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APRESENTAÇÃO 
 

 

O Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da 

Universidade Federal de Santa Catarina (PGET-UFSC), buscando a 

contínua integração discente e docente mediante o compartilhamento e 

discussão dos resultados parciais das pesquisas realizadas pelos estudantes 

matriculados no mestrado, doutorado e pós-doutorado, realiza entre os 

dias 10 e 13 de dezembro de 2012 a quinta edição de seu Seminário de 

Pesquisas em Andamento (SPA), a qual conta com palestras, minicursos e 

mesas de comunicação. 
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10/12/2012 (Segunda-feira) 
 

ABERTURA - Prof.a Dr.a Andréia Guerini (UFSC) 
A PGET em retrospectiva e em perspectivas  

Local: Auditório Henrique Fontes     Horário: 09:15  

 

PALESTRA- Prof. Dr. Lynn Mario Trindade Menezes de Souza (USP) 
A ética e a diferença na construção do sentido 

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Ronice Müller de Quadros 

Local: Auditório Henrique Fontes     Horário: 10:00 

COMUNICAÇÕES - Auditório Henrique Fontes 

Coordenador da sessão 1: Juliana Steil (11:00–12:00) 
 
 
OS PARATEXTOS DAS ANTOLOGIAS BRASILEIRAS DE CONTOS DE EDGAR 
ALLAN POE NO SÉCULO XXI 
Francisco Francimar de Sousa Alves (D) PGET – DINTER – UFSC/UFPB-UFCG 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Luana Ferreira de Freitas 
Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Andréia Guerini 
 
A presença de discursos de acompanhamento ou paratextos como prefácio, posfácio, 
informações sobre o autor, é uma prática que acompanha a produção e a recepção de um 
texto. Esta pesquisa busca analisar elementos paratextuais em antologias brasileiras de 
contos de Poe, publicadas no corrente século, observando até que ponto os tradutores e 
editores privilegiam esses discursos nas publicações. Para tanto, levamos em 
consideração as traduções em volumes individuais (apenas contos do autor), o que não 
contemplam as antologias coletivas (com outros autores), os volumes pequenos (um a 
três contos), as adaptações e as traduções anônimas. A referida análise será 
fundamentada nos princípios teóricos de Gérard Genette que, no livro intitulado 
Paratextos Editoriais (2009), do original Seuils (1987), discute com detalhes acerca de 
elementos paratextuais presentes em uma obra escrita. 

Palavras-chave: Edgar Allan Poe, paratextos, antologias. 



A RECEPÇÃO DE DARCY RIBEIRO NA ITÁLIA: PRESENÇAS E AUSÊNCIAS 
EM SUAS TRADUÇÕES 
Katia Zornetta PGET (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Andréia Guerini 
Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Evelyn Schuler Zea 
 
Na minha pesquisa estou analisando as presenças e ausências das traduções italianas de 
Darcy Ribeiro, como também vendo quais das suas obras têm teores precursores das 
teorias pós-coloniais e quais, ao invés, seguem uma lógica nacional. Tudo isso a partir 
dos paratextos, passando primeiro por uma análise morfológica e depois pelos discursos 
de acompanhamento, para entender qual é a visibiliade do autor na cultura italiana como 
também do Brasil e compreender quais são as relações que existem entre os dois 
sistemas. Além disso, sempre através da análise dos paratextos, estou tentando ver qual 
teor foi mais ressaltado no sistema italiano, o pós-colonial ou o nacional, porque a 
minha hipótese é que Darcy Ribeiro foi um precursor das teorias pós-coloniais, apesar 
de sempre ter sido visto como um autor nacionalista. Portanto, meu objetivo é mostrar o 
lugar que ocupa Darcy Ribeiro e o sistema literário brasileiro na Itália, oferecendo um 
balanço da sua recepção e, ao mesmo tempo, descobrindo quais são as transferências 
culturais que acontecem entre os dois sistemas e de que forma são feitas para saber qual 
é a imagem que é oferecida do Brasil no contexto italiano. 

Palavras-chave: Darcy Ribeiro, recepção, paratextos. 

