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OBJETIVO:
Identificar os tópicos centrais de discussão na área dos estudos da tradução. Pôr em questão as
concepções de tradução arraigadas no senso comum e refletir sobre as próprias noções de
tradução. Ampliar a noção de tradução para além de sua dimensão interlingüística. Discutir e
identificar o lugar e a função social da prática tradutória.
EMENTA:
Disciplina de introdução aos principais tópicos de discussão na área dos estudos da tradução,
dentre os quais: pressupostos e implicações das noções de tradução segundo o senso comum;
amplitude e diferentes dimensões do conceito de tradução; noções de competência tradutória;
dicotomias forma-sentido, autor-tradutor, fidelidade-liberdade, original-tradução; noções de
equivalência e de (in)traduzibilidade; noções de problema de tradução e erro de tradução;
espaço e prática do tradutor.
PROGRAMA:

1. Tradução e senso comum;
2. Dimensões relacionais do fenômeno tradutório;
3. Dimensão interlinguística da tradução:
a. Tradução, texto traduzido e representação: discutindo as noções de perda e ganho;
b. A dicotomia "original versus tradução" e as noções de originalidade, intencionalidade
e estabilidade de sentido;
c. Tradução e equivalência;
4. Dimensão existencial da tradução;
a. A dicotomia "fidelidade versus liberdade" e a relação autor-tradutor;
b. O outro da tradução;
5. Dimensão cultural da tradução:
a. Condicionantes culturais da prática tradutória;
b. Tradução como prática de relação cultural;
c. Tradução e apropriação;
6. Paradigmas da significação: representações do espaço e da prática de significação;
7. Tradução e (in)traduzibilidade;
8. Competência tradutória: noções de problema, erro e estratégia de tradução;

PROCEDIMENTOS DIDATICOS: Trabalho individual e grupos de discussão; Apresentação de
trabalho; Leitura de apoio; Elaboração de ensaio.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: Elaboração de ensaio; Apresentação de trabalhos;
Participação e desempenho em sala de aula.
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