991), Prete (2011) e do              
próprio Leopardi que irão guiar a tradução que esta pesquisa se propõe a fazer para o                
português. Giacomo Leopardi foi um poeta, escritor, filósofo, tradutor e filólogo italiano do             
século XIX. Apresentou uma inteligência extraordinária prematuramente, tendo mentores         
somente para os estudos básicos. Quase sempre estudou de forma autodidata, além de iniciar              
a compor poesia, prosa e também a traduzir já em 1809, com apenas 11 anos, e em 1811                  
aprendeu diversas línguas somente com o auxílio da biblioteca paterna. As Prose puerili             
(1809) foram as primeiras prosas escritas em italiano e encontram-se em seus cadernos             
pessoais, devido a isso são definidas por Guarracino, em Guida alla lettura di Leopardi              
(1987), como exercícios de escrita. Apesar de Leopardi ser um autor renomado, há pouco              
material crítico sobre as Prose puerili e não foram encontradas traduções para o português.              
Sendo assim, a pesquisa aqui proposta poderia contribuir para a difusão de obras pouco              
estudadas, porém tão importantes para a compreensão do pensamento e estilo leopardiano. 
 
Palavras-chave: Literatura italiana. Giacomo Leopardi. Prose puerili. Tradução comentada. 
 
 

TRADUÇÃO COMENTADA E ANOTADA DE RICORDI D’INFANZIA E DI 
ADOLESCENZA DE GIACOMO LEOPARDI 

  
Giovanna Piaz Bressan 

giobressan@hotmail.com 
  

Giacomo Leopardi (1798-1837) é considerado um dos mais notáveis autores do séc. XIX             
italiano e europeu. Muito embora seja mais conhecido pela sua produção poética, foi             
prosador, ensaísta, filósofo, filólogo crítico e tradutor, deixando como legado uma vasta obra             
sobre os mais variados temas. A tese em andamento tem por objetivo realizar a tradução               
comentada e anotada de Ricordi d'Infanzia e di adolescenza [Recordações da Infância e da              
Adolescência] de Leopardi, um texto de cunho autobiográfico provavelmente escrito em           
1819, publicado postumamente somente em 1906 e nunca traduzido para o português. As             
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memórias presentes no Ricordi rejeitam qualquer ordem cronológica e temática e pode-se,            
num dado momento, conhecer um Leopardi menino para logo em seguida estar diante de um               
registro de memória extremamente contemporâneo à escrita. Considerando a heterogeneidade          
estrutural do texto, a grande variedade de temas e a complexidade da reflexão leopardiana,              
pretendo apresentar na comunicação alguns dos percursos trilhados durante o processo           
tradutório, os desafios e as escolhas feitas diante das particularidades do texto leopardiano à              
luz dos conceitos de teóricos como Antoine Berman. 
 
Palavras-chave: Literatura Italiana. Giacomo Leopardi. Autobiografia. Tradução comentada. 
 

A TRADUÇÃO DA OBRA AUTREMENT DIT DE MARIE CARDINAL: UMA 
ANÁLISE HERMENÊUTICA 

 
Maitê Dietze 

mait_@hotmail.com 
 
A comunicação apresenta o início da pesquisa de mestrado que consiste em uma tradução              
comentada da obra Autrement Dit (1977), de autoria da escritora franco-argelina Marie            
Cardinal. Como aporte teórico para as reflexões realizadas em tal pesquisa, será utilizado o              
estudo de Paul Ricoeur sobre hermenêutica geral em O conflito das interpretações (1969).             
Além disso, dadas as particularidades da escritura de Cardinal, para quem a psicanálise tem              
grande importância, as reflexões incluem igualmente a hermenêutica freudiana, sobretudo no           
processo de tradução de referentes culturais e de gênero. Uma vez identificados, a partir dessa               
abordagem hermenêutica, os referentes que constroem as redes de significantes do discurso            
falocêntrico e etnocêntrico, analisar-se-á como ocorrem, no processo de reconstrução dessas           
redes na tradução, alterações na letra (BERMAN, 1995). Em suma, o trabalho irá: a)              
identificar e acompanhar pluralidade das possibilidades de interpretação da simbólica          
predeterminada (cultural e de gênero); b) comentar a delimitação do sentido desta a partir de               
premissas da hermenêutica geral e freudiana; c) atentar às soluções possíveis para reconstruir             
o sentido, delimitado pela interpretação, no novo sistema linguístico; d) analisar os efeitos e              
as possíveis deformações que essa reconstrução causa na letra, nos moldes bermanianos. Com             
isso, objetiva-se retomar a análise tradutória desde seu início, o momento da interpretação,             
almejando, assim, fomentar um método de análise completo que abranja desde o processo de              
apreensão e definição do sentido do signo até o produto reconstruído na letra. 
 
Palavras-chave: Tradução comentada. Marie Cardinal. Hermenêutica. Tradução Literal. 
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Mesa 5 - Tradução e Ensino / Interdisciplinaridades 
Moderador: Profa. Maria Lúcia Vasconcellos 

 
O PERFIL PROFISSIONAL DO SECRETÁRIO (A) EXECUTIVO (A) TRADUTOR 

(A): VISÃO ACADÊMICA A PARTIR DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA 
DISCIPLINA LLE5160 

 
Marina Silva Piaz 

marinapiaz@hotmail.com 
  

Os secretários executivos são profissionais essenciais para o funcionamento de uma           
organização. Suas atividades diárias são diversas, e vão desde a recepção de clientes até a               
comunicação direta com presidentes e CEOs de empresas. Com o crescimento de empresas             
multinacionais e o mercado de trabalho cada vez mais exigente de profissionais que possam              
se comunicar e expressar línguas além do Português cresce o número de profissionais que              
procuram uma formação complementar que envolva uma segunda língua. Assim, dentre as            
várias funções de um secretário executivo em uma organização consta a tradução de diversos              
tipos de documentos. Pensando no secretário executivo como tradutor dentro de uma            
organização, minha pesquisa de mestrado envolve o levantamento do perfil profissional do            
secretário executivo enquanto tradutor a partir da visão de quem os contrata para trabalhar              
dentro de uma organização. A partir dessa linha de pesquisa, participei do estágio de docência               
na disciplina LLE5160 – Introdução à Tradução do Inglês do curso de graduação em              
Secretariado Executivo da Universidade Federal de Santa Catarina com o intuito de levantar o              
perfil profissional do secretário executivo tradutor a partir dos alunos de graduação, antes de              
serem inseridos no mercado de trabalho. Assim, a comunicação envolve a perspectiva dos             
alunos enquanto novos tradutores em contraste com a perspectiva do mercado atual,            
levantada em minha pesquisa. 
 
Palavras-chave: Secretariado executivo. Graduação. Tradução. Estágio de docência 
 
 

MODELOS DE AVALIAÇÃO DE TRADUÇÃO POR TIPOLOGIA DE ERRO: 
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE TRADUTORES 

  
Talita Portilho Geraldo 

talitapg@gmail.com 
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Computação ubíqua é o termo que descreve a presença da informática em todos os campos do                
cotidiano: a computação sai dos computadores e torna-se pervasiva onde quer que estejamos.             
Essa tendência resultou no aumento do fluxo de informações e, consequentemente, no            
aumento de demanda por traduções, além de maior percepção sobre a necessidade de traduzir              
e sobre o impacto da qualidade da tradução em seu público-alvo (DRUGAN, 2013). Isso não               
significa, porém, que as expectativas da qualidade tenham aumentado proporcionalmente,          
mas sim que tradutores profissionais e agências de tradução precisam estar preparados para             
oferecer diferentes níveis de qualidade de tradução para atender a vários tipos de demanda:              
desde revisão de tradução automática até a total adaptação do texto-fonte à cultura de              
chegada. Da mesma forma, agências e tradutores precisam estar prontos para prestar contas             
sobre o nível de qualidade da tradução que estão entregando e, para isso, cada vez mais são                 
usados os modelos de avaliação de qualidade por tipologia de erro. Nesse contexto, esta              
comunicação tem como objetivo apresentar modelos de avaliação de qualidade adotados no            
mercado de tradução e compartilhar a experiência da aplicação de tais modelos na formação              
de tradutores, durante o estágio de docência concluído na disciplina ministrada pela            
Professora Dra. Alinne Balduíno P. Fernandes, no segundo semestre de 2017 - Estudos da              
Tradução II (LLE7032), do curso de graduação em Letras-Inglês, da Universidade Federal de             
Santa Catarina (UFSC). Com base em uma abordagem social-construtivista e na metodologia            
de Ensino de Línguas por Tarefas (ELT) (LI, 2013), tais modelos de avaliação serviram como               
base para atividades de revisão de pares das traduções feitas pelos estudantes, com o objetivo               
de familiarizar os estudantes com o fluxo de trabalho, com as relações interpessoais e com as                
expectativas de qualidade envolvidas em projetos de tradução no contexto de agências. 
  
Palavras-chave: Tradução. Modelos de Avaliação. Tipologia de Erro. Formação de          
Tradutores. 
 
 

CIDADES EM TRADUÇÃO, CONTEXTOS MULTILÍNGUES E ESPAÇOS 
PLURICULTURAIS VISTOS PELA ÓTICA SOCIOLÓGICA DE SHERRY SIMON 

 
André Luiz Ramalho Aguiar 

aramalho2011@gmail.com 
 
Tradução em cidade ainda é um tema recente em Estudos da Tradução. Ao contrário de               
outras áreas do saber que adotaram a cidade como objeto de estudo a partir da década de                 
1980, representados por autores como Marcel Roncayolo (1988), Saskia Sassen (1991),           
Louis-Jean Calvet (1994), Edward Soja (2000) e Alan Blum (2003), cidade em tradução             
começou a ser pesquisada somente no início dos anos 1990 com a chamada “virada cultural”               
dos Estudos da Tradução. Neste sentido, destaca-se o trabalho da pesquisadora canadense            
Sherry Simon a respeito de St. Michael’s of Mile End, o pioneiro do gênero em questão. Esta                 
comunicação tem por objetivo apresentar a cidade enquanto “zona de tradução” (SIMON,            
2008), tendo em vista seus respectivos espaços multilíngues e pluriculturais. Sendo assim,            
pretendo discutir desde uma perspectiva metodológica da Sociologia da Tradução, conceitos           
relacionados à zona de tradução, paisagem sensorial, mediador cultural e cidade digital            
(SIMON, 2012; 2014) a fim de compreender de que forma tais conceitos interferem nas              
dinâmicas urbanas e produzem práticas de tradução em contextos metropolitanos. Ao           
concluir, espera-se projetar para aqueles que pensam direcionar seus estudos a essa linha de              
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pesquisa, o quanto a tradução pode ser considerada uma chave para compreender a vida              
urbana em contextos assimétricos. 
 
Palavras-chave: Sociologia da tradução. Cidade em tradução. Zonas de tradução. Sherry           
Simon. 
 
 

ESTRUTURA TEMÁTICA E REPRESENTAÇÃO EM AS INTERMITÊNCIAS DA 
MORTE/DEATH WITH INTERRUPTIONS 

 
Fernanda Saraiva Frio 

fernandasfrio@gmail.com 
 
Este trabalho descreve os padrões de estrutura temática observados no romance As            
Intermitências da Morte, do escritor português José Saramago, e em sua retextualização para             
a língua inglesa, realizada por Margaret Jull Costa e intitulada Death with Interruptions,             
tomando como aporte teórico a Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY e         
MATTHIESSEN, 2014), mais precisamente, as noções de estrutura temática e de Tema, que             
guiaram a análise aqui conduzida, além do conceito de retextualização, que é entendida como              
a reconfiguração dos significados já textualizados no texto fonte em um texto alvo. Para a               
realização da pesquisa proposta, o corpus foi digitalizado, anotado através de etiquetas (tags)             
e, posteriormente, processado no programa WordSmith Tools 7.0. Na sequência, foi alinhado            
em um template do MS Excel (FLEURI, 2013), para que a análise não fosse baseada somente                
em números absolutos. Dos resultados encontrados, destacam-se, na retextualização, o uso de            
Processos existenciais em posição temática para indicar o não agenciamento do Sujeito, o             
número mais baixo de ocorrências de Temas comentários, maior número de Temas equativos             
e maior número de continuativos em posição temática. Os demais resultados refletem            
diferenças sistêmicas entre as línguas trabalhadas. 
 
Palavras-chave: Estudos da Tradução. Linguística Sistêmico-Funcional. Metafunção textual.        
Estrutura temática. 
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Mesa 6 - Tradução Comentada 
Moderadora: Profa. Marie-Hélène Torres 

 
ENTREMÉS DE LA DESTREZA, DE FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS: 

UMA TRADUÇÃO COMENTADA AO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 

Maria Eduarda da Cunha Kretzer 
mariaeduardackretzer@gmail.com 

  
Na Espanha do Século de Ouro, período compreendido entre os séculos XVI e XVIII,              
Francisco de Quevedo y Villegas se destacou como um produtor de sátiras, e junto a autores                
como Miguel de Cervantes e Lope de Vega contribuiu para que este período espanhol              
recebesse o reconhecimento pelo esplendor literário. Nas obras de Quevedo y Villegas são             
frequentemente encontradas duras palavras contra homens e estereótipos de sua época,           
sempre trajadas por jogos de palavras e duplos sentidos que conferem ao texto uma particular               
comicidade. Dentro do gênero teatro, Quevedo produziu diversos entremezes – peça teatral            
menor, sempre cômica, com a finalidade de entreter o público nos intervalos das peças              
teatrais maiores –, onde descreve tipos e costumes da sociedade na qual vivia. O objetivo               
desta comunicação é apresentar o entremez La destreza (1624), cuja tradução ao português             
brasileiro é o que proponho no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em              
Estudos da Tradução. Por tratar-se de um trabalho ainda inicial, será apresentada também a              
sequência de investigação e estruturação pensadas para este trabalho, bem como a            
organização das pesquisas em andamento para a elaboração da dissertação. 
 
Palavras-chave: Tradução. Século de Ouro. Sátira. Entremez. 
 
 

A ANTIPOESIA DE NICANOR PARRA: UMA REESCRITA CULTURAL 
 

Gloria Elizabeth Riveros Fuentes Strapasson 
gloriastrapasson@gmail.com 
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O gênero antipoético no contexto hispano se inicia em 1954 com a publicação de “Poemas e                
antipoemas”, de Nicanor Parra. Com ela, abre-se espaço para uma nova linguagem poética; é              
a expressão/diálogo coloquial tomando status poético. O prefixo anti-, mais do que revelar             
uma ruptura violenta com a tradição modernista da arte poética, propõe uma atitude             
iconoclasta e crítica frente às questões da realidade. A linguagem nada convencional se             
encarrega de dizer o inconfessável, nesse sentido, a língua do cotidiano está para transgredir              
os códigos sociais e revela, ao mesmo tempo, a dualidade humana. Contrariamente à beleza e               
estética da palavra no modernismo, a antipoesia aposta em uma estética visual conferida             
principalmente pelo diálogo intertextual arquitetada com outros discursos. O projeto de           
mestrado intitulado “A antipoesia de Nicanor Parra: Uma reescrita cultural” pretende realizar            
a tradução comentada de parte da obra de Parra. Para tal, a pesquisa até o momento se                 
orientou em compreender a dinâmica textual da antipoesia. O tom dado pela ironia, a paródia               
e o humor, entre outros aspectos, revelam-se estratégias para retirar o sentimentalismo e o              
sentido dramático das vivências do protagonista. Sob esse entendimento, a tradução da            
antipoesia se depara diante o desafio em descobrir a verdade de fundo presente na figura               
complexa e imprevisível do antipoeta. De fato, a análise da significância contida no texto              
antipoético deixa a mostra os esforços deste em perturbar seu leitor. A atual pesquisa se               
encontra amparada nas importantes contribuições da crítica literária de Federico Schopf, Iván            
Carrasco, Hugo Montes, Mario Rodriguez, Marlene Gottlieb e Gilberto Triviños cujos           
aportes teóricos evidenciam a inovação poética e a importância do papel protagonista do             
leitor no texto antipoético. Decerto, o sucesso da proposta tradutória dependerá de três             
condições: os elementos linguísticos inovadores, os aspectos temáticos e os efeitos           
pretendidos sobre o leitor. 
 
Palavras-chave: Tradução. Antipoesia. Vivência do antipoeta/leitor. Linguagem antipoética. 
 
 
TRADUÇÃO COMENTADA DE LETTERE DALL’INDIA, DE FILIPPO SASSETTI: 

UMA VALORIZAÇÃO DA LITERATURA DE INFORMAÇÃO 
 

Karla Ribeiro 
karlaribeiro.comunica@gmail.com 

 
Filippo Sassetti, mercador e viajante de Florença do século XV, possui vasto número de              
escritos, caracterizando-se estes por biografias, ensaios e cartas, sendo praticamente          
desconhecido no Brasil. A fim de reforçar a importância de se conhecer a obra autoral de                
Sassetti em terras brasileiras, basta pensarmos que a “descoberta” do território tupiniquim se             
deu, também, por meio das navegações em fins do século XV e a literatura que inicialmente                
ficou marcada foi a de informação. À época de vida de Sassetti, o Brasil continuava sendo                
colônia portuguesa, o que indica que grande parte da produção literária no Brasil vinha da               
metrópole portuguesa, por onde o autor passara e vivera, mantendo relações comerciais e de              
amizade por lá. Uma de suas obras marcantes foi o epistolário Lettere dall’India, cujas cartas               
abordavam temas como o sistema de castas, a língua, o vestuário, a fé, entre outros. Também                
escreveu sobre astronomia e meteorologia, tratados sobre animais e plantas e, sobretudo,            
sobre produtos transacionados, sendo estudado na História das relações comerciais          
internacionais. O objetivo deste trabalho é traduzir para o português brasileiro e comentar a              
tradução das cartas escritas por Filippo Sassetti durante sua estada na Índia, tendo ocorrido              
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nos seus últimos anos de vida, de 1583 a 1588, a fim de refletir acerca da importância da                  
literatura de informação para a formação dos povos, realizando um contraponto com as terras              
brasileiras e indianas; e pontuar as dificuldades de se traduzir um texto histórico,             
especialmente por este ter sido escrito há quase 500 anos. Para tal, utilizar-nos-emos de              
Berman (2012) e a tradução da letra, além dos escritos de Adele Dei (1995), estudiosa da                
literatura italiana com escritos sobre Sassetti. A obra sobre a qual nos debruçaremos para a               
tradução será a versão de Ettore Marcucci, datada de 1855. 
 