 

 

ANÁLISE FONOLÓGICO-MORFOLÓGICA DE UNIDADES TERMINOLÓGICAS 
EM LIBRAS 
Janine Soares de Oliveira (D) 
Orientador: Prof. Dr. Markus Weininger 
 
Na UFSC, a tradução (de português escrito para Libras) dos textos-base do curso Letras-
Libras EaD foi realizada por uma equipe de tradutores surdos. Esses tradutores 
identificaram a necessidade de pesquisar e/ou propor sinais para termos especializados. 
Os sinais propostos/coletados constituíram o banco de dados do Glossário Letras-
Libras. Com o objetivo de disponibilizar esses dados para pesquisadores e profissionais 
da área iniciou-se o desenvolvimento de software para ordenação e busca destes sinais. 
A complexidade dessa tarefa de ordenação evidenciou a necessidade de mapear a 
estrutura fonológico-morfológica das unidades terminológicas a fim de identificar os 
filtros de busca mais eficazes – com relação aos níveis e subníveis – para ordenação do 
sistema. A metodologia utilizada foi a análise dos vídeos do Glossário utilizando o 
programa ELAN, com a criação trilhas e vocabulários controlados para etiquetagem do 
corpus de estudo. O modelo de trilhas proposto, assim como os rótulos do vocabulário 
controlado, tem como base as propostas de análise de Stokoe (1965) e Faria-do-
Nascimento (2009). Neste trabalho serão apresentados resultados parciais referentes aos 
locais de realização dos sinais e presença de movimento a partir da análise de 100 
vídeos do Glossário Letras-Libras versão 2008-2010. 
 
Palavras-chave: libras, análise fonológico-morfológica, desenvolvimento de glossário. 



ANÁLISE DE TERMOS INDÍGENAS NAS TRADUÇÕES HISPANO-
AMERICANA, INGLESA E ITALIANA DE MACUNÁIMA: ESTRATÉGIAS DE 
TRADUÇÃO DO PONTO DE VISTA CULTURAL 
Márcia Moura da Silva (D) 
Prof. Dr. Markus J. Weininger  
 
A presente pesquisa, em fase final, tem por objetivo analisar os termos de origem 
indígena, tratados como termos culturalmente marcados, na obra Macunaíma nas 
traduções inglesa, italiana e hispano-americana, esta última já objeto de minha 
dissertação de mestrado. A análise parte da construção de um corpus no programa Excel 
que possibilitou a verificação das estratégias de tradução usadas pelos três tradutores, 
que são discutidas à luz de teorias dos Estudos da Tradução. Os resultados da análise da 
tradução hispano-americana, onde o tradutor seguiu o projeto marioandradiano fazendo 
uso sistemático de outros termos de origem indígena de várias etnias latino-americanas, 
apontaram a relevância de trazer as teorias pós-colonialistas, que reforçarão a análise 
das escolhas tradutórias entre tradutores de culturas de colonizadores e colonizados. 
Verificar-se-á igualmente se os tradutores da tradução inglesa e italiana produziram seus 
textos seguindo normas literárias de suas culturas. Os resultados preliminares apontam 
que ao contrário da tradução hispano-americana, a tradução inglesa traz um grande 
número de substituições por termos não indígenas e a italiana um grande número de 
empréstimos e notas de rodapé, o que aponta para uma diferença significativa no 
tratamento desses termos. 
 
Palavras-chave: estratégias de tradução, termos de origem indígena, Macunaíma. 
 

 

Coordenador da sessão 2: Tânia Mara Moysés  (13:30-14:30) 
 
TRANSBLANCO: TRADUÇÃO & VERSIFICAÇÃO 
Rosario Lázaro Igoa (D) 
Orientador: Prof. Dr. Walter Carlos Costa 
 
O acordo entre Octavio Paz e Haroldo de Campos para a publicação do livro 
Transblanco (1986, 1994), não somente se expressa nas características paratextuais das 
duas edições da obra, senão que existe na globalidade desses elementos que conformam 
a mesma. Porém, uma análise em termos de versificação da tradução feita por Campos 
do poema Blanco de Paz revela contradições das próprias trajetórias de ambos os 
poetas. Esta comunicação propõe um percurso pelos principais pontos da minha 
pesquisa no último ano: um retorno ao pensamento sobre tradução de Haroldo de 
Campos, procurando uma leitura que relacione a ‘transcriação’ com os procedimentos 
paronomásticos do autor; a continuação da análise do ritmo e da polimetria do poema 
original e da tradução; e o estudo do contexto poético mexicano em que Paz desenvolve. 
 
