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OBJETIVO:
Identificar os diferentes campos e linhas de pesquisa em tradução. Aprofundar o conhecimento
teórico em uma corrente contemporânea, sendo capaz de localizá-la no contexto das tendências
contemporâneas de pesquisa em tradução, bem como de compreender o seu desenvolvimento no
recente processo de institucionalização da área dos estudos de tradução.

EMENTA
Panorama dos principais campos e orientações teóricas da pesquisa na área dos estudos
da tradução. Aprofundamento teórico em um campo de pesquisa, envolvendo o estudo de
textos fundadores e de seus desdobramentos relevantes.
PROGRAMA:
1. Panorama histórico da institucionalização da área dos estudos da tradução e o
estabelecimento dos seus diferentes campos e linhas de pesquisa;

2. Tradução e suas interfaces com a teoria literária e a filosofia contemporânea;
3. Introdução às questões discutidas no contexto da desconstrução;
4. Tradução e desconstrução;
PROCEDIMENTOS DIDATICOS: Apresentação de seminário; Trabalho individual e grupos de
discussão; Exercício monográfico (desenvolvimento de um estudo de caso no âmbito de uma
orientação teórica definida)
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