Palavras-chave: Filippo Sassetti. Literatura italiana. Literatura de informação. Tradução         
comentada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 7 - Tradução Intersemiótica 
Moderador: Prof. Werner Heidermann 

 
DO TELLUS AO TELOS:  

LITERATURA, CINEMA PROJETO DE NAÇÃO EM ANGOLA 
 

Francisco Ewerton Almeida dos Santos 
f.ewertonsantos@gmail.com 

 
A presente comunicação tem como objetivo analisar as relações entre literatura e cinema em              
Angola abordando a novela A vida verdadeira de Domingos Xavier (1961), de Luandino             
Vieira, sua adaptação fílmica Sambizanga (1972), de Sarah Maldoror. Para tanto,           
abordar-se-á o contexto da luta pela descolonização de Angola, na qual se inscrevem livro e               
filme, bem como o cinema terceiro-mundista das décadas de 60 e 70 do século XX.               
Notaremos como a ideologia anticolonialista das obras se plasma na representação do mundo             
pelo olhar do sujeito subalterno. Além disso, investigar-se-á como a narração cinematográfica            
traduz os elementos narrativos do romance, de que forma se dá a recuperação de formas orais                
populares, sua relação com o misticismo telúrico africano e sua inserção em um projeto de               
nação, em narrativas que alegorizam uma concepção teleológica da história nacional: tellus e             
telos. Assim, transitar-se-á pelos campos do Estudos da Adaptação, Estudos Subalternos e            
Pós-Coloniais. 
Palavras-chave: Sambizanga. A vida verdadeira de Domingos Xavier. Literatura e cinema. 
Estudos da Adaptação. 
 
 

DO TEXTO À IMAGEM: TRADUÇÃO DO CARTAZ DO CÍRIO 
 

Marcia Goretti Pereira de Carvalho 

 
 



XI SPA-PGET - 2018 
Seminário de Pesquisas em Andamento 

 
marciagretti@bol.com.br 

 
Essa comunicação objetiva uma análise do Cartaz do Círio, em 2017, sob a ótica da Análise                
Crítica do Discurso (ACD) e da Tradução Intersemiótica na inter-relação do texto verbal com              
o não verbal. O Cartaz do Círio, há mais de um século, é um ícone da maior festa religiosa                   
dos paraenses, o Círio de Nazaré, realizado no segundo domingo de outubro. O Cartaz do               
Círio de 2017 apresenta a imagem peregrina da Virgem de Nazaré com a bandeira do Pará no                 
fundo e o tema do Círio daquele ano. Em cada ano há um cartaz diferente que estará por                  
meses (desde maio, mês de seu lançamento, até o ano seguinte) em vários lugares de Belém e                 
em cidades do interior do Pará. Neste trabalho, essa representação e significação do cartaz              
para a festividade do Círio e para os paraenses serão analisadas segundo os teóricos da               
Análise Crítica do Discurso (ACD) e da Tradução Intersemiótica. Um texto não verbal             
relacionado a um texto verbal “traduzem” ao leitor desses textos um sentido específico dentro              
de um contexto sociocultural próprio de cada sociedade dentro de um processo tradutório em              
que se “traduz” uma imagem (a fotografia) em palavras ou vice-versa. Como arcabouço             
teórico para a análise do Cartaz do Círio, recorre-se aos trabalhos de Jakobson (1959), Plaza               
(1987), Fairclough (1995), Meurer (2005), Caldas-Coulthard (2007), Pagano (2007), Heberle          
(2008), dentre outros, e serão analisados periódicos impressos e eletrônicos sobre o Cartaz do              
Círio de 2017. Portanto, o estudo crítico do Cartaz deste ano mostra a identificação do               
paraense com o Círio. 
Palavras-chave: Tradução Intersemiótica. Análise Crítica do Discurso. Cartaz do Círio. 

A DANÇA CONTEMPORÂNEA TRADUZIDA EM TEXTOS LITERÁRIOS 
 

Giovana Beatriz Manrique Ursini 
giovana_ursini@hotmail.com 

 
A dança contemporânea se comunicou com outras formas artísticas para construir suas obras.             
Tomando essa ideia como base, a apresentação tem por objetivo investigar como a dança              
pós-moderna foi capaz de se relacionar com a arte literária. Para ampliar essa discussão, três               
textos serão utilizados como objetos de pesquisa: Skymap (1969) de Trisha Brown, No             
Manifesto (1965) de Yvonne Rainer e Huddle (1974) de Simone Forti. Esses trabalhos foram              
escritos por coreógrafas de dança contemporânea e se relacionam com a literatura de             
maneiras diferenciadas. Skymap, por exemplo, foi desenvolvido como uma coreografia em           
palavras, onde a dança apenas existe no texto literário. Por outro lado, a criação Huddle foi                
idealizada como um registro verbal da coreografia de mesmo nome. A coreografia anterior,             
portanto, se transforma em palavras. Já a criação No Manifesto é um protesto em versos               
contra os clichês da dança. Nessa obra, os verbetes se tornam os mecanismos para discutir a                
dança. Consequentemente, esses escritos acabam se voltando para os conceitos da dança            
pós-moderna e acabam sendo enxergados como novas propostas para essa arte cênica. Como             
embasamento teórico da comunicação, será utilizada a teoria da tradução intersemiótica           
idealizada por Jakobson (1959) e, pesquisada por Plaza (2003), para se investigar de que              
modo a dança se comunicou com a literatura. Adicionalmente, a ideia de semiótica de Peirce               
(2005) também será utilizada. Outra abordagem teórica é a construção da ideia da dança              
como uma linguagem, proposta pesquisada por Hanna (1987). 
 
Palavras-chave: Dança Contemporânea. Tradução Intersemiótica. Semiótica. Literatura. 
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Mesa 8 - Tradução Comentada 
Moderadora: Profa. Andréa Cesco 

 
OS CONTOS DE FADAS DE MLLE DE LA FORCE: 

ANTOLOGIA E TRADUÇÃO COMENTADA 
 

André Luís Leite de Menezes 
andreluisleite13@gmail.com 

 
Ainda que, recentemente, um bom número de estudos tenha sido dedicado às obras de              
escritoras francesas dos séculos XVII e XVIII, incluindo propostas de traduções para o             
português brasileiro de boa parte delas, julgamos que esse universo literário feminino contém             
um rico conjunto de narrativas e histórias que ainda tem muito a ser explorado e analisado.                
Resgatar esse universo que foi se perdendo ao longo dos séculos, permite-nos repensar o              
espaço da mulher como escritora e a contribuição do seu legado para a formação do cânone                
literário francês, além de redescobrir a história literária francesa, em um período em que a               
escrita, dominada pela figura masculina, era tida como imprópria para as mulheres. Assim, o              
objetivo deste trabalho é apresentar uma antologia inédita, para o português brasileiro, de             
contos de fada escritos por Mademoiselle de La Force, a saber: “Plus Belle que Fée”, “Vert &                 
Bleu”, “La Puissance d’Amour” e “La Bonne Femme”, publicados em Les Contes des Contes              
(1698). Ancorando-se em discussões teóricas propostas por Berman (2013) e Venuti (1995),            
sobre a tradução estrangeirizante e a visibilidade textual do tradutor, buscaremos expor            
comentários que reflitam, de forma crítica, as questões envolvidas no processo tradutório e as              
estratégias adotadas. Além disso, pretendemos descrever os aspectos relativos ao gênero           
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literário de contos de fada, no que se refere à sua estrutura narrativa, bem como estudar os                 
recursos estilísticos adotados pela autora. O projeto de tradução comentada que este trabalho             
propõe tem como intuito a conservação e manutenção das características próprias da escrita             
da escritora, considerando estranhamentos como marcas essenciais para a construção dos           
contos de fada, atentando para a cadeia de significantes relativa a cada conto traduzido, bem               
como a tradução de aspectos estilísticos e semânticos, além das marcas de oralidade presentes              
na fala dos personagens dos contos. 
 
Palavras-chave: Tradução comentada. Contos de fadas literários. Literatura Francesa.         
Mademoiselle de La Force. 
 
 

TRADUÇÃO COMENTADA DE DOIS CONTOS DE FADA,  
DE MARIE-CATHERINE D'AULNOY 

 
Ana Carolina de Freitas 

anacarolzen9@gmail.com 
 
Esta comunicação propõe uma tradução comentada de dois contos de fada de Madame             
D’Aulnoy. Esta era francesa. Este trabalho faz parte integrante de um projeto mais amplo              
sobre a tradução em português brasileiro de contos literários franceses escritos por mulheres             
do final do século XVII e início do século XVIII, o projeto Mnemosine da professora               
Marie-Hélène Catherine Torres. Trata-se da primeira tradução para o português brasileiro. O            
projeto objetiva fazer uma análise crítica e uma tradução comentada dos contos a partir da               
teoria das deformações de Antoine Berman, de 1991. Além de apresentar a vida e a obra da                 
autora: biografia, obras publicadas e estilo da obra, o gênero literário conto de fadas: a               
criação do gênero literário conto de fadas e conto de fadas na França e no Brasil, e os                  
diferentes tipos de conto: contos mundanos, ficcionalizados, autônomos únicos, coletivos,          
maravilhosos, em verso e em prosa. 
 
Palavras-chave: Tradução de dois contos de fada. Século XVII. Tradução comentada.           
Madame D’Aulnoy. 
 
 
NOTAS SOBRE O PROJETO TRADUTÓRIO DE UMA SELEÇÃO DE CARTAS DE 

FRANCISCO DE QUEVEDO AO PORTUGUÊS DO BRASIL 
 

Beatrice Távora 
tavorabeatrice@gmail.com 

 
O gênero epistolar, cuja origem remete à antiguidade greco-romana, possui uma longa e             
sólida tradição na cultura ocidental e se evidenciou na Espanha dos séculos XVI e XVII               
como mecanismo de afirmação diante das coerções da sociedade cortesã por favorecer o             
estreitamento de relações sociais condizentes com a identidade nobiliária. Enquanto partícipe           
deste contexto, Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645) foi um prolífico escritor de             
cartas, aspecto pouco destacado em sua variada e extensa produção literária, que abarca obras              
em prosa e verso. A partir dessa realidade e com base nas reflexões de Berman (2013), esta                 
comunicação se propõe a socializar as etapas de construção do projeto de pesquisa de              
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doutorado em andamento, cujo objetivo principal é traduzir de forma inédita ao português             
brasileiro e comentar um corpus de quarenta e três cartas de caráter privado, extraídas de um                
total de trezentas que compõem o epistolário quevediano, escritas no período compreendido            
entre os anos de 1635 e 1645 e possuidoras, segundo a crítica, de um caráter unitário                
decorrente da autografia e da unicidade do destinatário. 
 
Palavras-chave: Tradução. Século de Ouro. Epistolário. Quevedo y Villegas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 9 - Tradução Literária 
Moderador: Prof. Gilles Jean Abes 

 
AS TRADUÇÕES DA LARANJA MECÂNICA PARA O PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 

Rodrigo Bilhalva Moncks 
rodrigomoncks@gmail.com 

 
Anthony Burgess (1917 - 1993) foi um escritor, poeta, compositor, linguista, tradutor e             
crítico literário. Ao longo de sua vida, escreveu 33 romances, 25 obras de não-ficção, 2               
autobiografias e 3 sinfonias, além de diversos artigos, críticas e composições musicais. Sua             
obra mais famosa é A Clockwork Orange, romance distópico lançado em 1962 e adaptado              
para o cinema em 1971, pelas mãos do icônico diretor Stanley Kubrick. O livro aborda temas                
como o conceito de livre-arbítrio, o conflito entre o homem e o Estado e a punição aplicada a                  
criminosos. Uma de suas características mais populares, no entanto, é o dialeto nadsat, criado              
por Burgess para marcar o registro de fala dos jovens da narrativa — nadsat vem do russo                 
“adolescente”. O dialeto é um híbrido da língua russa - com a qual Burgess teve contato em                 
visitas ao país, então União Soviética - com a língua inglesa. Ele causa grande estranhamento               
inicial aos leitores da obra e, de acordo com o próprio autor em ensaios posteriores, serve                
também para amenizar o impacto dos atos de violência cometidos pelo protagonista. No             
Brasil, a obra teve duas traduções: A Laranja Mecânica, publicada em 1972 pela Editora              
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Artenova, traduzida por Nelson Dantas; e Laranja Mecânica, publicada em 2004 pela Editora             
Aleph, tradução de Fábio Fernandes. A pesquisa de mestrado, cujo tema será apresentado             
nesta comunicação, visa uma análise descritiva das traduções de A Clockwork Orange para o              
português brasileiro, empregando metodologia proposta por Lambert & Van Gorp (2011),           
levando em conta os dados preliminares (título, capa e metatextos); de macronível (divisão do              
texto, estrutura narrativa); de micronível (escolha de palavras, modalidade, reprodução de           
discurso); e contexto sistêmico (oposição entre os níveis macro e micro, relações intertextuais             
e intersistêmicas), além de considerar o panorama histórico das publicações. 
 
Palavras-chave: Anthony Burgess. Laranja mecânica. Traduções brasileiras. Crítica da         
tradução. 
 
 

LA MUJER HABITADA, DE GIOCONDA BELLI: ANÁLISE DA TRADUÇÃO AO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
Giordana Antônia Sfredo 

giordanasfredo@gmail.com 
 
A presente comunicação objetiva analisar comparativamente o romance La mujer habitada,           
de Gioconda Belli, de 1988, e sua tradução ao português brasileiro, efetuada por Enrique              
Boero Baby, no ano 2000. A autora, que representa a nova geração literária centro-americana,              
utiliza a literatura como veículo de comunicação de lutas políticas e sociais. La mujer              
habitada traz questionamentos importantes sobre o papel da mulher em sociedade durante            
dois momentos históricos muito distintos: a colonização da América pelos espanhóis no            
século XVI e a ditadura somozista em meados do século XX, na Nicarágua. A obra foi                
traduzida ao português brasileiro uma única vez, não obtendo muito sucesso, o que motivou              
esta análise. Assim, buscamos apresentar uma crítica da tradução do romance, refletindo            
sobre o papel do tradutor, suas escolhas, estratégias e soluções de tradução. Considera-se a              
tradução não apenas como um ato de transferência linguística, mas também de transmissão de              
cultura, conforme Ricoeur (2011) e Eco (2011). Com essa perspectiva, fez-se um exame da              
macro e da microestrutura da obra, a fim de perceber se houve perdas, compensações ou               
ganhos na tradução, de acordo com Paes (1990) e Berman (1995). De uma forma geral,               
busca-se identificar se a tradução ao português brasileiro transmite os elementos           
socioculturais, o sentido, a forma e a fluência do texto original, e de que maneira aproxima o                 
leitor brasileiro da realidade nicaraguense. Espera-se, com isso, trazer ao público a obra de              
Gioconda Belli e refletir sobre a prática da tradução. 
  
Palavras-chave: Tradução Literária. Crítica Tradutória. Literatura Hispano-americana.       
Literatura Feminina. 
 
 

TRANSCRIAÇÃO, POSTURAS TRADUTÓRIAS E ANÁLISE SISTÊMICA NO 
PROCESSO TRADUTÓRIO DE PRIMEIRAS ESTÓRIAS, DE GUIMARÃES ROSA, 

PARA A LÍNGUA INGLESA 
 

Joaquim Martins Cancela Júnior 
jmcj@ufpa.br 
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Com base mormente em CAMPOS (2002) e seu conceito de transcriação, bem como nas              
formulações de Bense (1958) acerca dos níveis de informação, a saber, documentário,            
semântico e estético, a comunicação se propõe a analisar a tradução de Primeiras Estórias              
(1962), de João Guimarães Rosa, para a língua inglesa. A partir da aproximação entre sua               
primeira tradução, The Third Bank of the River and Other Stories, realizada por Barbara              
Shelby em 1968 e de seis narrativas presentes na coletânea The Jaguar, por David Treece, em                
2001, serão observadas suas diferentes posturas tradutórias frente ao marcante projeto           
estético rosiano, sobretudo no que diz respeito à tradução de neologismos e dinamizações,             
nomenclatura utilizada por Rónai (1966) para descrever palavras flexionadas de maneira           
diferente da usual. Considerando que em Guimarães Rosa praticamente não há elementos            
gratuitos, o estudo também aplica a Primeiras Estórias e suas traduções as categorias             
sugeridas por Lambert (2011) para a análise sistêmica, desde o que o autor chama de dados                
preliminares, que incluem o próprio título, até o micronível textual, que diz respeito à seleção               
de palavras, padrões gramaticais e formas de reprodução da fala. 
  
Palavras-chave: Tradução. Literatura. Transcriação. Guimarães Rosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 10 - Tradução Intersemiótica 
Moderador: Prof. Werner Heidermann 

 
AS TRADUÇÕES DE MOEBIUS NO BRASIL: LEVANTAMENTO 

BIBLIOGRÁFICO 
  

Francisca Ysabelle Manríquez Reyes Silveira 
fran.ysabella@gmail.com 

  
A presente comunicação apresenta um resumo do que está sendo desenvolvido em minha tese              
de doutorado, focando, principalmente nos objetivos que permeiam o levantamento          
bibliográfico realizado durante este ano e como, a partir deste, é possível abrir a discussão               
sobre a importância do autor trabalhado, Jean Giraud (que publica também sob o pseudônimo              
Moebius), no mercado de Histórias em Quadrinhos no Brasil. Inquieta com relação a pouca              
notoriedade que é dada para a obra de Moebius no Brasil, considero importante realizar um               
levantamento das obras traduzidas do autor ao português brasileiro já que, em pesquisa             
prévia, foi possível perceber que, junto com a entrada das obras de Moebius no nosso               
mercado de quadrinhos, ocorreu um aumento das publicações franco-belgas no Brasil. Tendo            
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como objetivo enriquecer o campo de estudos das bandes dessinées, principalmente no que             
diz respeito à tradução, proponho uma discussão acerca da relevância das traduções de Jean              
Giraud como um dos autores de referência no mundo das Histórias em Quadrinhos, que não               
só ajudou a definir novos padrões estéticos para o mercado franco-belga, como marcou o              
início de uma época de descoberta e exploração artística. 
  
Palavras-chave: Tradução de Quadrinhos. História em Quadrinhos. Bandes Dessinées.         
Moebius. 
 
 

PERSPECTIVAS FEMINISTAS PARA UMA TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA 
  

Maria Barbara Florez Valdez 
mbfv1990@gmail.com 

  
A obra de partida desta pesquisa é o romance Ceremonia Secreta (1960) do autor argentino               
Marco Denevi. Esta obra foi premiada pela revista Life no mesmo ano, e, graças a esse                
prestígio, foi prontamente traduzida para idiomas como o italiano, francês, japonês e inglês.             
Também foi adaptada ao cinema numa versão argentina homônima de Marta Reguera em             
1981 e, antes disso, na versão inglesa, Secret Ceremony (1968) a cargo de Joseph Losey. O                
que chama atenção na adaptação de Losey é a ressignificação das personagens femininas,             
cuja mudança é brusca na narrativa fílmica. Os teóricos da teoria da tradução intersemiótica              
(ou teoria da adaptação) descartam conceitos como a fidelidade justamente por tratar-se da             
transição de uma mídia para outra e em diferentes medidas temporais, sendo assim, já              
partimos do suposto de que a narrativa do filme será diferente da narrativa do romance,               
porém, quando se trata de cinema, impera o fator mercadológico e, é claro, a ideologia nele                
embutida. Assim, somam-se a esta pesquisa as teorias feministas, em especial a de Laura              
Mulvey, que em seu texto Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), traz questões             
psicanalíticas para defender que o cinema comercial é feito para um espectador masculino, e              
que as personagens femininas que são levadas às telas costumam atender as fantasias deste              
espectador, que por sua vez está inserido no sistema patriarcal. Assim, o objetivo desta              
pesquisa é analisar de que forma a tradução intersemiótica/adaptação de Ceremonia Secreta            
para Secret Ceremony foi realizada, pondo ênfase na questão feminista. Além das teorias             
mencionadas, também caberão nesta pesquisa teorias que abordam as relações de poder e             
ideologia nas traduções. 
  