Palavras-chave: Poesia traduzida, Transblanco, versificação.



FONTAMARA REESCRITO NO BRASIL EM 1935                                                                    
Celene da Silva Ribeiro (M)                                                                                                          
Orientador: Prof.ª Dr.ª Patricia Peterle 

O escritor italiano Ignazio Silone (1900-1978) é autor de um best seller mundial 
comprovado pelas correspondências trocadas entre o autor e o editor e jornalista 
Giuseppe Prezzolini. Fontamara tem a primeira edição no ano de 1933, em Zurique, 
quando o autor encontra-se em exílio político na Suíça. O texto é publicado no Brasil 
apenas dois anos depois, na mesma década em que o tradutor e jornalista Aristides Lobo 
empreende a tradução de obras no âmbito do projeto editorial da Liga Comunista 
Internacionalista. Neste contexto, o projeto Fontamara reescrito no Brasil em 1935 - 
título ainda não definitivo - tem por objetivo investigar as razões da publicação do texto 
no país. Para nortear o estudo serão analisados dez textos coletados dos jornais Folha da 
Manhã e Folha da Noite, que circularam no país durante a década de 30. Como suporte 
teórico serão utilizados os conceitos de reescritura e manipulação discutidos pelos 
teóricos da tradução André Lefevere e Lawrence Venuti, os quais acreditam que a 
tradução é usada a serviço de um poder e como qualquer pratica cultural é acompanhada 
de valores estilísticos, ideológicos, éticos e estéticos. 
 
Palavras-chave: Ignazio Silone, Fontamara, reescritura e manipulação. 
 
 
 
AZEROTH E SETOR KOPRULU EM VERDE E AMARELO: A LOCALIZAÇÃO 
DE WORLD OF WARCRAFT E STARCRAFT II PARA O PORTUGUÊS DO 
BRASIL 
Cristiane Denise Vidal (PD) (PGET/UFSC) 
Supervisora: Prof.ª Dr.ª Viviane Maria Heberle (PGET/UFSC) 
Co-supervisora: Prof.ª Dr.ª Mônica Stein (EGR/UFSC)  
 
Apenas recentemente, os games começaram a ganhar notoriedade dentro da academia e 
emergiram como um campo sério de estudos. Ainda que tenham se tornado uma mídia 
de entretenimento global e bilionária, pouco se tem refletido e questionado sobre o que 
acontece quando os games cruzam fronteiras culturais. O objetivo desta comunicação é 
discutir as complexidades do emergente campo de localização de games através de 
estudos de caso realizados com dois games da desenvolvedora norte-americana 
Blizzard: Starcraft II - Wings of Liberty e World of Warcraft, localizados para o 
português do Brasil.  
 
Palavras-chave: games, localização, Blizzard. 
 
 
 
OS PARATEXTOS DAS TRADUÇÕES DE GIACOMO LEOPARDI 
Margot Cristina Müller (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Karine Simoni 
Coorientadora: Prof. Dr.ª Andréia Guerini 
 
Pretendo aqui apresentar os resultados parciais da minha pesquisa, cujo objeto de estudo 
e investigação são os paratextos das traduções poéticas de Giacomo Leopardi. Objetiva- 
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se debater as peculiaridades do pensamento crítico e teórico do autor presentes nesses 
textos; suas reflexões sobre o processo tradutório e os desdobramentos do tema em suas 
obras. Leopardi é muito citado como poeta dos Canti e autor das Operette Morali, mas 
no seu percurso intelectual também foi ensaísta, crítico, teórico, autor de um grande 
epistolário e tradutor dos clássicos antigos do grego e do latim. Para Leopardi a 
tradução dos antigos era um ótimo exercício para tornar-se um ótimo escritor e também 
uma ferramenta apaziguadora no processo de leitura dos clássicos. A fim de melhor 
compreender as reflexões de Leopardi sobre tradução presentes nos paratextos, será 
feito um estudo comparativo entre estes, cartas selecionadas do seu epistolário e 
extratos do Zibaldone di Pensieri, nos quais o autor trata das suas traduções poéticas e 
da tradução de um modo em geral. Com esta pesquisa, pretende-se contribuir para 
ampliar o conhecimento do pensamento leopardiano no que tange à tradução. Como 
pressupostos teóricos e metodológicos dessa pesquisa, serão utilizados autores como 
Gerard Genette, Peter Torop e Marie-Hélène Catherine Torres. 

