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OBJETIVO:
Conhecer as especificidades da leitura de tradução literária. Conhecer as especificidades da tradução literária, em especial da
tradução poética, bem como estratégias e procedimentos tradutórios adequados a essa prática. Dominar noções centrais de
arquitetura de projeto de tradução. Elaborar e realizar um pequeno projeto de tradução literária.

EMENTA
Tradução e literatura: natureza do objeto e da prática de tradução literária: tradução e recepção; tradução e crítica.
Tradução de ficção versus tradução de poesia. Noções de prosódia comparada. Estratégias para a prática de tradução
literária: tradução às cegas versus tradução crítica; tradução anotada, tradução comentada; noção de projeto de tradução e
de crítica de tradução literária. Disciplina ministrada em português.

PROGRAMA:
1.
2.
3.
4.
S.
6.

Natureza dialógica do objeto literário (intertextualidade, paratextualidade, etc.);
Questões de leitura de tradução literária
Noções de crítica de tradução literária.
A noção de projeto de tradução
Relações entre crítica e projeto de tradução
Elementos de construção de um projeto de tradução literária.

oética · Trabalho individual e ru os de discussão.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
Entrega de trabalhos; Elaboração e realização de um pequeno projeto de tradução literária; Participação e desempenho em
sala de aula.
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Methode. Tübingen: Günter Narr Verlag. (p.53- 127)
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Metas: ensaios de teoria e crítica literária. 4a edição. São Paulo: Editora Perspectiva . (p.31-48)
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