Palavras-chave: Literatura. Cinema. Tradução Intersemiótica/Adaptação. Teorias      
Feministas. 
 
 

A CANÇÃO ANTIFÔNICA DE SELZNICK RECRIADA NA ADAPTAÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA HUGO 

 
Diogo Berns 

diogo.cinestar@hotmail.com 
  

The Invention of Hugo Cabret (2007) é uma obra literária escrita pelo autor e ilustrador               
estadunidense Brian Selznick. Das 536 páginas, 318 são de imagens, sendo a maioria de              
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ilustrações. Elas intercalam com as palavras no ato de narrar, o que se denomina de               
ilustrações antifônicas (LUND, 2012), termo que vem de antífona — um canto, executado de              
forma alternada entre dois coros (GROVE, 1994). Esta comunicação tem o objetivo de             
apresentar como a canção antifônica de Selznick foi recriada na adaptação cinematográfica,            
Hugo (2007), por Martin Scorsese e os demais profissionais do campo cinematográfico.            
Dessa forma, evidencia-se a transformação da narrativa no processo da Tradução           
Intersemiótica, isto é, a interpretação de uma narrativa do meio verbal, neste caso literário,              
para o campo não verbal, o cinema (JAKOBSON, 1969). Ao analisar os primeiros sete              
minutos da obra fílmica, constata-se que existem dois modos distintos de contar a narrativa.              
O primeiro momento (que compreende o início do filme até 05’04”) possui, em relação ao               
segundo (05’05–07’17”), menos diálogos, acompanhamento sonoro com bastante        
intensidade, maior aplicação da tecnologia 3D e variedade de movimentação de câmera com             
enquadramentos mais abertos, sendo que a partir de 07’18” percebe-se que se encerra o              
segundo momento e as características do primeiro voltam a serem utilizadas nas cenas que              
são apresentadas. Desse modo, infere-se que um modo de glorificação ao Transcendente foi             
utilizado na composição de uma obra cinematográfica, em que duas formas de contar a              
narrativa se unem para contar o todo, tornando Hugo uma adaptação antifônica. 

  
Palavras-chave: Hugo Cabret. Canção antifônica. Tradução intersemiótica. Adaptação        
cinematográfica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 11 - Tradução e Teatro 
Moderadora: Profa. Alinne Fernandes 

 
POVOS AFROS: (ALMAS EM) CORPOS NEGROS,  

TERRITÓRIOS VIVOS DE CULTURA 
  

Roberta Lira (Roberta Cristina Araújo de Lima) 
robertavozes2@gmail.com 

  
Nesta comunicação apresentarei a proposta que desenvolvi para a realização de minha            
dissertação de mestrado, onde pretendo trabalhar com a tradução cultural (das almas em)             
corpos negros pertencentes aos povos afros, por meio das artes da cena e de outras               
linguagens. A dissertação tem como objetivo traduzir povos das culturas de matrizes            
africanas, tendo como foco seus corpos, detentores de pensamento(s) e conhecimentos/negros           
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que são territórios políticos vivos de culturas na contemporaneidade. A tradução cultural terá             
papel significativo para minhas análises de povos se traduzindo, de um povo traduzindo             
outros povos, como pelo traduzir por outras formas de linguagens. Estas (almas em) corpos              
negros serão analisadas sob duas principais perspectivas: cena e imagens fotográficas, com e             
por suas representações nas artes da cena e nas artes visuais, por meio de quatro diferentes                
obras. Pelas quais pretendo mostrar o patrimônio vivo destes corpos, que são ao mesmo              
tempo fonte inesgotável de significados, tal qual afirma a antropóloga Goldenberg (2002), ser             
o corpo, possivelmente o mais sensível ao ser humano, que se localiza nos espaços como a                
imagem da própria cultura. Ao mesmo tempo que é um agente político, quando em exposição               
e em evidência causa impactos, destaca Edwing (1996 apud FABRIS, 2009). Como farei             
breve análise dos povos europeus e seus descendentes, os atravessadores existenciais dos            
povos afros, com sua branquitude danosa, as interferências e efeitos simbólicos, as            
resistências e as ressignificações de corpos e povos afros. Assim, analisarei e mostrarei suas              
vivências-histórias e os seus mundos íntimos sob minhas perspectivas e a de outras pessoas              
negras, de matrizes africanas. 
  
Palavras-chave: Corpos Negros. Territórios Vivos de Cultura. Tradução Cultural. Artes          
Cênicas e Visuais. 
 
 

CASCANDO: TRADUÇÃO DA PEÇA PARA RÁDIO DE SAMUEL BECKETT 
  

Larissa Ceres Rodrigues Lagos 
lariceres@gmail.com 

  
Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir uma tradução da peça para rádio              
Cascando de Samuel Beckett, escritor irlandês conhecido por suas peças de teatro de             
vanguarda e romances experimentais do pós-guerra. Cascando foi escrita em 1961 em francês             
e transmitida pela primeira vez em 1963, pela France Culture. A peça contou com tradução               
para a língua inglesa do próprio autor em 1964, ano também de sua transmissão pela BBC 3.                 
A tradução de Cascando faz parte da tese de doutorado que ainda contará com as traduções                
das peças radiofônicas Embers e Words and Music Para a tradução de Cascando é necessário               
que sejam discutidas diversas características intrínsecas da escritura e do estilo trabalhado            
pelo autor, como os silêncios muito marcantes e a potência da musicalidade na construção da               
linguagem da peça, conforme indicam as leituras de Fábio de Souza Andrade, Ruby Cohn e               
John Cage. Esse é um recorte da tese, que também discutirá como Beckett faz uso especial da                 
mídia radiofônica para a criação das imagens assim como a possibilidade das características             
desse estilo serem incorporadas em textos de diferentes gêneros na sua obra. 
  
Palavras-chave: Samuel Beckett. Peça para rádio. Literatura de Vanguarda. Tradução. 
 
 
A TRADUÇÃO DE FINNEGANS WAKE DE JAMES JOYCE PARA O PORTUGUÊS 

BRASILEIRO: ENTRE TRANSCRIAÇÃO E EPIFANIZAÇÃO 
 

Leide Daiane de Almeida Oliveira 
daiane.deao@gmail.com 
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Um dos objetivos da minha proposta de tese é investigar como James Joyce (1882–1941)              
compõe determinadas palavras em seu último romance, Finnegans Wake (1939), e refletir            
sobre as implicações da forma de linguagem utilizada para a tradução da obra. Argumento              
sobre como é possível nomear muitas palavras do romance de “palavras epifanizadas”,            
tomando como suporte a teoria da epifania desenvolvida por Joyce no início de sua carreira e                
apresento algumas questões tradutórias que envolvem a obra. A primeira tradução de            
fragmentos de Finnegans Wake para o português brasileiro realizada pelos irmãos Campos e             
publicada em Panaroma do Finnegans Wake (1971) parece ter deixado também uma            
metodologia de tradução, que toma como referência o conceito de transcriação, desenvolvido            
por Haroldo de Campos. Observando as traduções do romance para o português brasileiro             
realizadas até o momento, os resultados indicam certa continuidade no que se refere à              
metodologia de tradução adotada. Em minha tradução do primeiro capítulo de Finnegans            
Wake, proponho uma nova metodologia de tradução que se baseia na teoria da epifania.              
Assim, sem abandonar totalmente a aplicação da noção de transcriação, proponho também a             
epifanização de algumas palavras específicas através da tradução. 
  
Palavras-chave: Tradução literária. Finnegans Wake. James Joyce. Teoria da epifania. 
 
 

A ORALIDADE COMO PENSAMENTO POÉTICO NA TRADUÇÃO 
PARA O TEATRO 

 
Marina Bento Veshagem 

maveshagem@gmail.com 
  

A oralidade é elemento essencial quando se pensa a tradução enquanto ato de linguagem. É               
ela que organiza o discurso, unidade da língua e movimento da palavra, e é o que fica por                  
traduzir. Ainda, de acordo com Henri Meschonnic, em Poética do Traduzir (2010), a             
oralidade foge ao signo binário (escrito X oral), caracterizando-se não por uma oposição à              
escrita; pelo contrário, ela é realizada em sua plenitude somente por uma escrita. Como então               
pensar a oralidade na tradução para o teatro sem cair na armadilha das dualidades? Este               
trabalho propõe esta reflexão a partir da experiência prática da tradução de Macbett (1972),              
de Eugène Ionesco, do francês para o português brasileiro e de exercícios realizados durante o               
período de estágio na França, em 2018, por sua tradutora, autora desta apresentação. Por              
exemplo, em junho deste ano, foi realizada em Marseille uma leitura de Macbett em francês               
por atores profissionais, seguida de um debate, registrados em áudio e vídeo. O objetivo desta               
atividade não é o de refletir como uma palavra deveria ser traduzida para funcionar ao ser                
proferida por um ator em cena, mas sim de colocar a palavra em perspectiva, de colocá-la em                 
jogo (discurso), enquanto pensamento poético, forma como o sujeito transforma o modo de             
viver na linguagem (MESCHONNIC, 2010, p. XXXVII). 
  
Palavras-chave: Teatro. Oralidade. Poética. Tradução. 
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Mesa 12 - Tradução de Poesia / Musicalidade 
Moderador: Prof. Gilles Jean Abes 

 
UM NÓ! TRADUÇÃO E CULTURA NOS VERSOS DE NICANOR PARRA 

 
Mary Anne Warken Soares Sobottka 

warkenespanholufsc@gmail.com 
 

Nessa comunicação serão apresentados alguns elementos retirados de poemas parrianos para           
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discutir a importância da intertextualidade da obra poética de Nicanor Parra (1914-2018) com             
aspectos culturais latino-americanos presentes na sua escrita. As inserções e paródias na            
poesia parriana não se limitam a uma ponte com a cultura chilena, se entrelaçam com uma                
discussão metapoética com outras obras, outros autores e outras culturas. Em contraste com             
imagens que remetem à geografia, cultura popular andina e linguagem chilena estão incluídos             
debates sobre a escrita poética, seu lugar e suas relações com as construções de mundo,               
ressignificações e desconstruções na literatura ocidental. Através da forma, da estética e da             
oralidade do verso, o leitor-tradutor pode confrontar-se com questões que implicam traduzir,            
para o português, elementos enraizados em outra cultura, e que, em sua estética, somam              
imagem e som. Para nossa reflexão teórica neste trabalho, nos amparamos principalmente nas             
considerações sobre a tradução de Edith Grossman, em seu livro Por qué la traducción              
Importa (2011), e no livro Las Vasijas quebradas. Cuatro variaciones sobre `la tarea del              
traductor´ (2012), do filósofo e ensaísta Andrés Claro. De este último destacaremos as             
questões que implicam a reflexão sobre as diferenças entre o estrangeiro e o próprio para               
estabelecer um enlace com a tarefa da tradução de elementos culturais presentes no texto              
poético. Como objeto destacaremos elementos culturais presentes nas obras La Cueca Larga            
(1958) e na obra Sermones y Prédicas del Cristo de Elqui (1977). O ato de traduzir é visto                  
como leitura crítica do poema, uma tarefa que pode ser reescrita para encontrar espaço em               
outra cultura, sempre na busca por evidenciar o projeto estético do poeta. Assim,             
estabelecemos um diálogo entre linguagem parriana e reimaginação criativa, em um projeto            
de tradução que considere elementos que remetem aos enlaces entre cultura e tradução. 
 
Palavras-chave: Tradução. Poesia. Cultura. Nicanor Parra. 
 
 
A CRIATIVIDADE NA TRADUÇÃO: A PROPOSTA TRADUTÓRIA DE JOSÉ LIRA 

PARA A TRADUÇÃO DE POEMAS DE EMILY DICKINSON 
  

Alane Melo da Silva 
alanepoet@gmail.com 

  
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma introdução à proposta tradutória de             
José Lira para a tradução da poesia de Emily Dickinson (1830-1886) do inglês para o               
português brasileiro. Para a realização dessa pesquisa, demos enfoque às traduções dos            
poemas My river runs to thee (1960), I taste a liquour never brewed (1960) e A sepal, petal                  
and a thorn (1960) traduzidos no livro Alguns poemas (1960); e dos poemas I Came to buy a                  
smile today (1960), Love-thou art high (1960) e Dreams – are well but Waking’s better               
(1960) do livro A branca voz da solidão (2011), todas realizadas pelo tradutor brasileiro José               
Lira. Nas obras supracitadas, Lira utiliza três concepções tradutórias para traduzir os poemas             
de Emily Dickinson para o português brasileiro, nomeadas de recriações, imitações e            
invenções. Dessa forma, esta pesquisa investiga cada uma dessas concepções tradutórias           
empregadas na tradução de poemas de Emily Dickinson. Como base teórica, recorremos a             
D’onofrio (2007), que aborda importantes aspectos da linguagem poética; Arrojo (2007) e            
Paes (2006), que apresentam e discutem o papel do tradutor na literatura; bem como Britto               
(2012), Ronái (2012) e Theodor (1976), que discorrem sobre as características da tradução de              
poesia. 
  
Palavras-chave: Emily Dickinson. Poesia Americana. José Lira. Estudos da Tradução. 
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A TRADUÇÃO DE UMA CANTIGA DE BAREIRO: UM RESGATE DA MEMÓRIA 

COLETIVA 
 

Veronica Ramirez Parquet 
veparquet@gmail.com 

 
Considerando a cantiga de roda/brincadeira um território onde repercute aspectos do contexto            
histórico, sociológico e antropológico e de resgate de memória da sociedade, na pesquisa aqui              
apresentada, pretende-se comentar os desafios tradutórios na realização da tradução e da            
contextualização de uma cantiga de roda/brincadeira infantil do espanhol ao português,           
apresentada na obra do poeta paraguaio Ruben Bareiro Saguier, A la Víbora de la Mar               
(1977). As cantigas de roda/brincadeira transportam consigo especificidades e riquezas, tal           
manifestação une a arte de narrar ao contexto em que a história ocorre e oferece em sua                 
narrativa uma essência de realismo social pautado no imaginário e na memória coletiva.             
Nesse contexto, e seguindo os pressupostos do autor Antoine Berman (2002, 2013), a             
tradução é compreendida como um elo de enriquecimento cultural, uma atividade que visa             
construir culturalmente o texto traduzido com ética e reflexão por parte do tradutor. Assim,              
concordamos com o autor ao aprendermos que todo ato tradutório parte de uma reflexão              
profunda do texto a ser traduzido. 
  
Palavras-chave: Tradução. Cultura. Cantiga de Roda/Brincadeira. Memória 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 13 - Tradução Literária 
Moderadora: Profa. Marie-Hélène Torres 

 
A TRADUÇÃO DO TABU EM JORGE AMADO: REFLEXOS EM GABRIELA, 

DONA FLOR E TEREZA BATISTA 
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Elena Manzato 

manzatoelena@gmail.com 
  
O presente projeto tem como objetivo a análise da tradução do tabu, especialmente aquele              
ligado à sexualidade, nas publicações italianas de três romances de Jorge Amado: Gabriela             
cravo e canela (1958), Dona Flor e seus dois maridos (1966) e Tereza Batista cansada de                
guerra (1972). A análise visa a ser um meio para enriquecer a reflexão crítica a respeito da                 
tradução do tabu e de suas consequências a nível cultural e sociológico. Para este fim, serão                
utilizados como base teórica os estudos de Itamar Even-Zohar (1990) e sua Teoria dos              
Polissistemas e os de André Lefevere (1992) e sua visão da tradução como reescrita. Segundo               
vários estudos que analisaram a tradução de obras latino-americanas, a tendência do tradutor             
é a de “se apropriar” do texto e de manipulá-lo para obter um texto mais fluido e mais                  
aceitável para a cultura de chegada. No contexto Brasil-Itália, o imaginário do público-leitor             
italiano sobre o Brasil, apesar das tentativas de desconstrução através das traduções de             
importantes obras ensaísticas nos anos setenta do século XX, permanece ancorado a uma             
visão tropical, exótica e sensual, que também se encontra na narrativa de Jorge Amado:              
porém, na obra amadiana, estes elementos convivem ao lado da crítica à hipocrisia e ao               
conservadorismo do sistema brasileiro, fato este que transparece claramente nos três           
romances em análise. Além disso, as conclusões da pesquisa recentemente efetuada a respeito             
do tabu e da reescrita na tradução do romance A casa dos budas ditosos de João Ubaldo                 
Ribeiro (1999), revelaram que a tradução do léxico ligado à sexualidade influiu na construção              
da figura da protagonista enquanto mulher: por esta razão, o projeto também visa a verificar               
essa hipótese nos três romances mencionados. 
 
Palavras-chave: Tabu. Tradução. Polissistemas. Jorge Amado. 
 
 
OS DESAFIOS NA TRADUÇÃO DOS RELATOS BRUXÓLICOS BASCOS DE JUAN 

GARMENDIA LARRAÑAGA E A PROXIMIDADE CULTURAL COM AS OBRAS 
BRUXÓLICAS DE FRANKLIN CASCAES 

 
Myrian Vasques Oyarzbal 

myrian.ead@gmail.com 
 
Na comunicação proposta apresentarei alguns trechos traduzidos e as soluções encontradas           
para a tradução ao português brasileiro dos relatos bruxólicos presentes no livro Pensamiento             
Mágico Vasco (2007), corpus da minha tese. A obra do espanhol Juan Garmendia Larrañaga,              
descreveu e fixou o mundo místico e o imaginário basco. Nesse sentido, para dar suporte à                
tradução ao português em razão da proximidade cultural, utilizamos como apoio contextual e             
terminológico a obra do brasileiro e catarinense Franklin Cascaes (2002), O Fantástico na             
Ilha de Santa Catarina. A correlação entre as duas obras visa tornar legível, na cultura alvo,                
os materiais linguísticos e culturais existentes nos relatos originais, criando assim, condições            
favoráveis para que o estrangeiro se revele na cultura doméstica, evitando desta forma, uma              
tradução etnocêntrica, na concepção do teórico Berman (2002, 2013). Além disto, comento            
acerca do gênero relato fantástico inserido no folclore-cultura popular e apresento algumas            
barreiras tradutórias específicas do trabalho. 
 
Palavras-chave: Tradução. Cultura. Relatos Bruxólicos. Folclore. 
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A LITERATURA TRADUZIDA DE CLARICE LISPECTOR: RESQUÍCIOS DE 
DOMESTICAÇÃO NA OBRA THE COMPLETE STORIES 

 
Antonia de Jesus Sales 

antonia_saless@hotmail.com 
 
O presente estudo pretende investigar resquícios de domesticação na obra The Complete            
Stories, de Clarice Lispector, tradução e publicação de 86 contos pela editora New York              
Directions nos Estados Unidos, em 2015, e pela editora Penguin Books no Reino Unido, em               
2015. Um ponto relevante desta tradução é que ela foi editada por Benjamin Moser, um dos                
biógrafos de Clarice Lispector. Os contos e as demais obras de Clarice alcançaram diversos              
públicos e línguas: (OMENA, 2002; GOTLIB, 2009; COUTINHO, 2012; FILHO; RAFAEL,           
2012; HANES; GUERINI, 2016), dentre outros estudos sobre a obra clariciana. Buscar traços             
de domesticação nas traduções dos textos de Clarice é buscar desdobramentos oriundos do             
processo tradutório, uma constante renovação do texto, uma vez que o texto original se              
perpetua nos traduzidos e este processo de construção que a tradução impõe merece estudos              
em busca da compreensão dos processos tradutórios envolvidos. O conceito de domesticação,            
que embasa teórica e metodologicamente o presente estudo é oriundo das pesquisas de             
Venutti (2002). Para este autor, a tradução existe como imitadora dos valores literários e              
linguísticos do texto estrangeiro e tal imitação é moldada e se projeta em uma tradição               
cultural diferenciada, o que implica em modificações profundas no texto traduzido. 
 