Palavras-chave: Giacomo Leopardi, tradução, paratexto. 

 

 

Coordenador da sessão 3: Rafael Zamperetti Copetti (14:45-15:45) 
 
 
ASPECTOS CULTURAIS E IDENTITÁRIOS NA TRADUÇÃO EM PORTUGUÊS 
DO LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO KIRIKU E A FEITICEIRA 
(FRANÇA/BÉLGICA, 1998) 
Mayara Matsu Marinho (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Luciana Wrege Rassier 
 
Neste trabalho, estudamos como foram traduzidas as marcas culturais e identitárias 
africanas das falas em francês do filme Kirikou et la sorcière  (Kiriku e a feiticeira) na 
legenda em português brasileiro, considerando que o ponto de partida é a representação 
da África do Oeste pelo diretor francês, Michel Ocelot, e a cultura de chegada é a 
brasileira. O objetivo é identificar e analisar os mecanismos e estratégias utilizados pelo 
tradutor, considerando as características próprias a esse tipo de tradução, e assim, tentar 
ampliar os estudos na área de legendação, em relação à questão identitária e cultural e 
sua influência nos processos tradutórios. O pressuposto inicial é que o tradutor traduziu 
o texto tentando aproximá-lo do contexto do receptor. Ele procurou termos equivalentes 
da cultura brasileira, pois sendo um filme com objetivo de lazer (para crianças também), 
buscou-se eliminar as eventuais barreiras linguísticas que não permitiriam uma leitura 
fluida do texto pelo espectador. O estudo se apoia na teoria funcionalista de Christiane 
Nord, no conceito de tradução cultural de Javier Franco Aixelá, assim como técnicas de 
legendagem, para então passar à análise de alguns trechos previamente escolhidos e 
suas respectivas traduções.  

Palavras-chave: legendação, identidade, culturas. 
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TRADUÇÕES E IDENTIDADES: O CASO DO LONGA METRAGEM  DE 
ANIMAÇÃO RIO 
Roseni Silva (M) 
Orientadora: Profª Drª Viviane Heberle 
 
A identidade caracteriza-se como o principal traço distintivo de uma pessoa. Por meio 
desse traço, o indivíduo pode se considerar um ser único. Contudo, a visão de 
identidade passou, ao longo dos tempos, por uma reflexão que culminou no abandono 
daquele conceito dicotômico, redefinindo-se como algo mais flexível, maleável e 
múltiplo. Dessa maneira, a pesquisa proposta procura se alinhar a esse novo olhar, tendo 
como objetivo principal investigar as estratégias utilizadas por Manolo Rey na tradução 
(legendação) do longa metragem de animação Rio, bem como a influência dos aspectos 
identitários e culturais na mesma. Dentre essas estratégias, destacam-se as soluções 
encontradas pelo tradutor para traduzir as expressões utilizadas no roteiro original, 
assim como as estratégias usadas para destacar ou apagar aspectos que são próprios da 
identidade norte americana e da identidade brasileira. Para tanto, adotamos como 
principal suporte teórico a teoria funcionalista de Christiane Nord (1991) e seu modelo 
de análise textual voltada à tradução, além das teorias de Julia Kristeva (1994) e Amim 
Maalouf (2004).    
Palavras-chave: tradução, identidade, cultura. 

 

 
LITERATURA TRADUZIDA DE MURASAKI SHIKIBU: PARATEXTOS EM 
GENJI MONOGATARI 
Gisele Tyba Mayrink Orgado (D) 
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lima 
 
A milenar obra da literatura clássica japonesa, Genji Monogatari, de Murasaki Shikibu, 
é considerada o primeiro romance escrito por uma mulher. Este estudo visa investigar 
percursos tradutológicos dessa obra seminal, inicialmente redigida no idioma Japonês 
do período Heian (794-1185) e posteriormente traduzida para o Japonês moderno pelas 
mãos de autores como: Yosano Akiko (1912-13; 1938-9), Tanizaki Junichirõ (1939-41; 
1951-4; 1965) e Setouchi Jakuchõ (1992; 1996). Difundida no ocidente, sobretudo, 
através de traduções realizadas em língua inglesa, a obra circula em versões em 
espanhol, francês, italiano, árabe, português europeu, e outras. O ineditismo no Brasil de 
O Romance de Genji, aliado à relevância da obra no cenário cultural e político literários 
gerais, aponta para a necessidade de uma tradução para o português brasileiro. Em 
virtude das diferenças entre as culturas em questão, ou seja, a japonesa e a brasileira, as 
considerações acerca da análise do processo tradutório serão norteadas pelos postulados 
teóricos de Gideon Toury (1995) e Antoine Berman (2007), que discutem o papel do 
tradutor como mediador (inter)cultural. Considerando ainda que grande parte das 
traduções de Genji Monogatari foi realizada de forma indireta, objetiva-se focar 
elementos de natureza paratextual; com base principalmente nos trabalhos de Gérard 
Genette (1987). 

Palavras-Chave: literatura japonesa, tradução, paratextos. 
AS TRADUÇÕES EM ITALIANO DAS OBRAS DE GILBERTO FREYRE: 
ANÁLISE DA SUA RECEPÇÃO 
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Nicoletta Cherobin (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Andréia Guerini 
 
Este trabalho pretende analisar a recepção do pensamento do intelectual pernambucano 
Gilberto Freyre através do estudo das traduções italianas. Será dada profunda 
importância ao exame do paratexto das traduções, sendo este uma importante 
ferramenta para melhor entender o que motivou as escolhas das editoras, dos tradutores 
e em que proporção o contexto cultural de ambos os países as influenciou. Devido a 
isso; será apresentado o panorama histórico dos dois países no século XX e a história 
das editoras envolvidas na difusão do autor na Itália. O foco da pesquisa é a função 
sociocultural desenvolvida pelas traduções no contexto nacional de chegada.   

Palavras-chave: tradução cultural, Gilberto Freyre, paratexto. 

 

PALESTRA - Ernesta Perri Ganzo Fernandez  (Tradutora e Intérprete) 
Direito autoral do tradutor 

Coordenação: Prof.a Dr.a Andréia Guerini 

Local: Auditório Henrique Fontes  Horário: 16:00 

 

11/12/2012 (Terça-feira) 
 

PALESTRA - Prof. Dr. Werner Heidermann (UFSC) 
A pós-graduação: conceitos & cia. 

Local: Sala Hassis Horário: 9:00 

COMUNICAÇÕES – Auditório Henrique Fontes  

Coordenador da sessão 4: Cristiane Denise Vidal  (10:30-11:30) 
 
TRADUÇÃO COMENTADA DO MANUAL DE MANEJO DE HERBÁRIOS THE 
HERBARIUM HANDBOOK 
Muriel Zerbetto de Assumpção (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ina Emmel 
 
O manual técnico de manejo de herbários The Herbarium Handbook foi produzido e 
compilado por pesquisadores do Jardim Botânico de Kew, Londres. Desde a primeira 
edição serve como material de referência para curadores, técnicos e demais profissionais 
envolvidos em herbários. Sua tradução para o português vai ao encontro das políticas 
nacionais de preservação ambiental e da demanda por literatura especializada na área. O 
presente estudo tem como propósito propor uma tradução comentada de sua terceira 
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edição para português do Brasil. Para tanto, a editora Kew Books será contatada para 
autorizar a tradução. Uma vez autorizada será iniciado o processo de tradução com 
auxílio de ferramentas de tradução apropriadas. Os objetivos são apresentar o livro 
traduzido e um relatório sobre o processo tradutório. 
 
Palavras-chave: tradução, The Herbarium Handbook, herbário. 