Palavras-chave: Clarice Lispector em inglês. Domesticação. Tradução. Análise de Tradução. 
 
 

O CÂNONE TRADUZIDO: A RECHERCHE NO MUNDO 
  

Sheila Maria dos Santos 
dossantos.sheilamaria@gmail.com 

  
Para tornar-se um cânone, noção que se constitui a partir do conceito de valor, uma obra                
literária deve ter minimamente circulado pelo mundo, para que suas qualidades sejam            
(re)conhecidas no meio literário. A tradução, portanto, ocupa um importante lugar na            
constituição do cânone literário, uma vez que a circulação mundial das obras depende da              
prática tradutória para, de fato, ocorrer. No caso de Marcel Proust, com a visibilidade e a                
importância conquistadas através de estudos críticos publicados sobre o autor e sua obra, não              
somente na França, mas também em diversos países da Europa e alhures, assinados por              
críticos eminentes como Walter Benjamin, Leo Spitzer, Curtius, Erich Auerbach, Samuel           
Beckett, Léon Pierre-Quint, entre outros, era inevitável o surgimento de traduções, mesmo            
que parciais, da obra À la Recherche du temps perdu. De modo que o autor teve a                 
oportunidade de ver sua obra desbravar outras terras e conquistar leitores estrangeiros, já que              
a primeira tradução inglesa de Du côté de chez Swann, primeiro volume da Recherche, é               
publicada pouco antes do falecimento de Proust, em 1922. Portanto, tendo em vista a estreita               
relação entre cânone e tradução, este trabalho pretende traçar um panorama das traduções da              
obra maior de Proust, a Recherche, de modo a identificar a relação entre a “canonização” da                
obra e o aparecimento das traduções de seus volumes pelo mundo. 
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Palavras-chave: Cânone. Tradução literária. Marcel Proust. Recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 14 - Tradução e Teatro 
Moderadora: Profa. Rachel Sutton-Spence 
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DESVENDANDO A TRADUÇÃO DE 
 A ILHA DESERTA DE CARLITO AZEVEDO 

 
Adriane Viz Veiga 

adrianevveiga@gmail.com 
  
Apesar da ampla produção teatral argentina, abordarei, no presente trabalho, unicamente a            
obra teatral do escritor e jornalista Roberto Arlt, escrita em meados do século XX. Arlt               
escreveu diversas peças que marcaram o teatro argentino de seu tempo, Entretanto, as obras              
arltianas de teatro não são muito estudadas no Brasil, razão pela qual proponho aproximá-las              
do público brasileiro. Dentre os textos teatrais de Arlt, há apenas uma versão da peça La isla                 
desierta em português, traduzida por Carlito Azevedo e publicada pelo Serviço Social do             
Comércio (SESC/RJ) através de um projeto de leituras dramáticas chamado de Projeto            
Dramaturgia - Leituras em Cena. O interesse deste trabalho é analisar e comentar a tradução               
realizada por Carlito Azevedo, discutir as técnicas usadas e as suas escolhas tradutórias com              
base em alguns teóricos como Venuti (1995), Rónai (1976, Eco (2007), e na minha própria               
experiência com a tradução da mesma peça, Permitindo, assim, um diálogo entre as opções              
tradutórias e as minhas observações a respeito do resultado final do texto. 
  
Palavras-chave: Roberto Arlt. Análise. Teatro. Tradução. 
 
 

A PRODUÇÃO DO TEXTO DRAMÁTICO EM LIBRAS NO 
 TEATRO DE BONECOS 

  
Natália Schleder Rigo 

nataliarigo@gmail.com 
  
Esta pesquisa aborda o teatro de animação em língua de sinais. Objetiva-se verificar como se               
apresenta a Língua Brasileira de Sinais (Libras) na produção do texto dramático construído             
pela manipulação de bonecos teatrais. Gerados por exercícios cênicos compreendidos por           
tradaptações intramodais e intralinguais de textos em diferentes corpos e formas (ator e             
boneco), os dados foram analisados à luz de referências teóricas inscritas em três campos do               
saber que dialogam nesta investigação: Estudos Linguísticos, Estudos da Tradução e Estudos            
Teatrais. A forma de apresentação da Libras foi verificada sob ponto de vista fonológico,              
considerando, além dos cinco parâmetros gramaticais, aspectos de gestualidade, prosódia e o            
uso intensificado da língua. Os resultados preliminares evidenciam que a possibilidade de            
construção linguística na manipulação de bonecos está diretamente associada à forma e            
conteúdo do texto dramático e à linguagem, técnica e estética do boneco. Um mesmo texto               
dramático expresso em Libras no corpo (cênico e linguístico) do ator é possível, portanto, ser               
expresso na mesma língua, no corpo (cênico e linguístico) do boneco. Esta investigação             
contribui com discussões linguísticas (por reforçar a propriedade de produtividade e           
criatividade das línguas de sinais, sobretudo, no seu uso intensificado e complexo no gênero              
dramático); com discussões tradutórias (por ser um estudo seminal sobre tradaptação teatral            
numa perspectiva intramodal, intralinguística e intersemiótica) e com discussões teatrais (por           
ressignificar e desconstruir o teatro majoritário logofonocêntrico ao evidenciar que o texto            
dramático não se limita ao uso da voz, do som, tampouco das línguas vocais-auditivas). 
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Palavras-chave: Teatro de Animação. Língua de Sinais. Texto Dramático. Libras. Bonecos. 
 
 

A TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO 
CONTEMPORÂNEO PARA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

 
Celina Nair Xavier Neta 

celinaxavier67@gmail.com 
  

Esta comunicação tem o objetivo de apresentar o projeto de tese que se filia aos campos                
epistemológicos dos Estudos de Tradução e, mais especificamente, aos Estudos de Tradução            
de Língua de Sinais e aos Estudos Surdos, tendo como intuito analisar a tradução e               
interpretação de roteiros de teatro contemporâneo em português para Língua Brasileira de            
Sinais, doravante chamada de Libras, no contexto teatral. A problemática a ser investigada se              
dá pelo crescente número de demandas de trabalho no contexto teatral em detrimento à falta               
de formação específica de profissionais para o atendimento de tais demandas. O projeto de              
pesquisa se propõe a analisar de que modo são realizadas as traduções e interpretações de               
espetáculos teatrais, enfatizando a tradução e interpretação de roteiros de teatro           
contemporâneo do português para Libras. A partir do objetivo geral, são estabelecidos,            
portanto, os o objetivos específicos do projeto: a) Analisar de que forma os tradutores              
intérpretes de Língua de Sinais – TILS realizam os processos de tradução e interpretação de               
roteiros de teatro do português para Libras; b) compreender de que forma os sistemas              
envolvidos na tradução (Libras/Português) operam na escolha de estratégias tradutórias; e c)            
de que forma as traduções e interpretações de Libras em espetáculos de teatro contribuem              
para a profusão da Libras e da cultura surda. Como encaminhamentos metodológicos,            
pretende-se adotar práticas de cunho qualitativo com 5 (cinco) tradutores intérpretes de            
Libras, com experiência em tradução e interpretação no âmbito teatral da região            
metropolitana de Porto Alegre. Estão previstas como estratégias metodológicas: entrevistas          
semiestruturadas, protocolos de verbalização sobre a tradução de um roteiro de teatro e             
grupos focais sobre a temática. Tais encaminhamentos têm como proposição principal fazer            
com que os TILS relatem, discutam e confrontem suas experiências de tradução e             
interpretação no teatro. 
  
Palavras-chave: Tradução. Libras. Teatro. Surdos 
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Mesa 15 - Tradução e Léxico 
Moderadora: Profa. Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão 

 
PROBLEMAS DE TRADUÇÃO DA TEORIA TRIDIMENCIONAL DO DIREITO 

  
João Carlos Pereira Hoeller 

pereirahoeller@hotmail.com 
  

A principal obra do direito e da filosofia brasileira: Teoria Tridimensional do Direito. Escrita              
por Miguel Reale, é estudada em outros idiomas pelo acolhimento da grade conceitual e dos               
princípios norteadores dos fundamentos teóricos. Proximidades históricas e culturais com          
países de língua hispânica determinaram a tradução da obra ao idioma espanhol e devido sua               
importância tornou-se muito difundida entre seus estudiosos na América Latina. O objetivo            
do trabalho é investigar no âmbito dos estudos léxicos gramatical problemas decorrentes da             
tradução da obra ao espanhol. Conceitos e princípios desenvolvidos na tradução quando            
interpretados tratam de buscar adequação lexigráfica entre línguas diferentes, estabelecem          
limites paradigmáticos que não escapam da interpretação teórica original e de como é vista              
originalmente na construção da teoria tridimensional do direito. Demonstrar que na tradução            
subsiste embargada uma relação que não foge da performance que se aproxima da             
compreensão de uma língua para outra e que permite a interpretação das relações arquitetadas              
entre conceitos e princípios, se levantam apenas sobre questões de natureza semântica            
idiomática de raízes comuns. A reconstrução teórica implicada na tarefa de solver tal             
complexidade linguística entre línguas diferentes, é de mostrar contextualizadas questões          
interpretativas de uma língua para outra enquanto originadas na tradução ao espanhol.            
Reflexão na dimensão da experiência jusfilosófica contribui para a resolução interpretativa no            
âmbito teórico, em que modelos de elementos estruturais e de lexografia ressoam da dialética              
semântica, enquanto expressam sua importância no processo cultural e histórico. 
  
Palavras-chave: Lexigrafia. Linguagem jusfilosófica. Interpretação. Problemas de tradução. 
 
 

REPERTÓRIO LEXICOGRÁFICO CONTRASTIVO BILÍNGUE PORTUGUÊS – 
ESPANHOL DE EXPRESSÕES PLURIVERBAIS FORMADAS A PARTIR DE 

NOMES DE ALIMENTOS 
 

Ivan Pereira de Souz 
tradutor.ivan@gmail.com 

 
Tendo iniciado no âmbito do Projeto “Banco de Colocações Léxicas português – espanhol” já              
concluído, e agora, no contexto do Projeto Dicionário Contrastivo português – espanhol,            
ambos de autoria da orientadora desta tese, esta tese tem por objetivo propor e elaborar um                
repertório lexicográfico bilíngue Português – Espanhol de Expressões pluriverbais (unidades          
fraseológicas, semifraseológicas e colocações) formadas a partir alimentos. O produto será           
destinado a brasileiros lusofalantes aprendizes de espanhol como língua estrangeira,          
hispanofalantes aprendizes de português como língua estrangeira e tradutores         
português-espanhol e/ou espanhol – português, podendo também ser acessível a aficionados.           
Seu lemario será elaborado a partir de dicionários da língua espanhola e de dicionários da               
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língua portuguesa do século XXI. A estrutura do artigo lexicográfico constará de entrada em              
português; definição em espanhol; exemplo em português e equivalente, em espanhol. As            
definições redigidas de próprio punho com base no que conste nos dicionários consultados e              
em outras fontes de pesquisa deverão oferecer informações úteis à produção escrita e oral em               
língua estrangeira de seus usuários. Com exemplos da Internet, nasce de uma proposta             
contrastiva e, ao mesmo tempo, descritiva. De orientação sincrônica, porém com neologia            
controlada, a partir de registros neste século, esta pesquisa deverá contribuir aos Estudos de              
fraseologia em língua portuguesa e língua espanhola. Para tanto, o marco teórico            
circunscreverá a Metalexicografia e seus diálogos em espanhol e português acerca das            
colocações, unidades semifraseológicas, morfologia e morfossintaxes; variação linguística;        
Tradução e Ensino de línguas. 
 
Palavras-chave: Repertório lexicográfico bilíngue. Português – Espanhol. Unidades        
fraseológicas. Expressões pluriverbais. Alimentos.  
 
 

TRADUÇÃO DE CULTURA OU CULTURA EM TRADUÇÃO? ASPECTOS 
TEÓRICOS E PRÁTICOS DA TRADUÇÃO DE ELEMENTOS CULTURAIS 

 
Maria Cândida Figueiredo Moura da Silva 

maria.fms@hotmail.com 
 
A tradução de elementos culturais é frequentemente atravessada por inquietações e dúvidas            
quanto às diversas possibilidades de procedimentos tradutórios possíveis de serem utilizados.           
Os estudos sobre tradução cultural, ainda que recentes, têm tomado forma e vêm cada vez               
mais sendo pontos de interesse. Há tempos, diversos autores pautam em seus trabalhos             
formas práticas e teóricas de levar para culturas meta aquilo que pertence particularmente à              
cultura da língua base da tradução. Dentre os autores que têm abordado os estudos culturais               
na tradução, destacam-se Basnett e Lefevere (1990), Nord (1997) e Snell-Hornby (2006).            
Esses autores buscam em seus estudos estabelecer um embasamento teórico para que a             
própria tradução cultural fosse possível. Neste sentido, a tradução de culturemas a partir de              
Nord (1997) tomou forma e foi posta em prática por outros estudiosos, a citar Molina               
Martínez (2006) e Nadal (2009). No entanto, é preciso destacar que assim como há os autores                
supracitados preocupados com a teoria da tradução cultural, também existem outros em busca             
da tradução em seu sentido mais prático. Como exemplo de teóricos desta prática de tradução               
cultural trazemos Molina e Hurtado (2002), por exemplo, que buscam respostas por meio da              
abordagem funcionalista da tradução. Ao passo que Sturge (2007) e Ferreira (2014)            
percorrem os caminhos da tradução etnográfica. Esta apresentação tem por objetivo expor um             
levantamento das teorias que permeiam a tradução cultural buscando encontrar possíveis           
alternativas para a tradução de culturemas, aspecto que será trabalhado em meu projeto de              
doutorado. 
  
Palavras-chave: Tradução. Tradução Cultural. Teoria Funcionalista. Tradução Etnográfica 
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EQUIVALENTES DE TRADUÇÃO DE VERBOS EM UM DICIONÁRIO 
(SEMI)BILÍNGUE DE LÍNGUA ESPANHOLA PARA APRENDIZES BRASILEIROS 

  
Rejane Bueno 

buenorejane@gmail.com 
  

O objetivo desta comunicação é apresentar uma pesquisa doutoral que está em andamento,             
sobre os equivalentes de tradução propostos em um dicionário (semi)bilíngue de língua            
espanhola voltado a consulentes brasileiros. Serão apresentados os pressupostos teóricos que           
subjazem a investigação, bem como os resultados preliminares analisados. Essa pesquisa tem            
dois objetivos principais: a) refletir sobre o tratamento lexicográfico oferecido às unidades            
verbais de um dicionário (semi)bilíngue de língua espanhola voltado para consulentes           
brasileiros, com especial atenção aos equivalentes propostos para tais lemas, e b) propor             
modelos de tratamento contrastivo entre as línguas portuguesa e espanhola dos equivalentes            
verbais nestes repertórios lexicográficos. Esta pesquisa parte da consideração do dicionário           
como objeto interdisciplinar capaz de fomentar a aprendizagem de língua estrangeira. O            
marco teórico no qual esta investigação baseia-se, parte da integração dos seguintes            
domínios: a Linguística aplicada ao ensino de línguas, a partir da noção de autonomia              
produtiva, tomando por base os trabalhos de Holec (1981), Dickinson (1987) e Little (1991);              
a Lexicografia pedagógica: a partir da visão da Teoria das Funções Lexicográficas (Tarp,             
2006); a Semântica lexical e o estudo da polissemia verbal: Geeraerts (2001; 2007), Battaner              
e Torner (2008) e Espinal (2015).A partir destes pressupostos teóricos, serão apresentadas            
algumas análises preliminares de unidades verbais levadas a cabo em um repertório            
lexicográfico (semi)bilíngue de língua espanhola para brasileiros. 
  
Palavras-chave: Lexicografia Pedagógica. Dicionário para aprendizagem de língua        
espanhola. Dicionário (semi)bilíngüe. Equivalentes verbais. 
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Mesa 16 - História da Tradução 
Moderadora: Profa. Marie-Hélène Torres 

 
A TRADUÇÃO DE LITERATURA ÁRABE NO BRASIL DURANTE O SÉCULO 

XXI: PRIMEIRAS IMPRESSÕES 
 

Sheila Cristina dos Santos 
sheilasantos100@gmail.com 

 
Os estudos das traduções de obras literárias de autoria árabe no Brasil constituem um              
importante expediente, não apenas para a compreensão dessa história, ainda em grande parte             
ignorada, como também, para contribuir e/ou reforçar os estudos arabistas no país. O objetivo              
desta comunicação é apresentar a metodologia de busca, assim como parte dos dados que              
estão sendo levantados sobre a tradução dessas obras no Brasil, que integram o projeto de               
doutorado “Textos de autoria árabe traduzidos no Brasil”. O recorte é temporal e abrange as               
duas primeiras décadas do século XXI (2000 a 2020). A intenção é trazer à público               
informações tais como: os títulos traduzidos e seus/suas autores/as, em qual língua foram             
escritas essas obras, as editoras que as publicaram, se as edições são bilíngues, se as               
traduções são diretas ou indiretas, no caso do original ter sido escrito em árabe. Buscarei               
também verificar a data da primeira publicação e se houve reedições com o intuito de saber se                 
essas traduções ainda fazem parte do mercado editorial brasileiro ou se tiveram uma única              
edição. O suporte teórico dessa pesquisa se baseia, sobretudo nos Estudos Descritivos da             
Tradução conforme proposto por Lambert (2011) e Gideon Toury (1995; 2012) e a teoria dos               
polissistemas apresentada por Itamar Even-Zohar (1990). 
 
Palavras-chave: Literatura árabe traduzida. História da Tradução. Teoria dos Polissistemas.          
Estudos Descritivos da Tradução. 
 
 

SADE E A CENSURA 
 

Rodrigo D'Avila Braga Silva 
rodrigodavilabraga@gmail.com 

 
Desde o início, a Obra de Sade sofreu com a censura por parte das mais diversas estruturas                 
sociais, desde os governos até o Vaticano. Em vida, Sade teve seus livros censurados durante               
os três regimes políticos franceses em que viveu, a Monarquia, a Revolução Francesa e o               
Período Napoleônico. Após a sua morte, em 1814, sua Obra passou a ser estudada somente               
no âmbito das ciências da saúde, pois a sua publicação se manteve proibida com vistas à                
leitura literária e os seus originais trancados no “Inferno” da Biblioteca Nacional da França.              
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Somente a partir do início do século XX seus textos começaram a ser recuperados e               
republicados, graças ao trabalho de intelectuais como Guillaume Apollinaire, Maurice Heine,           
Gilbert Lely e Jean-Jacques Pauvert, tendo sido novamente censurados pelo governo da            
época, mas desta vez em vão. Devido a esse movimento de redescoberta e republicação de               
sua Obra, os textos de Sade chegaram ao Brasil e começaram a ser traduzidos e publicados a                 
partir dos anos de 1940. Nesse momento vemos a censura agir sobre o texto, não por meio da                  
interdição da publicação dessas obras, mas pelas omissões nas traduções publicadas, por            
vezes, de partes inteiras de algumas obras. Como consequência, essas práticas alteram a             
percepção do grande público em relação a Obra de Sade, principalmente a partir da década de                
1970, quando a Ditadura militar entra em um de seus períodos mais sombrios. Dessa maneira,               
vemos com grande importância o papel da retradução como meio de trazer a luz obras               
censuradas totalmente ou parcialmente, devido aos mais diversos motivos, desde a regimes            
políticos ou a políticas editoriais. 
 
Palavras-chave: Marquês de Sade. Censura. Retradução. História da Tradução. 
 
 

TRADUÇÃO COMO ESCRITURA FUNDACIONAL 
 

Liliane Vargas Garcia 
rastro99@gmail.com 

 
A presente comunicação parte do pressuposto que nas raízes do estabelecimento formal da             
língua castelhana identifica-se o caráter fundacional da escritura em prosa ficcional através da             
tradução de Calila e Dimna. Tal proposição chama uma prática significante que coloca no              
centro da leitura e da escrita da História, da tradução e da literatura, o elemento simbólico que                 
aproxima estas disciplinas: uma linguagem cujo pensamento é sempre exterior —           
representação, ficção, metáfora. Este movimento faculta ao texto uma autonomia que permite            
repensar a constituição e a tradução de Calila e Dimna como prototexto do relato ficcional               
castelhano. Ao visibilizar o papel da tradução na constituição do relato literário, Calila e              
Dimna e Don Quijote, vinculados ao contexto toledano de tradução, se refratam como textos              
vertidos em língua castelhana a partir de um manuscrito árabe — cujo original importa menos               
que a atividade tradutória em si e inscrevem a tradução na gênese, real ou ficcional, dos                
cânones literários castelhanos. Ao ser definido como prototexto da narrativa ficcional           
castelhana — uma estratégia de leitura construída pela intervenção do olhar crítico —, o livro               
de Calila e Dimna se insere no curso da História para advertir as transformações mobilizadas               
pela constituição de uma escritura tradutória que desvela o nascimento da narrativa ficcional             
engendrada na transgressão conceitual e histórica entre fábula, apólogo e conto. 
 
Palavras-chave: História da tradução. Crítica. Prototexto. Gêneros Literários. 
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Mesa 17 - Recepção de Tradução / Relações de Poder 
Moderadora: Profa. Rosvitha Friesen Blume 

 
A RECEPÇÃO DA OBRA GARÇON MANQUÉ (2000) 

DE NINA BOURAOUI NO BRASIL 
 

Maria Cecilia Pilati de Carvalho Fritsche 
mcecilia002@gmail.com 

 
A proposta desta comunicação é refletir sobre a viabilidade de traduzir Garçon manqué             
(2000) para a língua portuguesa, na sociedade e cultura brasileiras, e como seria a sua               
recepção pelo leitor brasileiro. Com o apoio teórico e metodológico da Teoria dos             
Polissistemas, de Itamar Even-Zohar (1970), e da Teoria da Estética da Recepção (1967), de              
Hans Robert Jauss (1921-1997), analisou-se a obra no seu país de partida (França) e              
constatou-se que os sistemas das traduções influenciam no sistema da obra original. Ao usar              
o conceito de horizonte de expectativas de Jauss para delimitar o leitor brasileiro, presume-se              
uma boa aceitação e até uma identificação do leitor brasileiro com a temática do livro. Por                
meio das informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), é             
possível afirmar que o público leitor de Garçon manqué (2000) estaria localizado no eixo              
Rio-São Paulo, mas também na porção Sul do Brasil, na faixa escolarizada e burguesa. O               
leitor seria o médio e o universitário. Por fim, conclui-se que a tradução da obra Garçon                
manqué (2000) da escritora franco-argelina Nina Bouraoui no Brasil traria uma grande            
contribuição para a discussão da diversidade de indivíduos, a fim de desmistificar ideias             
preconcebidas presentes no senso comum e na cultura popular, que de certa forma ainda              
associam o mundo árabe à intolerância e ao radicalismo. 
 
Palavras-chave: Garçon manqué (2000). Nina Bouraoui. Teoria dos Polissitemas. Estética da           
Recepção. 
 

FIDELIDADE E TRADUÇÃO:  
UMA RELAÇÃO CONFLITUOSA 

 
Claudio Luiz da Silva Oliveira 

claudioliveira10@gmail.com 
 
O presente trabalho faz uma abordagem crítica e reflexiva sobre o tema infidelidade na              
tradução. Assim, objetiva-se com esta pesquisa fazer um estudo de cunho bibliográfico sobre             
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a temática ora discutida, realizando leituras para conhecer as ideias abordadas sobre o assunto              
por teóricos e pesquisadores, a partir da busca em artigos e dissertações na plataforma              
eletrônica SCIELO. Com o estudo, se fará uma abordagem crítica e reflexiva sobre a relação               
do tradutor com os ideais de fidelidade. Ao analisar ideias discutidas por teóricos que              
abordam essa temática como Arrojo (1986), Aubert (1998), Bohunovisky (2001), entre           
outros, e evidencia-se que não há possibilidade desse profissional atuar com fidelidade no             
processo de tradução, haja vista a complexidade semântica das línguas, bem como as             
características subjetivas de cada tradutor além das relações culturais presentes na língua de             
partida e de chegada. Ainda, se discutirá sobre a necessidade de engajamento social dos              
tradutores em seu trabalho, de forma mais efetiva, para que alcancem o reconhecimento             
devido pela tão importante tarefa de traduzir, para o universo acadêmico, sobretudo. 
Palavras-chave: Tradução. Tradutor. Fidelidade. Conflitos. 

 
TRADUTORX DE HISTÓRIAS: 

LINGUAGENS E PERFORMANCES DE UM CORPO CONCEITO 
 

Fabrício Henrique Meneghelli Cassilhas 
fhenrique.mc@gmail.com 

 
Proponho nesta comunicação apresentar um dos objetivos do meu projeto de doutorado que             
consiste em definir x "tradutorx de histórias" como um conceito sobre a minha corporeidade,              
linguagem e presença enquanto traduzo, para língua portuguesa, textos africanos do antigo            
Protetorado do Sul da Nigéria escritos em língua inglesa. Essas histórias escritas por             
Elphinstone Dayrell foram publicadas em 1910 e 1913 e são traduzidas por mim em um               
projeto de contação de histórias intitulado "Contra a Hipocrisia Colonial". Do papel para a              
minha voz, essas traduções de histórias são contadas perpassando meu corpo, existindo em             
palavra falada. Desta forma, a performance do meu corpo torna-se conceito, pois definir o              
que é ser "tradutorx de histórias" é também me definir, mesmo que momentaneamente.             
Enquanto traduzo essas histórias, penso não somente no texto, mas em como eu, uma bicha               
preta transviada, o apresento ao performar essas traduções. Nesse processo, analiso como esse             
texto me atravessa e, desta forma, renovo esse conceito a cada tradução, pois se uma história                
é alterada sempre que é contada, é também verdade que eu não sou x mesmx após contá-las.                 
Nessa comunicação, proponho relatar a experiência desse processo tradutório me entendendo           
como um corpo em constante tradução, já que minha identidade de gênero está relacionada              
com a forma como eu me expresso, como me entendo e como eu sou lidx (QUEBRADA;                
BAIRRO, 2018). Sendo o veículo dessa tradução o meu corpo negro não-binário, relaciono a              
performance das minhas traduções a minha performance de gênero (BUTLER, 2010),           
realizando uma crítica queer racializada (CASSILHAS, OLIVEIRA, 2017) dentro dos          
estudos da tradução enegrecendo o debate sobre a invisibilidade dx tradutorx (VENUTI,            
2002) pensando a invisibilidade de histórias negras (RIBEIRO, 2015; OLIVEIRA, 2017;           
EVARISTO, 2017). 
Palavras-chave: Tradução e relações de poder. Literatura africana. Contação de histórias.           
Crítica queer racializada. 
 
 

A ÉTICA NO CONTEXTO DA INTERPRETAÇÃO COMUNITÁRIA 
 

Márcia Cristina Valle Tarquinio 
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tarquinio.ufsc@gmail.com 

 
O objetivo desta comunicação oral é refletir sobre a Ética e sua aplicação no contexto da                
interpretação comunitária. A primeira parte desta apresentação introduz sucintamente a          
construção de alguns princípios éticos gerais, fazendo uma breve ponderação a respeito de             
seus significados ao longo da História nos campos de estudos da Filosofia, Sociologia e              
Linguística. A segunda parte apresentará alguns códigos de ética elaborados especificamente           
para profissionais que atuam nas áreas de tradução e interpretação. O foco dessa análise será               
o papel do tradutor e do intérprete como mediador da comunicação e suas responsabilidades              
inerentes à atuação profissional. A terceira parte comporá uma definição para interpretação            
comunitária a partir das teorias de Franz Pöchhacker (2010), Erik Hertog (2010), Sandra             
Beatriz Hale (2007) e Robert Barsky (1994). Finalmente, a quarta parte concluirá a reflexão              
através de uma análise da ética aplicada ao campo da interpretação comunitária,            
principalmente em seu aspecto de interação mediada com estrangeiros. 
Palavras-chave: Ética. Interpretação Comunitária. Intérprete. Mediador. 

Mesa 18 - Tradução e Léxico 
Moderadora: Profa. Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão 

 
PEQUENO VOCABULÁRIO MONOLÍNGUE DAS VOZES DA AMAZÔNIA:  

UM ESTUDO LEXICOGRÁFICO DO VOCABULÁRIO PRÓPRIO DAS LENDAS 
AMAZÔNICAS DA REGIÃO NORTE DO BRASIL 

 
Giselle Maria Pantoja Ribeiro 

poetagiselleribeiro@gmail.com 
 
Esta comunicação constitui uma aproximação do estudo da literatura oral da Amazônia à             
Lexicografia, tendo como finalidade repertoriar um vocabulário de falares regionais presentes           
nas publicações de lendas amazônicas. Compreendemos que ouvintes ou leitores, mesmo           
quando são falantes de uma mesma língua, precisam ter o conhecimento do vocabulário local              
para preencherem as lacunas que a comunicação lhes impõe. Nesse sentido, adentramos no             
terreno da tradução intralingual para privilegiar os falares entre nativos de uma mesma Pátria,              
porém de regiões distintas, de modo que a comunicação entre eles se estabeleça             
adequadamente. As lendas a serem usadas como fonte de dados estão no livro Apanhadores              
de histórias: Contadores de Sonhos – Vol. I e II, (2012). Atravessar a própria língua               
carregada de significados e chegar até outras regiões do Brasil, traçar a aproximação do              
imaginário amazônico, percorrer a linguagem peculiar do local e suas variantes, criar um             
repertório léxico para falantes da língua portuguesa de outras regiões do Brasil são alguns              
objetivos pretendidos na pesquisa. Na escolha desse vocabulário consideramos: lexias de uso            
local; destinatário-leitor não-amazônida fatores culturais; lexias que atravessam o tempo;          
mudanças de lexias e permanência de seus significados; crenças; valores. Como a pesquisa             
está em andamento, resultados mais consistentes são previstos para divulgação em novembro            
próximo quando da qualificação do projeto. 
 
Palavras-chave: Lexicografia. Literatura Oral. Vocabulário. Amazônia. 
 
 

LEXICOGRAFIA ESPECIALIZADA E ENSINO DE LÍNGUAS PARA FINS DE 
DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM ESPANHOL 
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RIOPLATENSE DE TRABALHADORES DO SETOR HOTELEIRO EM 

FLORIANÓPOLIS 
 

Rafaela Marques Rafael 
rafaelamarquesra@gmail.com 

 
Em virtude também de suas praias e belezas naturais, a cidade de Florianópolis recebe na               
temporada de verão um grande contingente de turistas, dentre os quais, de acordo com dados               
da FECOMÉRCIO (2018), aproximadamente 30% são oriundos da região do Rio da Prata.             
Para estabelecer comunicação satisfatória com o visitante rioplatense é necessário que os            
trabalhadores do setor hoteleiro possuam proficiência linguística na língua espanhola. Porém,           
conforme resultados da pesquisa realizada por Oliveira e Wildner (2011), somente 13,34%            
dos entrevistados do setor hoteleiro e de hospedagem apresenta nível de espanhol            
correspondente a C2, do Marco Comum Europeu de Referência para as línguas (MCER); isso              
quer dizer que grande parte dos profissionais da área improvisam o atendimento ao turista              
usando para isso o “portunhol”. Cientes da importância de dominar a língua estrangeira para              
que não ocorram equívocos e mal-entendidos ou, até mesmo, prejuízos, principalmente em            
situações, como as aqui mencionadas, nas quais a linguagem é a principal ferramenta de              
trabalho. Apresentaremos nesta comunicação, uma proposta inicial de pesquisa que vai ao            
encontro da necessidade dos setores do hotel: recepção e governança. Falaremos da produção             
de um material lexicográfico voltado para o espanhol rioplatense, ancorado teoricamente na            
Lexicografia especializada (BERGENHOLTZ; TARP, 1995; TARP, 2014), Linguagem        
especializada e Ensino de línguas para fins específicos (CALVI, 2006; CERVERO, 2009;            
MORENO; TUTS, 1998), como forma de detectar as necessidades linguísticas das seções em             
estudo, com o intuito de auxiliar os trabalhadores dos hotéis a adquirirem a competência              
linguística necessária para a comunicação com o turista rioplatense. 
 
Palavras-chave: Lexicografia especializada. Competência Linguística. Ensino de línguas        
para fins específicos. Espanhol rioplatense. 
 
 

QUANDO TRADUZIR É ESCOLHER: 
DO ESTRANHAMENTO À FORMAÇÃO DA AUTONOMIA DO LEITOR 

 
Emily Arcego 

arcegoemily@gmail.com 
 
A presente comunicação tem por objetivo central fazer uma reflexão sobre as escolhas             
tradutórias do campo Lexicográfico. Uma vez que fazer uma escolha é posicionar-se, o             
tradutor torna-se sujeito atuante e por isso não pode ser considerado sujeito neutro. Portanto,              
assim como defende Venuti (2004), não existe invisibilidade tradutória, cada vez que há uma              
escolha tradutória o tradutor torna-se aparente, ou seja, seu trabalho torna-se visível. Dentro             
desta perspectiva Venuti (2004) posiciona-se a favor de uma tradução estrangeirizante a fim             
de que o leitor perceba que é um texto traduzido, pois causa certo estranhamento. Então, a                
partir deste estranhamento, haverá um enriquecimento cultural, permitindo que o leitor seja            
um sujeito atuante porque caberá a ele buscar o seu próprio conhecimento. Assim, a              
dicotomia domesticação e estrangeirização fará parte do enlace entre a Tradução,           
Lexicografia e a Filosofia da Linguagem. A partir deste viés, uma breve análise será              
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apresentada das escolhas tradutórias adotadas por Danilo Marcondes (1990) ao traduzir o            
livro inglês How to do things with words que foi compilado a partir das Teorias da Filosofia                 
da Linguagem descritas J.L. Austin e traduzido por Quando Dizer é Fazer. 
 
Palavras-chave: Lexicografia. Teorias da Tradução. Filosofia da Linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 19 - História da Tradução 
Moderadora: Profa. Marie-Hélène Torres 

 
TRADUÇÃO E PARATEXTO:  

ANTONIO TABUCCHI EM PORTUGAL E NO BRASIL 
 

Rosa Helena Sousa de Oliveira 
rhelena.ufpa@gmail.com 

 
Esta comunicação tem como objetivo apresentar o escritor italiano Antonio Tabucchi no            
sistema Literário brasileiro. Tabucchi é um escritor que se encantou com a língua portuguesa              
ao conhecer a obra de Fernando Pessoa. De origem italiana, adotou Portugal como sua              
segunda pátria. Contrai matrimônio com uma portuguesa, Maria José de Lancastre, parceira            
de Tabucchi na vida e na profissão, já que os dois exercem à docência no ensino superior.                 
Tabucchi exerceu a função professor de Literatura Portuguesa na Universidade de Siena.            
Além de professor, foi escritor e tradutor da obra de Fernando Pessoa para o italiano. O texto                 
tabucchiano é intrigante, vivo e o autor afirma sobre Noturno Indiano que "Este livro, além               
de uma insônia, é uma viagem". (TABUCCHI, 1991, p. 7). Diversas obras do escritor foram               
traduzidas para a língua portuguesa. Dentre elas podemos citar: Noturno Indiano, O Fio do              
Horizonte, Chamam ao Telefone o Senhor Pirandelo, As Tentações, Os Voláteis do Beato             
Angélico, O Jogo do Reverso, Requiem, O Anjo Negro, Sonho dos Sonhos, Os três últimos               
dias de Fernando Pessoa: um delírio, etc. Isto demonstra que a obra do escritor tem um vasto                 
alcance nos países de língua portuguesa. Na pesquisa em andamento estamos investigando os             
paratextos das obras do referido escritor, traduzidas para o nosso idioma. Como            
fundamentação teórica utilizaremos Berman (2013), Genette (2009 e 2001), Haroldo de           
Campos (2015) e Torres (2011). “Paratexto é aquilo por meio do qual um texto se torna livro                 
e se propõe como tal a seus leitores, e, de maneira mais geral, ao público” (GENETTE,2009,                
p. 19). 
 
Palavras-chave: Antonio Tabucchi. Tradução. Sistema Literário. Paratextos. Brasil. 
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GIACOMO LEOPARDI NA IMPRENSA BRASILEIRA DA PRIMEIRA  
ERA VARGAS (1930-1945): CONTINUIDADES E DESCONTINUIDADES 

 
Ingrid Bignardi 

ingridbignardi@gmail.com 
 
A presente comunicação tem por objetivo apresentar o projeto da tese em andamento. Neste              
projeto temos como objetivo analisar e investigar de que forma o autor italiano do século               
XIX Giacomo Leopardi foi recebido no Brasil, especialmente o período que se refere à Era               
Vargas no Brasil (1930-1945), para que assim, possamos estabelecer uma abordagem da            
relação entre a imprensa, a cultura e os fenômenos tradutórios sob diferentes pontos de vista.               
O referido projeto de pesquisa tem por objetivo específico ainda realizar a construção de um               
banco de dados que mostre o mapeamento das traduções, críticas literárias, crônicas e outros              
tipos de textos publicados na imprensa brasileira e ainda propicie um locus para desses              
textos. A fundamentação teórica do projeto está dividida em quatro partes, são elas: Teorias              
da Tradução; Teorias da Imprensa; História da Tradução e Tecnologia e Informação. Em             
primeiro lugar, serão analisados os fluxos de tradução, a mídia e a figura dos tradutores na                
imprensa brasileira de modo que possamos estabelecer conexões entre o pensamento crítico            
que se faz de Leopardi desenvolvido na imprensa brasileira e a sua recepção, para assim               
apresentar a seguir dados sobre uma história da tradução das obras de Leopardi no Brasil. 
 
Palavras-chave: Giacomo Leopardi. Imprensa Brasileira. Era Vargas. História da Tradução 
 
 

TRADUÇÃO COMENTADA E ANOTADA DOS PREFÁCIOS DE GIACOMO 
LEOPARDI: CONSIDERAÇÕES SOBRE LEOPARDI TRADUTOR, CRÍTICO, 

HISTÓRICO E TEÓRICO DA TRADUÇÃO 
 

Margot Cristina Müller 
margot.muller@gmail.com 

 
 
O intenso estudo autodidata do jovem poeta Giacomo Leopardi na biblioteca paterna,            
intercalado de leituras que abarcam uma grande variedade de assuntos e áreas do             
conhecimento, assim como um volumoso exercício de tradução, promoveu uma formação           
múltipla e erudita a Leopardi lhe propiciando transitar e expressar-se como poeta, prosador,             
filólogo, filósofo e tradutor. Na perspectiva de Leopardi tradutor é importante destacar a sua              
fecunda atuação ao desempenhar o papel de crítico, teórico e historiador dessa esfera do              
conhecimento. Os prefácios escritos por Leopardi para acompanhar as suas traduções           
poéticas trazem consigo relevante material relativo à história da tradução, em que o autor faz               
um resgate alusivo (por meio de outras traduções anteriores à sua) visando determinar autoria              
e obra dos poetas gregos Mosco e Teócrito. Exerce ainda o papel de crítico e teórico da                 
tradução ao discutir escolhas feitas por ele durante o seu processo tradutório, assim como              
também faz comparações e críticas às traduções que antecederam a sua. Para este trabalho              
proponho apresentar um esboço de Leopardi enquanto crítico, teórico e historiador da            
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tradução, partindo dos seus registros impressos principalmente nos prefácios, no Zibaldone e            
em algumas cartas trocadas com literatos da época e principalmente com o seu editor. 
 
Palavras-chave: Tradução. Crítica. Teoria. Giacomo Leopardi. 
 
 

O AUCTOR MEDIEVAL 
 

Jaqueline Sinderski Bigaton 
jaquelinesinderski@gmail.com 

 
Partindo do pressuposto de que a concepção moderna de “autor” é oriunda e, também,              
diverge em alguns aspectos daquela corrente durante o período conhecido como Idade Média             
– e, mais especificamente, ao longo do período da Baixa Idade Média da Europa Ocidental –,                
vê-se a necessidade de se realizar uma investigação acerca de tal concepção no contexto              
medieval, uma vez que os conceitos modernos não possuem validade histórica (MINNIS,            
2010), sobretudo em relação à literatura medieval e seu estudo. Nesse sentido, é importante              
ressaltar que, mesmo sendo factível, a aplicação de teorias literárias modernas ao estudo de              
textos medievais deturpa a análise em si, principalmente quando ignora o contexto            
espaço-temporal em que tais textos (e obras) foram produzidos. A título de exemplo, a análise               
do livro L’Advision Christine deve levar em consideração, também, o contexto histórico            
(espaço-temporal) em que foi produzido – França, início do século XV (entre os anos 1405 e                
1406) –, uma vez que uma obra é um produto social e histórico. Ademais, em L’Advision,                
Christine de Pizan apresenta a jornada da narradora, que inicia como escriba e alcança, ao               
fim, o nível máximo da hierarquia autoral, tornando-se um auctor. Essa jornada é             
emblemática, uma vez que é, também, autobiográfica. Nesse sentido, a investigação acerca do             
termo auctor, foco da apresentação a que esse resumo se refere diz respeito à teoria literária                
medieval, ao texto pesquisado, à vida da autora e, igualmente, à melhor compreensão de              
concepções modernas cuja origem remonta a séculos anteriores. 
 
Palavras-chave: Idade Média. Auctor. Christine de Pizan. Literatura medieval. Tradução          
literária. 
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Mesa 20 - Tradução Literária 
Moderadora: Profa. Andréa Cesco 

 
RUMO À GLÓRIA: A HERMENÊUTICA NO PROCESSO DE TRADUÇÃO 

 
Cassiano Teixeira de Freitas Fagundes 

cassimf@gmail.com 
 
A obra do músico e autor estadunidense Woody Guthrie (1912 - 1967) é um retrato da                
Grande Depressão e do Dust Bowl, que juntos provocaram na década de 1930 o deslocamento               
de milhares de pessoas do Meio-Oeste e Sudoeste dos Estados Unidos em direção ao Oeste               
do país. Em sua autobiografia, Bound For Glory (1943) Guthrie retrata sua vida entre os               
migrantes, suas viagens pelo país e o início de seu reconhecimento como músico. O texto               
heteroglóssico usa representações de variedades sub-padrão do Inglês estadunidense na          
caracterização de diferentes grupos socioculturais da época. Esta comunicação examina a           
hipótese de que tal uso tinha o propósito de legitimar a posição de Woody Guthrie de                
narrador da vida dos migrantes do período, servindo assim a um fim ideológico relativo a sua                
associação a grupos da Esquerda estadunidense. O objetivo é destacar uma compreensão e             
interpretação do texto de Guthrie que informam a tradução em progresso da obra para o               
Português Brasileiro. Intitulada de Rumo à Glória, ela é pautada pela ética em relação à               
representação da alteridade, e tem como ponto de partida a filosofia hermenêutica aplicada à              
tradução: o tradutor é visto aqui como um indivíduo social e histórico que se posiciona,               
compreende o Outro, e então, age na sociedade (STOLZE, 2010). A comunicação é baseada              
no aporte teórico da hermenêutica de Paul Ricoeur (1992, 2004), conforme destacado por             
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Kharmandar (2015), principalmente no que diz respeito a sua teoria da narrativa, e de ética e                
política da tradução. Os resultados iniciais sugerem uma construção consistente de uma            
dimensão ideológica em Bound For Glory que é central em sua narrativa. O objetivo mais               
geral é contribuir para com a discussão acerca da hermenêutica no âmbito dos Estudos da               
Tradução. 
 
Palavras-chave: Tradução Literária. Hermenêutica. Variedades Linguísticas. Ideologia. 
 
 

A POLIS E A URBS: PENSANDO OS AGRUPAMENTOS HUMANOS A PARTIR 
DAS OBRAS DE SEIS HISTORIADORES DA ANTIGUIDADE 

  
Silvio Somer 

silvioletras@gmail.com 
 
Os historiadores gregos Heródoto, Políbio e Tucídides viveram entre os séculos V e II a.C.,               
enquanto os historiadores romanos viveram entre os séculos I a.C. e I d.C. Os três gregos são                 
considerados representantes muito importantes de um tipo novo de conhecimento, trata-se da            
história, que é o “conhecimento adquirido através da investigação”. Antes deles haviam            
existido os logógrafos, que eram os “escritores em prosa”, cujos trabalhos contavam a             
história se utilizando, por exemplo, de mitologia, sem necessariamente ter um objetivo de             
refletir sobre os atos humanos, o que é mudado por Heródoto. Políbio e Tucídides foram               
receptores dos escritos de Heródoto, refinando e continuando a contar os feitos de pessoas              
importantes. A investigação que eles faziam se dava através da consulta a documentos que              
registravam os acontecimentos, a serem contados posteriormente pelo historiador, ou a           
pessoas que haviam testemunhado tais acontecimentos. Os gregos nos deixaram o registro da             
polis já estabelecida, enquanto os historiadores romanos Tito Lívio, Salústio e César, por sua              
vez, trataram predominantemente das guerras de dominação e de manutenção da urbs. Tito             
Lívio escreveu uma obra monumental sobre a história de Roma, contando os acontecimentos             
a partir de sua fundação. Salústio e César, por outro lado, contam histórias de conflitos. Esses                
três historiadores são fieis à narração de acontecimentos após sua investigação, como            
estabelecida pelos gregos. Os seis historiadores formam um contínuo de seis séculos, nos             
deixando informações preciosas sobre dois dos maiores impérios já existentes no mundo            
ocidental, contando seu modo de ver outros povos e deixando registros sobre os             
agrupamentos humanos a que hoje chamamos de cidades. As motivações e a organização             
tanto da polis quanto da urbs, a partir das obras dos historiadores, além da necessidade que                
temos de suas traduções, são o tema da comunicação aqui proposta. 
 
Palavras-chave: História. Tradução. Roma. Grécia. 
 
 

UMA RETRADUÇÃO DE GARGANTUA:  
DA PRÁTICA À TEORIA E OS MOTIVOS DA NÃO TRADUÇÃO 

 
Luíz Horácio Pinto Rodrigues 

luizhoracio57@gmail.com 
 
O trabalho aqui abordado refere-se exclusivamente à realização da tradução da obra            
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Gargantua, de François Rabelais, publicada em 1534. O que será apresentado nesta ocasião             
terá como exemplo e justificativa o título em questão, no entanto esses mesmos preceitos              
orientam o trabalho em curso dos demais livros do referido escritor. Vale acrescentar que os               
escritos de François Rabelais apresentam inúmeras versões, bastante diversas, a opção por            
esta não implica ser a mais confiável, reflete apenas a escolha deste tradutor. O processo               
tradutório levou à teoria, visto que a tarefa pretendeu a preservação da ambientação da época,               
do mundo de Rabelais e do mundo de Gargantua; este também o motivo para a não tradução                 
de determinadas palavras. Ressalto o embate entre teoria e prática com ênfase no inevitável              
acordo tradutor/editor (no caso específico da tradução literária) o que enseja uma “outra             
teoria”. Não cabe aqui o menor traço de críticas ou desprezo às inúmeras teorias da tradução,                
tanto que alguns preceitos de Antoine Berman predominam a orientação do referido trabalho. 
 
Palavras-chave: Retradução; Gargantua; Não tradução; Literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 21 - Tradução e Teatro 
Moderador: a definir 

 
MAURICIO KARTUN, TERRENAL E DUAS TRADUÇÕES NO BRASIL 

 
Paulo Henrique Pappen 

paulohpappen@protonmail.com 
 
O objeto da minha pesquisa é a peça de teatro Terrenal – Pequeño misterio ácrata (2014),                
escrita por Mauricio Kartun (San Martín, Argentina, 1946), reconhecido hoje como um            
importante dramaturgo argentino (cf. DUBATTI, 2011; PELLETTIERI, 2000). Nos anos          
setenta ele teve contato com a obra e as práticas de Augusto Boal e se envolveu com                 
produções teatrais coletivas de cunho político, o que se reflete bastante em sua produção              
individual, como nas peças Pericones (1987), Sacco y Vanzetti (1992), El niño argentino             
(2006), Ala de criados (2009), Salomé de chacra (2011) e Terrenal (2014). Terrenal está              
sendo traduzida por Cecilia Thumim Boal e Marco Antônio Rodrigues, que estão preparando             
uma montagem de Terrenal a ser estreada em 2019. Meu trabalho tem uma perspectiva de               
crítica de tradução, então assumo a ideia de Augusto de Campos (1987) que fala em “crítica                
via tradução” e também traduzo essa peça. Trata-se de uma obra que reinterpreta o mito de                
Caim e Abel num contexto interiorano, ressaltando aspectos sociopolíticos passíveis de serem            
lidos no mito bíblico: a disputa entre uma abordagem proprietária da natureza (Caim) versus              

 
 



XI SPA-PGET - 2018 
Seminário de Pesquisas em Andamento 

 
uma abordagem orgânica e integrada (Abel), havendo ainda uma terceira figura na peça:             
Tatita, ou seja, Deus, o legítimo proprietário do terreno. O texto de Kartun está escrito em                
espanhol, com sotaques do interior argentino e algum tom bíblico em certos momentos. O              
subtítulo pequeño misterio ácrata faz menção ao gênero teatral “mistério”, tipo de drama             
religioso comum na Idade Média europeia, em que eram encenadas passagens bíblicas.            
Quanto ao adjetivo ácrata, é uma palavra grega que significa “sem poder” (a + kratos), ou                
seja, trata-se de um sinônimo de anárquico, anarquista. 
 
Palavras-chave: Mauricio Kartun. Teatro argentino. Crítica de tradução. Tradução de          
dramaturgia. 
 
 

A REPRESENTAÇÃO DO FEMININO: ELIZABETH BENNET NA ADAPTAÇÃO 
TEATRAL DE PRIDE AND PREJUDICE 

 
Cristiane Bezerra do Nascimento 

cristianebz@hotmail.com 
 
A presente pesquisa pretende contribuir para os Estudos da Tradução e, especificamente a             
Tradução Teatral. No trabalho, será feita uma tradução e análise da adaptação teatral do              
romance Pride and Prejudice, da escritora britânica Jane Austen, publicado pela primeira vez             
1813, e tendo sua primeira tradução no Brasil intitulada como “Orgulho e Preconceito”             
traduzida por Lúcio Cardoso, publicado pela editora José Olympio, em 1940. A adaptação             
teatral da obra Pride and Prejudice que será objeto do presente estudo, é de autoria de Joseph                 
Hanreddy e J. R Sullivan com direção de Helene Kvale. A obra se ambienta na Inglaterra do                 
século XIX, se passa na cidade fictícia de Meryton e tem como personagem principal              
feminina a Elizabeth Bennet (Lizzie), uma mulher que possui uma visão diferente das             
mulheres da sua época. A obra trata de como Elizabeth Bennet lida com questões relativas à                
moral, cultura e casamento. Dito isto, investigaremos a representação da imagem feminina            
por meio das análises dos textos dramatúrgicos com o intuito de averiguar como realizar esta               
tradução para o português e para a concretização cênica em um cenário mais contemporâneo.              
Busca-se a analisar linguagem da adaptação teatral, focando principalmente naquela utilizada           
para a construção da personagem Elizabeth Bennet e discutir sobre a tradução e as estratégias               
tradutórias utilizadas para o português na adaptação teatral de Pride and Prejudice, bem             
como propor um discurso sobre a Tradução Teatral. Serão discutidos os problemas            
tradutórios envolvidos na tradução dramática de Pride and Prejudice, e de como tornar este              
texto adequado, discutindo questões como referências extratextuais e contextuais, linguagem          
verbal e não verbal lidando com diferentes códigos linguísticos, culturas, audiência e            
questões sobre sinalização teatral. 
 
Palavras-chave: Tradução. Teatro. Jane Austen. Feminino. 
 
 

DA LETRA À IMAGEM: O PROCESSO DE TRANSPOSIÇÃO DE 
DRAMATURGIAS NO TEATRO DE IMAGEM 

 
Tobias Nunes Cordova 
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A fim de investigar mais a fundo o processo de transposição da dramaturgia teatral – em sua                 
estrutura verbal, enquanto letra e literatura - para o palco – através de imagens e de uma                 
comunicação visual e não verbal - dentro da definição de um teatro dito de imagem               
(SÁNCHEZ, 1994), esse estudo, no âmbito da tradução intersemiótica (PLAZA, 2001),           
pretende discutir a ideia e a concepção das dramaturgias visuais e imagéticas como recurso de               
composição da cena teatral. Também pretende observar a sua estrutura dramatúrgica, o texto,             
as palavras-imagem, os gestos, sonoridades e o além-texto nele sugeridos e em possibilidade,             
não só como mecanismos cênicos dessa dramaturgia e desdobrados no palco, mas também             
analisá-los enquanto mecanismos de estabelecimento de uma comunicação visual e          
performativa com um público no teatro, que possibilita a representação e também a tradução              
de um texto dramatúrgico, de uma peça teatral em si, comunicados no palco pela intersecção               
das duas áreas: tradução e teatro. 
 
Palavras-chave: Dramaturgia visual. Teatro de Imagem. Tradução Intersemiótica.        
Linguagens verbais e linguagens não verbais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 22 - História da Tradução 
Moderadora: Profa. Andréa Cesco 

 
A OBRA GRAMSCIANA TRADUZIDA POR CARLOS NELSON COUTINHO: 

TRADUTIBILIDADE E PARATEXTO 
 

Diego Silveira Coelho Ferreira 
diegosilveiracf@gmail.com 

 
O filósofo italiano Antonio Gramsci é dos mais importantes autores marxistas do século XX.              
Até hoje, sua obra repercute em vários países, como Itália, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil               
(DELLA SANTA, 2017). Aqui, suas primeiras traduções publicadas, edições posteriores e,           
boa parte de sua repercussão teórica e política atribuem-se ao trabalho tradutório, crítico e              
militante de Carlos Nelson Coutinho (1943-2012). Um trabalho de divulgação como o de             
Coutinho sobre Gramsci, realizado por 40 anos, gerou críticas negativas e positivas, além de              
incentivar debates políticos e intelectuais, tanto aqui quanto no exterior. Dada a relevância de              
Carlos Nelson Coutinho na difusão da obra gramsciana no Brasil, o objetivo da tese é analisar                
e contextualizar as traduções de Gramsci no País feitas por Coutinho. Para isso, lança-se mão               

 
 



XI SPA-PGET - 2018 
Seminário de Pesquisas em Andamento 

 
de análises paratextuais e sócio-políticas. Com o paratexto, a ideia é analisar especialmente os              
epitextos (GENETTE, 2009) da obra gramsciana elaborados pelo tradutor Coutinho, mas           
também por críticos de Gramsci, de Carlos Nelson e de suas traduções. Neste plano, também               
se pretende avaliar o papel dos agentes literários e políticos envolvidos na publicação e              
repercussão dos textos. Com a análise sócio-política, pretende-se avaliar a influência da            
conjuntura política brasileira em que as traduções foram realizadas na recepção dos textos de              
Gramsci. Assim, almeja-se alcançar uma compreensão da importância da tradução de           
Coutinho para a difusão do pensamento de Gramsci no Brasil. Neste ponto, a intenção é ler o                 
trabalho tradutório de Coutinho à luz da categoria de “tradutibilidade”, estabelecida por            
Gramsci. Um aspecto basilar da tradutibilidade é sua relação com a práxis política; outro, que               
ela pressupõe etapas civilizacionais parecidas, se relaciona com a possibilidade de tornar            
traduzíveis, pela linguagem, realidades culturais específicas. Assim, a ideia é investigar a            
maneira pela qual Coutinho tornou traduzível a filosofia de Gramsci para a realidade             
brasileira. 
 
Palavras-chave: Gramsci. Carlos Nelson Coutinho. Tradutibilidade. Paratexto 
 

PROJETO TRADUTÓRIO DE BÍBLIAS VULGATAS: 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
Francinaldo de Souza Lima 

francinaldodesouza@gmail.com 
 
A tradução de textos bíblicos começou por volta do século III a.C. e persiste até os dias                 
atuais, sendo realizada sob diferentes métodos e visando diferentes públicos. Atualmente,           
vem se destacando no Brasil o aumento no número de traduções ditas em linguagem              
contemporânea; também conhecidas como bíblias vulgatas. A presente comunicação tem por           
objetivo descrever, em linhas gerais, o projeto tradutório de bíblias assim caracterizadas.            
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e documental. O corpus            
analisado é composto por informações paratextuais extraídas de oito obras. Os dados obtidos             
foram relacionados entre si para estabelecimento de características comuns. Em seguida, os            
mesmos foram discutidos à luz de reflexões teóricas e metodológicas que versam sobre os              
diferentes métodos de tradução, como Schleiermacher ([1813], 2010), sobretudo quanto da           
aplicação do método de equivalência funcional à tradução bíblica, encontradas em Nida            
(1964; 2000), Koenings (2009) e Barnwell (2011). Ainda, nos fundamentamos em Nida e             
Taber (2004) e Teixeira e Zimmer (2008) sobre a evolução das formas de tratamento dadas às                
línguas bíblicas originais pelos agentes envolvidos com a tradução, visando a adequação da             
linguagem ao público-alvo. Em conclusão, notou-se que as traduções bíblicas vulgatas são            
caracterizadas por apresentar registro linguístico acessível a pessoas com diferentes níveis de            
instrução, a partir da aplicação do método de equivalência dinâmica, com foco no leitor,              
fornecendo-lhe recursos de natureza hermenêutica, teológica e/ou tradutológica. 
 
Palavras-chave: Bíblia. Tradução bíblica. Bíblias vulgatas. Projeto tradutório. 
 
 

A TRADUÇÃO NA LINGUÍSTICA FORENSE DE HIPÓLITO DA COSTA (1817) 
 

Dienifer Leite 
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dieniferleite@hotmail.com 

 
O jornal Correio Braziliense foi o primeiro veículo independente de comunicação do Brasil.             
Como é conhecido, a Corte Portuguesa proibiu a impressão local de jornais e livros no Brasil                
Colônia. Em 1808, com a chegada da Corte, fugindo das tropas francesas de Napoleão              
Bonaparte, chegaram as primeiras prensas tipográficas, para uso exclusivo em publicações           
oficiais ou oficiosas (censuradas). O jornalista Hipólito José da Costa (Pereira Furtado de             
Mendonça) fundou o jornal Correio Braziliense em Londres, onde a publicação era redigida e              
impressa. Esse jornal chegava ao Brasil (e demais colônias portuguesas) a bordo de navios              
mercantes. A publicação circulou entre os anos de 1808 e 1822. A obra de Hipólito da Costa,                 
Correio Braziliense, é uma das primeiras manifestações escritas no campo de Linguística            
Forense em território nacional. Disciplina esta que, apesar de extremamente difundida em            
outros países, carece de bibliografia brasileira, principalmente em termos históricos. Além de            
notícias, crítica social e política, Hipólito fazia a tradução de documentos legais de vários              
países (alvarás, sentenças, leis e etc). Um olhar mais apurado, na estrutura textual destas              
traduções legais, pode revelar as deficiências que se refletem e ecoam no tempo do discurso               
legal brasileiro, tais como o surgimento do criticado “Juridiquês” (PETRI, 2008). O            
“Juridiquês” pode ser considerado umas das barreiras primogênitas do direito à informação            
garantido constitucionalmente art. 5º inciso XXXIII, bem como no inciso II do § 3 do art. 37                 
e no § 2 do art. 216 da Constituição Federal de 1988. Qual seria a eficácia do Diário Oficial                   
por exemplo, se o cidadão comum não pode decodificar a mensagem? A identificação do              
problema e sua origem são determinadamente o princípio de sua solução, “revitalizando as             
teorias atuais” (PINILLA, 2017). O objeto de análise é todo o conteúdo traduzido de direito               
positivo (leis escritas) no jornal Correio Braziliense, obviamente redigido por Hipólito da            
Costa, enquadrado dentro do campo da Linguística Forense (documentos legais traduzidos)           
no primeiro semestre de 1817. A pesquisa determina-se a fazer um levantamento quantitativo             
e qualitativo gramático funcional (HALLIDAY, 1985) da produção de Linguística Forense na            
obra jornalística Correio Braziliense, para estabelecer um padrão de redação do autor no             
período pré-selecionado, mapeando historicamente a Tradução (MUNDAY, 2016) e a          
Linguística Forense (COULTHARD, 2010); a nível do Discurso (FAIRCLOUGH, 1989), o           
nascimento do “Juridiquês” em território brasileiro. “A linguagem do Direito existe para não             
ser compreendida”, (PETRI, 2008, p. 28). 
Palavras-chave: Linguística Forense. Tradução. História da Tradução. 

Mesa 23 - Tradução Literária 
Moderadora: Profa. Karine Simoni 

 
TRADUÇÃO DE THREE WOMEN: A POEM FOR THREE VOICES, DE SYLVIA 

PLATH E A MATERNIDADE COMPULSÓRIA 
 

Elis Maria Cogo 
aeliscogo@gmail.com 

 
Das experiências expostas nos trabalhos de Sylvia Plath, os temas mais recorrentes são os              
corpos femininos e a maternidade, os quais são abordados de forma intensa e, muitas vezes               
conflitante. À vista disso, destaca-se o poema Three Women: A Poem For Three Voices, no               
qual Plath descreve três mulheres e suas respectivas adversidades com a maternidade. Diante             
disso, almeja-se discutir a importância cultural e universal da maternidade e, principalmente,            
das escolhas das mulheres em relação aos seus corpos, uma vez que regulados pelo Estado, o                

 
 



XI SPA-PGET - 2018 
Seminário de Pesquisas em Andamento 

 
direito de escolha é muitas vezes coibido. No que cerne à tradução, a comunicação se dará                
com base em uma visão contemporânea de tradução para o palco (ao tempo em que a                
relaciona a identidade feminina e a maternidade compulsória), visto que o poema de Plath foi               
escrito para ser encenado, ou seja, possui todas as nuances de uma peça teatral e há de se                  
considerar todos os signos ditos e não ditos. 
 
Palavras-chave: Sylvia Plath. Tradução. Poema. Maternidade compulsória. 
 
 

A AMAZÔNIA DE FRANCISCO IZQUIERDO RÍOS TRANSCRIADA NO 
POÉTICO: TRADUÇÃO COMENTADA 

 
Lilian Cristina Barata Pereira Nascimento 

sralilian@gmail.com 
 
Esta comunicação se dedica ao romance Belén (1971), de Francisco Izquierdo Ríos, autor             
peruano pouco lembrado na capital Lima, mas reconhecido principalmente nas duas           
principais macrorregiões que formam o Peru: a serra andina e a floresta amazônica. O              
romance é o próprio objeto de estudo (escrito em espanhol peruano e traduzido, neste projeto,               
para o português brasileiro), com a intenção de não restringir, a obra e o autor, à literatura de                  
cunho regionalista ou folclórico, mas considerando seu caráter autóctone e universal. Belén            
oferece um olhar poético a partir do caráter local para universalizar a condição do Ser               
Humano no mundo, narrando cuidadosamente a difícil vida do bairro, na cidade de Iquitos,              
incluindo pessoas, histórias, paisagem suburbana e a natureza do Amazonas e outros rios. O              
critério de escolha está centrado na temática amazônica, com especial atenção à poética; e o               
levantamento teórico dá-se com Loureiro (2001), Pinto (2008), Pizarro (2012) e Pressler            
(2007) sobre Amazônia; Campos (2015), Berman (2013), Lambert (2011), Levý (2012),           
Torres (2017) sobre os Estudos da Tradução. Transcriar a Amazônia, a partir da proposta de               
Haroldo de Campos, é um grande desafio, mas também uma oportunidade de trazer uma obra               
amazônica para o sistema literário brasileiro com a marca do estrangeiro. Portanto, os             
comentários da tradução enveredam teoricamente a transcriação, norteados pelos Estudos          
Descritivos da Tradução. 
 
Palavras-chave: Poética amazônica. Belén. Teoria da Transcriação. Tradução comentada. 

 
IMPRESSÕES DE UM VIAJANTE INGLÊS SOBRE O NORDESTE DO BRASIL: 

ANÁLISE DA TRADUÇÃO DO LIVRO TRAVELS IN BRAZIL 
  

Kadidja Márcia Sá Leitão Sarmento do Nascimento 
kadidjasa@hotmail.com 

 
O intuito deste trabalho é analisar a obra de Henry Koster, inglês que veio ao Nordeste do                 
Brasil no século XIX e fez vários relatos sobre a cultura do povo nordestino e paisagens por                 
ele aqui encontradas, compilando suas impressões no livro Travels in Brazil, publicado em             
1816 na Inglaterra. Essa obra foi traduzida e comentada por Luís da Câmara Cascudo,              
natalense, escritor, historiador e pesquisador da cultura e folclore brasileiros, tendo como            
título Viagens ao Nordeste do Brasil em sua publicação de 1940, uma vez que a trajetória de                 
Koster se deu por essa região. Além da tradução, Câmara Cascudo traz diversos comentários              
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sobre as especificidades de expressões, utensílios, comidas, animais, natureza,         
acontecimentos e vestimentas dessa região, apresentados nas percepções de Koster relatadas           
no livro. A abordagem principal dessa pesquisa será acerca dos capítulos V e VI, que tratam                
do seu percurso pelo Rio Grande do Norte, através da análise comparativa entre os textos de                
partida e de chegada, e da forma pela qual a cultura nordestina foi descrita por Koster para o                  
público inglês. 
 
Palavras-chave: Travels in Brazil. Viagens ao Nordeste do Brasil. Henry Koster. Luís da             
Câmara Cascudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



XI SPA-PGET - 2018 
Seminário de Pesquisas em Andamento 

 
Mesa 24 - Tradução e Imagem 

Moderador: a definir 
 

IRLANDA: MULHERES, FILANTROPIA E RELIGIÃO 
 

Antônia E. M. Gehin 
antonia.gehin@gmail.com 

 
No decorrer do século XIX, problemas sociais que emergiram, sobretudo, como consequência            
do rápido aumento populacional e da dominação britânica sobre a economia agrícola            
irlandesa, contribuíram para um extraordinário crescimento de organizações de caridade no           
país. Embora ambos os sexos tenham colaborado para a iniciativa, o trabalho voluntário foi              
rapidamente dominado por mulheres. Rompendo com o ideal feminino de virtude angélica            
instituído durante a Era Vitoriana, mulheres irlandesas de classe média serviram-se de seus             
atributos femininos para adentrarem a esfera pública reservada aos homens. Em meio a vários              
debates acerca da natureza do trabalho filantrópico, assim como o impacto que o mesmo              
exerceu na formação da sociedade irlandesa, esta comunicação se propõe abordar as            
motivações que impulsionaram inúmeras mulheres a abdicarem de suas posses para a            
construção de instituições de caridade voltadas para pessoas marginalizadas. Além disso, a            
comunicação pretende discutir o impacto que a iniciativa exerceu sobre o papel da mulher na               
sociedade irlandesa nesse período, assim como a influência da Igreja Católica no            
estabelecimento e na configuração de instituições criadas por mulheres cristãs. Desse modo, a             
comunicação aborda a contextualização histórica do filme The Magdalene Sisters, tema da            
dissertação de mestrado em Estudos da Tradução intitulada Linguagem Sexual e Religiosa            
em The Magdalene Sisters, de Peter Mullan. 
 
Palavras-chave: Irlanda. Filantropia. Asilos da Madalena. Religião. 
 
 

MULTIMODALIDADE E REPRESENTAÇÕES VISUAIS NO ÂMBITO DOS 
ESTUDOS DA TRADUÇÃO: DISCUSSÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA AS 

TRADUÇÕES MULTIMODAIS 
 

Laís Gonçalves Natalino 
laisnatalino@hotmail.com 

 
A presente proposta tem como objetivo discutir como a Gramática do Design Visual (GDV)              
(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) pode oferecer subsídios para que o(a) tradutor(a)           
compreenda como os elementos visuais se organizam e afetam a construção dos significados.             
Essa discussão surge a partir da tese de doutorado (em desenvolvimento) que tem como              
propósito central analisar as representações da profissão de secretariado nos discursos           
midiáticos do Brasil e da Inglaterra. Considerando as constantes discussões e enfoques dados             
à dimensão linguísticas de textos, independentemente de seus tipos, os Estudos da Tradução             
foram descritos como uma disciplina monomodal (KAINDL, 2013) durante muito tempo. No            
entanto, cada vez mais, percebe-se que também é necessário compreender a tradução a partir              
de processos de transferência modal, o que significa que os Estudos da Tradução devem              
considerar instrumentos de investigação apropriados para os modos “não linguísticos”. Sob           
esse enfoque e a fim de observar como profissionais da área são visualmente construídos(as)              
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e representados(as) nos dois ambientes culturais, utilizou-se a GDV como abordagem           
teórico-metodológica (MOTA-RIBEIRO, 2010). Tal perspectiva demonstra que o letramento         
visual funciona como competência fundamental para o uso e a análise de imagens e outros               
recursos visuais no âmbito dos Estudos da Tradução e, consequentemente, contribui para as             
discussões no domínio das traduções multimodais, bem como da análise de representações            
visuais. 
 
Palavras-chave: Tradução multimodal. Letramento visual de tradutores. Gramática do         
Design Visual. Representações visuais. 
 
 

SEMIÓTICA SOCIAL E A LOCALIZAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS 
 

Johwyson Silva Rodrigues 
johwyson@yahoo.com 

 
A Localização de Jogos Digitais (LJD), subcampo dos Estudos da Tradução (ET), tem             
crescido exponencialmente por meio de suas inúmeras pesquisas, as quais têm investigado os             
jogos digitais enquanto um objeto sociocultural complexo e multifacetado. Sua natureza           
multimodal faz com que seja difícil analisar jogos digitais apenas com base em seus aspectos               
linguísticos, uma vez que este tipo de mídia lança mão de outros recursos semióticos, como o                
visual, o gestual ou o sonoro, os quais combinam-se e constroem uma inter-relação de              
significados socialmente motivados. Nesse sentido, a Semiótica Social, baseada na          
Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994; 2004; 2014) e na Gramática do Design           
Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006), tem contribuído para avanços significativos           
no que diz respeito à compreensão de revistas em quadrinho, jogos digitais, filmes, etc.,              
enquanto textos multimodais. Dessa forma, a presente comunicação tem como objetivo           
analisar a localização do jogo digital God of War (SANTA MONICA, 2018), elencando             
momentos em que a localização por dublagem, como um modo essencialmente oral,            
combina-se a outros recursos semióticos durante um gameplay, como o modo escrito, que             
surge na forma de mensagens in-game, e o visual, contido em significados representacionais,             
interativos ou composicionais. Espera-se que os resultados apresentados na análise possam           
contribuir para um melhor entendimento dos fenômenos decorrentes da LJD, assim como a             
importância da Semiótica Social como uma base teórico-metodológica eficaz na investigação           
de objetos multimodais. 
 
Palavras-chave: Estudos da Tradução. Localização de Jogos Digitais. Semiótica Social. O 
texto multimodal. 
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Mesa 25 - Tradução, Feminismo e Pós-colonialismo 
Moderadora: Profa. Dirce Waltrick do Amarante 

 
POR UMA TRADUÇÃO LITERÁRIA NÃO SEXISTA 

 
Beatriz Regina Guimarães Barboza 

beatriz.r.guimaraes@gmail.com 
 
Considerando as análises críticas sobre ideologias nos Estudos Feministas da Tradução, esta            
apresentação tem por horizonte expor o presente projeto de pesquisa de doutorado intitulado             
"Por uma tradução literária não sexista", voltado ao porvir teórico de uma tradução literária              
não sexista, com enfoque no par linguístico inglês-português brasileiro. Para tanto, será            
mostrada a divisão das etapas da pesquisa, buscando materiais sobre o tema nas             
pós-graduações em Estudos da Tradução no Brasil para agregá-los aos referenciais de Olga             
Castro (2009, 2010) e Mona Baker (2007), matizando todo esse conjunto frente aos critérios              
de tradução literária, conforme Ana Cristina Cesar (2016), Paulo Henriques Britto (2012) e             
Álvaro Faleiros (2012). Destarte, será possível expor como a metodologia será composta para             
analisar um cotejo de textos literários e comprovar o quanto a perspectiva não sexista é               
relevante não somente aos Estudos da Tradução, mas também à prática de tradutores/as             
literários/as. Com isso, pretende-se expor a densidade e a articulação teórica exigida para a              
condução do projeto e abrir para reflexão quais outras fontes poderiam contribuir para seu              
desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Estudos feministas da tradução. Tradução literária. Feminismo. Tradução         
não sexista. 
 
 

TRADUÇÃO COMENTADA DE GENDER IN TRANSLATION: 
CULTURAL IDENTITY AND THE POLITICS OF TRANSMISSION (1996), 

DE SHERRY SIMON 
 

Naylane Araújo Matos 
naylaneam@gmail.com 

 
Esta comunicação visa apresentar o projeto de doutorado “Tradução comentada de Gender in             
translation: cultural identity and the politics of transmission (1996), de Sherry Simon”, cujo             
objetivo é traduzir e comentar a obra citada, a fim de possibilitar ao público brasileiro, que                
não lê em língua inglesa, o acesso a uma das obras referências nos Estudos Feministas de                
Tradução. Relacionando tradução, gênero e Estudos Culturais, a obra, dividida em cinco            
capítulos, tem sido umas das principais referências nesse campo de investigação,           
especialmente porque ultrapassa a experiência canadense de tradução feminista, abordando          
questões políticas, ideológicas e identitárias do processo tradutório. Frente à divisão social            
hierárquica de gênero, que se manifesta tanto na produção das traduções quanto no que se               
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tem teorizado a seu respeito, o projeto de pesquisa almeja oferecer uma tradução comentada              
de uma obra de mulher, que discute questões de tradução e gênero, como uma escolha               
política de disseminar discussões feministas nos Estudos da Tradução no Brasil. Para tanto,             
busca-se elaborar uma proposta de tradução comentada que aprofunde as discussões de            
gênero e/em tradução a partir da obra traduzida; relacionar a obra traduzida às demais              
produções concernentes aos Estudos Feministas de Tradução e; levantar publicações          
brasileiras sobre tradução e gênero, considerando a necessidade de discussão acerca da            
temática no Brasil. 
Palavras-chave: Estudos Feministas de Tradução. Tradução comentada. Sherry Simon.         
Tradução e ideologia. 
 
 

O N’ZASSA: DA ESCRITA PARA A TRADUÇÃO 
 

Yéo N'gana 
nganayeo@gmail.com 

 
“Não podemos cobrar dos gregos por terem pensado com palavras gregas, já que são gregos.               
Não invento as palavras apenas pelo prazer de ser pedante. [...] Façam um esforço, lhes peço,                
para assimilar as palavras “Agni [anhi]” assim como fiz para assimilar as palavras não              
“anhi”” (ADIAFFI, 2003, s/p.). Este é o posicionamento político do escritor marfinense            
Jean-Marie Adiaffi em relação ao que entende como uma construção sapiencial coletiva.            
Consequentemente, o autor recorre, nas suas diversas obras, às várias línguas marfinenses            
para produzir seus textos n’zassa, que por sua vez, injungem ao leitor, de maneira              
[in]consciente, um exercício ininterrupto de tradução. O n’zassa é uma metáfora da hibridade             
genérica, uma mistura de estilos, ou seja, um estilo sem estilo (TRO DEHO, 2009). Este               
termo pertence, na cultura Anhi da Costa do Marfim, ao vocabulário da costura. Designa um               
pano feito a partir de pedaços de outros tecidos reunidos pelos costureiros para constituir um               
pano camaleão, um pano multi-pano. Sua introdução na literatura, por Jean-Marie Adiaffi,            
após as independências, tinha por intento, além de subverter o padrão de pensamento             
(conceitos sobre a política, a religião, a sociedade, a ciência, etc.), renovar também o cenário               
literário. Mostraremos, a partir do trabalho de Bra Bosson (2014), como essa escrita funciona;              
para, em seguida, discutir como ela foi explorada durante nosso processo de tradução de La               
carte d’identité (1980), do francês para o português brasileiro. 
 
Palavras-chave: n'zassa. Literatura Marfinense. Tradução. Jean-Marie Adiaffi. 
 
 

CARMEN DOLORES: O LUGAR DA ESCRITORA NAS LETRAS DA 
 BELLE ÉPOQUE BRASILEIRA 

 
Virginia Castro Boggio 

virgiboggio@hotmail.com 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa sobre a atuação de Carmen              
Dolores no âmbito cultural do Rio de Janeiro da Belle Époque. Esta pesquisa faz parte do                
projeto de mestrado “Crônicas de Carmen Dolores: uma proposta de tradução comentada ao             
espanhol”. A crítica feminista proporciona suporte teórico para este artigo, assim como as             
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reflexões de André Lefevere no seu texto Tradução, reescrita e manipulação da fama             
literária e de Luise von Flotow em Traduzindo mulheres. Carmen Dolores teve uma vasta              
produção intelectual que se estende por quase duas décadas de colaboração como cronista em              
jornais e revistas, escrita de romances de ficção, contos, literatura infantil, uma peça de teatro               
e atuação em conferências. No contexto de uma sociedade patriarcal, a função da mulher              
consistia no cuidado da família no âmbito privado do lar. Nessa situação, as possibilidades de               
uma mulher expor seu trabalho intelectual eram mínimas e cercadas por grandes dificuldades.             
Assim como outras mulheres do seu tempo, Carmen Dolores lutou com ousadia e coragem              
para conquistar um espaço na vida intelectual que era reservado aos homens. Esta             
determinação lhe valeu o reconhecimento do seu público e da crítica da época, apesar dos               
quais sua obra caiu no esquecimento, tanto na história da literatura quanto nos cânones da               
crítica literária. Considerando a importância de Carmen Dolores como uma intelectual de sua             
época e conscientes do esquecimento de sua obra, tanto na história da literatura quanto nos               
cânones da crítica literária, minha pesquisa se propõe contribuir à recuperação da obra desta              
escritora, assim como a dar visibilidade e difusão a esta intelectual no ambiente da literatura               
em castelhano. 
 
Palavras chave: Literatura feminina. Belle Époque. Crônica. 
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Mesa 26 - Tradução e Língua de Sinais 
Moderador: Prof. Carlos Henrique Rodrigues 

 
ATUAÇÃO DO INTÉRPRETE EDUCACIONAL: SUBJETIVIDADE E 

SINGULARIDADE EM QUESTÃO 
 

Mairla Pereira Pires Costa 
mairla.libras@gmail.com 

 
Esta comunicação visa apresentar pesquisa em andamento, cujo objetivo é analisar os            
discursos do intérprete educacional no que diz respeito a sua atuação e relação entre ele e                
aluno(as) surdo(as) e entre ele e professor(es) regente(s) e a partir disso, levantar que              
implicações podem decorrer para a realização da interpretação no espaço escolar. Com a             
promulgação da Lei no 10.436/2002 e do Decreto no 5.626/2005, estabeleceram-se políticas            
públicas de inclusão no Brasil, que ofertaram diretrizes para o ingresso de pessoas surdas à               
educação. Essa legislação prevê também a contratação de tradutores e intérpretes de Língua             
Brasileira de Sinais e Português nas escolas comuns da rede regular de ensino doravante              
denominado intérprete educacional. Esta pesquisa qualitativa está fundamentada na         
perspectiva materialista histórico-dialética, com base nas teorias de Vygotsky (2001) e           
Bakhtin (2003). A proposta é investigar de que maneira esse profissional interage com o              
aluno surdo e professores em sala de aula, a partir de uma abordagem histórico-cultural, em               
que o intérprete educacional se constitui como sujeito singular em sua atividade, no qual está               
imbricada sua subjetividade e singularidade. A questão que se coloca é: como o intérprete              
educacional concebe o aluno surdo para quem interpreta e como isso influencia os modos de               
interpretar em sala de aula? Assim, pretende-se apresentar o que orientará o desenvolvimento             
do estudo de caso, em que a coleta de dados ocorrerá por meio de entrevistas com os                 
intérpretes educacionais que atuam em escolas públicas da Rede Municipal de Florianópolis –             
Ensino Fundamental. O delineamento desta pesquisa é inovador, no sentido de o pesquisador             
ser intérprete educacional. Dessa forma, as entrevistas são de intérprete para intérprete, com o              
pesquisador gerenciando sua aproximação e distanciamento na conduta do diálogo, aberto à            
escuta e preocupado com a descrição e explicação do fenômeno. 
 
Palavras-chave: Intérprete educacional. Inclusão escolar. Interpretação de Libras.        
Subjetividade. 
 
 
TRADUÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS (L2) POR SURDOS BILÍNGUES E O 
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PROCESSO DE RETEXTUALIZAÇÃO DE TEXTOS COM OU SEM GLOSAS 

 
Márcia Monteiro Carvalho 

marciacarvalho369@gmail.com 
 
A pesquisa com tradução de Línguas de Sinais para Língua Portuguesa é relevante pelo fato               
de informar a comunidade surda sobre o valor de suas produções escritas em segunda língua.               
Nesta pesquisa trabalharemos com a tradução de uma língua visual para a modalidade escrita              
da Língua Portuguesa - LP, então precisamos dialogar com autores de tradução de língua de               
sinais a fim de compreendermos os processos de retextualização e quais são as competências              
para essa atividade. A discussão é em torno das estratégias de tradução de Libras para               
Português (L2) por surdos bilíngues e tradutores de Libras. A glosa é um recurso de anotação                
de Libras utilizada por surdos e profissionais no processo de transcrição a fim de facilitar a                
leitura, por isso será levada em consideração, caso seja utilizada nas traduções pelos surdos.              
O foco é analisar as estratégias de retextualização pelos tradutores de Libras na tradução para               
a LP através da produção de textos escritos de surdos a partir de vídeos sinalizados. Serão                
abordados estudos no campo linguístico sistêmico-funcional. Como suporte teórico: Quadros          
e Pizzio (2007), Ferreira (1995), Gesser (2009), Felipe (2007), na caracterização da língua de              
sinais; Quadros (2004), Arrojo (1986), Paes, (1990), Padilla e Martin (1992), Pagura (2003),             
Cokely (1992), que falam sobre o processo de tradução para Libras e línguas orais; também               
faremos uso da teoria gramática sistêmico-funcional de Halliday (1985), em que a gramática             
funcional de uma língua é interpretada como um sistema semântico, além de Quadros e              
Vasconcellos (2008) sobre retextualização, entre outros. A pesquisa faz parte do curso de             
doutoramento na linha de pesquisa Lexicografia, Tradução e Ensino de Línguas que está em              
andamento desde 2016. Espera-se identificar quais as estratégias utilizadas pelos tradutores           
que contribuem para que outros profissionais da tradução de uma língua sinalizada para uma              
língua oral façam com mais segurança. 
 
Palavras-chave: Tradução. Surdos. Libras. Retextualização. 
 
 

A TRADUÇÃO INGLÊS-PORTUGUÊS-LIBRAS NA CONSTITUIÇÃO DO 
DICIONÁRIO MULTILÍNGUE INTERNACIONAL SPREAD THE SIGN 

 
Vitória Tassara Costa Silva 

vitoriatassara26@gmail.com 
 
Propomos investigar as traduções realizadas no âmbito do projeto Spread the Sign (STS), do              
Inglês para o Português e do Português para a Libras. É importante mencionar que o STS é                 
um dicionário on-line internacional de línguas de sinais administrado pela European Sign            
Language Centre, uma instituição com sede na Suécia. O dicionário permite o acesso ao              
vocabulário de distintas línguas de sinais, os quais estão organizados a partir de distintas              
categorias. A busca inicial é realizada por meio de palavras escritas em diferentes línguas              
orais. Com relação aos sinais da Libras, os verbetes estão sendo produzidos por três              
universidades federais brasileiras: a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Universidade           
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal Fluminense (UFF). A              
alimentação da plataforma acontece da seguinte maneira: a instituição responsável na Suécia            
envia para as universidades brasileiras os verbetes em inglês. Dessa forma, é feita a tradução               
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do inglês para o português e, posteriormente, do português para a Libras. Esse produto              
retorna à instituição responsável que insere o material na plataforma. Considerando esse            
processo de produção de verbetes, ancorado na tradução Inglês-Português-Libras, propomos          
uma descrição e análise desse processo com ênfase nas escolhas e tomadas de decisão da               
equipe em relação à tradução. Para tanto, pretendemos, em um primeiro momento, realizar             
uma análise mais descritiva das traduções – utilizando autores como Toury (1995) e             
Chesterman (1997). Acreditamos que a pesquisa pode contribuir de diferentes maneiras, tanto            
no que se refere à compreensão de como se constitui o produto dessas traduções, quanto dos                
possíveis usos do dicionário como um recurso terminológico online, por exemplo. 
 
Palavras-chave: Spread the Sign. Libras. Descritivismo. Análise processual. 
 
 
 
A INTERPRETAÇÃO INTERMODAL PORTUGUÊS-LIBRAS EM CONTEXTOS DE 

SAÚDE: ASPECTOS INTERACIONAIS E COGNITIVOS 
 

Priscilla Ouverney Martins 
pris.ouverney@hotmail.com 

 
Nesta pesquisa, temos a finalidade de melhor conhecer a situação atual vivenciada pelos             
surdos sinalizantes como usuários dos serviços de saúde, bem como a atuação dos             
profissionais de saúde e dos intérpretes de Libras-Português no atendimento a esse público             
específico. Será realizado um levantamento geral dessa situação por meio da aplicação de um              
questionário bilíngue on-line, disponibilizado por meio do Google Forms, aos três públicos:            
surdos sinalizantes usuários dos sistemas de saúde, intérpretes de Libras-Português atuantes           
nesses contextos e profissionais da saúde. Em um segundo momento, serão investigados os             
aspectos interacionais e cognitivos que ocorrem durante uma situação envolvendo a tríade            
“profissional da saúde falante de português, usuário surdo sinalizante do serviço de saúde e              
intérprete de Libras-Português”. Para tanto, propõe-se a realização de um caso simulado, com             
participantes que vivenciarão uma situação cotidiana de atendimento em um dado contexto de             
saúde. A interação será devidamente registrada em vídeo e, em seguida, transcrita no             
software ELAN. Com isso, espera-se compreender quais seriam as implicações dessa           
interação específica para a realização de escolhas interpretativas e tomadas de decisão por             
parte do intérprete, com vistas ao estabelecimento e à manutenção da qualidade da interação e               
de uma comunicação satisfatória entre profissional da saúde e usuário surdo sinalizante. Por             
fim, pretende-se contribuir com o melhor conhecimento do acesso dos surdos sinalizantes aos             
serviços de saúde e dos aspectos que caracterizam a interpretação Libras-Português, assim            
como, de quais seriam os conhecimentos e habilidades requeridos do intérprete que precisa             
lidar com os desafios postos por esses contextos específicos. Até o momento, temos visto que               
o trabalho de interpretação comunitária, mais especificamente em contextos de saúde, que é             
disponibilizado à comunidade surda brasileira, encontra-se em fase de construção e           
aprimoramento e, portanto, carece do oferecimento de uma formação específica para os            
intérpretes que atuam nessa área, assim como de orientações e esclarecimento aos            
profissionais da saúde. 
 
Palavras-chave: Interpretação Intermodal. Libras-Português. Sociolinguística Interacional.      
Contexto de Saúde. 
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Mesa 27 - Tradução audiovisual 
Moderadora: Profa. Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão 

 
TRADUÇÃO AUDIOVISUAL:  

DESAFIOS NA TRADUÇÃO PARA DUBLAGEM E LEGENDAGEM 
 

Willian Henrique Cândido Moura 
willianhenry_@hotmail.com 

 
No ato tradutório, em especial, na produção de legendas e de dublagens para filmes,              
observa-se que certas palavras e/ou expressões demandam maior esforço por parte do tradutor             
para encontrar equivalentes de tradução. Um exemplo seriam as traduções de coloquialismos            
de uma língua para outra. Na presente comunicação, discutiremos que, inicialmente, foi            
necessário buscar conhecer as características intrínsecas aos processos de tradução          
audiovisual para a dublagem e para a legendagem, as quais, apesar de se enquadrarem dentro               
da tradução audiovisual, possuem técnicas diferentes. Para tanto, fez-se necessária a coleta de             
materiais teóricos para dar suporte a essa parte do trabalho, tais como os de Chaume e Agost                 
Canós (1996; 1999), Zabalbeascoa (1997), Díaz-Cintas (2006; 2010), Orrego-Carmona         
(2012), entre outros pesquisadores referências para o campo de estudos da Tradução            
Audiovisual. A partir disso, buscou-se encontrar o objeto de estudo para análise, um filme do               
diretor espanhol Pedro Almodóvar, para que, desse modo, sejam identificados os           
coloquialismos presentes no filme selecionado e como se deu a tradução para a dublagem e               
para a legendagem de tais expressões para o português brasileiro. 
 
Palavras-chave: Tradução Audiovisual. Dublagem. Legendagem. Coloquialismos. 
 
 
A IDENTIFICAÇÃO DE CÓDIGOS MÚLTIPLOS DE SIGNIFICAÇÃO PRESENTES 

NA TRADUÇÃO PARA A DUBLAGEM DA TELENOVELA MEXICANA MARÍA 
MERCEDES PARA A VARIANTE BRASILEIRA DO PORTUGUÊS 

 
Morgana Aparecida de Matos 
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morgana_matos@hotmail.com 

 
Textos audiovisuais fazem uso simultaneamente de canais auditivos e visuais. A combinação            
desses recursos semióticos diversos tem como resultado textos multidimensionais “cuja          
coerência depende extraordinariamente dos mecanismos de coesão estabelecidos entre a          
narração verbal e a narração visual” (CHAUME, 1990, p. 67). A partir de pressupostos dos               
Estudos Descritivos da Tradução (EDT), ao analisar o texto fonte em relação a um texto               
traduzido, é possível observar com objetividade a relação existente entre o processo, o             
produto e a função do texto meta. (TOURY, 2004). Os EDT consideram as traduções como               
produtos concretos das normas e convenções da cultura meta e, com base na Teoria do               
Polissistema (EVEN-ZOHAR,1978), preocupam-se em entender como diferentes sistemas        
(culturais, literários e audiovisuais) se influenciam mutuamente e, também, em compreender           
como a relação entre a cultura fonte e a cultura meta ocorre. A tradução para a dublagem, que                  
é um dos tipos de tradução audiovisual, tem diversos códigos de significação que operam              
simultaneamente colaborando para produção do sentido. De acordo com Chaume (2001),           
esses códigos são, entre outros: linguístico, paralinguístico, musical e iconográfico.          
Objetiva-se, nesta comunicação, apresentar alguns exemplos de combinações de códigos          
múltiplos no contexto da tradução para a dublagem, da língua espanhola para a variante              
brasileira do português, da telenovela mexicana María Mercedes (RODENA, 1992), com o            
intuito de apresenta-la sob o viés da Teoria Funcionalista da tradução (NORD, 2009) como              
um produto linguístico elaborado para fazer frente à cultura meta (neste caso específico, o              
público brasileiro). 
 
Palavras-chave: Tradução audiovisual. Dublagem. Texto audiovisual. Códigos de        
significação. 
 
 

A TRADUÇÃO PARA A DUBLAGEM DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS NO 
GÊNERO AUDIOVISUAL TELENOVELA 

 
Daniella Domingos de Oliveira 

danielladomis@gmail.com 
 
No gênero textual audiovisual telenovela, a fala dos personagens pretende artificiosamente se            
assemelhar à fala espontânea, caracterizando-se, entre outras coisas, pelo emprego de           
linguagem coloquial e a alternância rápida de turnos. Por ser o texto audiovisual constituído              
por três códigos linguísticos, a saber, linguagem verbal, linguagem visual e linguagem            
acústica, em sua análise pré-tradutória não se pode considerar apenas o aspecto linguístico,             
mas também os demais códigos nele implicados. As unidades fraseológicas representam um            
desafio para a tradução, pois são elementos da língua carregados de fatores culturais,             
históricos e idiossincráticos. A comunicação tem como objetivo analisar quantitativamente as           
unidades fraseológicas presentes na telenovela Esmeralda e as escolhas tradutórias para a            
versão de unidades fraseológicas no processo de dublagem do texto audiovisual. Se            
procederá, primeiramente, à apresentação de parte da telenovela, posteriormente se realizará a            
análise da frequência de unidades fraseológicas na fala dos personagens e, por último, será              
feita a observação da tradução de algumas unidades fraseológicas presentes na telenovela. A             
base teórica que sustenta a análise é, no que se refere às unidades fraseológicas e também à                 
tradução de unidades fraseológicas, o trabalho de Corpas Pastor (1996; 2000) e no que tange               
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à descrição da linguagem audiovisual e sua tradução, os trabalhos de Bettini (1996) e de               
Hernández Bartolomé (2008). 
 
Palavras-chave: Audiovisual. Dublagem. Telenovela. Unidades fraseológicas. 
 
 

ANALISANDO OS PARÂMETROS DA LEGENDAGEM PARA SURDOS E 
ENSURDECIDOS NA SÉRIE SAMANTHA! 

 
Sandro Rogério Silva de Carvalho 

sandroca@gmail.com 
  

Ao construir sua narrativa audiovisual, um diretor leva em conta a composição conjunta e              
síncrona dos elementos auditivos e visuais. O crítico de cinema francês Michel Chion, em seu               
livro A Audiovisão: Som e Imagem no Cinema, chega a indicar que não vemos um filme com                 
som e nem ouvimos um filme com imagens, e sim “audiovêmo-los”. Para tal experiência,              
dependemos da recepção de ambos os elementos e, na ausência parcial ou total de um deles,                
cria-se barreiras à apreciação de tal conjunto. A Tradução Audiovisual Acessível vem            
trazendo soluções para a transposição de tais barreiras com os recursos de Audiodescrição             
(AD), Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) e Janela de Libras. Os dois últimos são               
soluções às barreiras auditivas, e a LSE se mostra tecnológica e economicamente mais             
interessante. O censo brasileiro de 2010 trouxe uma importante informação sobre o público             
alvo da LSE: uma a cada vinte pessoas se encontrava com alguma limitação auditiva.              
Acredita-se que essa proporção esteja ainda maior no próximo censo de 2020, haja vista o               
crescente envelhecimento de nossa população. Temos também um aumento da parcela da            
população consumidora de serviços de fluxo de mídia (Netflix, YouTube), indicando a            
importância de tal recurso de acessibilidade nesses serviços. Considerando o exposto, esta            
comunicação traçará um breve perfil dos parâmetros utilizados na LSE da série "Samantha!",             
a terceira série brasileira original da Netflix, visando discutir seus possíveis impactos na             
recepção. 
 
Palavras-chave: Tradução audiovisual acessível. Legendagem para surdos e ensurdecidos.         
Serviços de fluxo de mídia. Netflix. 
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