 

 
PORTUGUÊS PARA BRASILEIROS: UMA ANÁLISE DA PRESENÇA DA 
LÍNGUA MATERNA E DA TRADUÇÃO NO LIVRO DIDÁTICO UPGRADE 
Marisandra do Nascimento Brito (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão 
 
Nas salas de aula das escolas públicas do Brasil é comum ver professores utilizando a 
língua materna para conduzir as aulas. O uso da língua materna e da tradução na sala de 
aula de língua estrangeira (característica da AGT), seja através do discurso dos 
professores, seja na fala dos alunos ou das atividades, tem presença constante durante as 
aulas. Até pouco tempo, a língua materna e a tradução eram elementos praticamente 
inexistentes nos livros didáticos, desde a chegada do Método Direto, métodos 
subsequentes e da Abordagem Comunicativa, mas ultimamente se nota a presença da 
língua materna e de atividades de tradução em alguns materiais didáticos, como, por 
exemplo, na coleção de língua inglesa do ensino médio escolhida pelo PNLEM 2012, na 
Escola Jesuíno Antônio D’Ávila, em Petrolina-PE, a Upgrade, publicada pela editora 
Richmond, que será o objeto de estudo deste trabalho. Com este trabalho, pretende-se 
analisar a presença da tradução e da língua materna neste livro didático, considerando-
se as bases teóricas das metodologias e abordagens de ensino e aprendizagem de LE 
além dos preceitos do PNLD para a escolha do livro didático e do PCN para o ensino de 
LE. 

Palavras-chave: língua materna, tradução, livro didático. 

 

 
ESTUDO DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS QUE INCLUEM ZOÔNIMOS EM 
DICIONÁRIOS MONOLÍNGUES GERAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA E 
DICIONÁRIOS BILÍNGUES PEDAGÓGICOS PORTUGUÊS-INGLÊS: ALGUMAS 
AUSÊNCIAS. 
Rosana Budny (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão  
 
Esta pesquisa é uma tentativa de identificar algumas ausências de unidades 
fraseológicas que incluem zoônimos em sua formação, assim como identificar como 
elas são tratadas em 2 dicionários monolíngues da Língua Portuguesa e em 7 dicionários 
bilíngues escolares de inglês. Pretende-se comparar a uniformidade das informações 
presentes nesses dicionários. Também se espera constatar ausências de unidades 
fraseológicas. Os dicionários escolhidos foram os que mais comumente se encontram 
entre os escolares e, portanto, de mais fácil acesso nas livrarias. Os dicionários bilíngues 
serão avaliados na direção Português/ Inglês. São eles: Larousse  (atualizado, 
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2009); Longman Dicionário Escolar para estudantes brasileiros (nova ortografia, 
2009); Collins Dicionário Prático (3ed. 2012); Mini-Webster’s Dictionary 
(2011); Michaelis Dicionário Escolar (nova ortografia, 2010); Dicionário Oxford 
Escolar para estudantes brasileiros (revisado 2012) e Landmark Dictionary  (2006). O 
objetivo da pesquisa é identificar disparidades na proposição de equivalentes com base 
na comparação das informações oferecidas nesses dicionários. O que justifica a nossa 
proposta é o entendimento de que, dependendo das disparidades identificadas, as 
informações oferecidas nesses dicionários não são as indicadas para suprir as 
necessidades formativas dos aprendizes que buscam apoio neles. Em Hartmann (2007, 
p.15) lemos que se observa em vários trabalhos lexicográficos a falta de 
uma metodologia consistente que torne os dicionários menos intuitivos e experimentais. 
Esse autor comenta que os achados têm um ‘quê’ de artificial e ‘irreal’ pois, muitas 
vezes, as palavras são despidas de seus contextos colocacionais, flexionais e 
derivacionais, ou seja, são sequestradas dos ambientes da vida real, oferecendo-se, em 
consequência,  uma ‘correspondência estática de palavras em níveis ou graus estruturais 
estipulados’. 
 
Palavras-chave: lexicografia, unidades fraseológicas que incluem zoônimos, dicionários 
bilíngues escolares. 
 
 

 
A LOCALIZAÇÃO DE VIDEOGAMES NO BRASIL: ALGUNS APONTAMENTOS 
INICIAIS DE PESQUISA 
Fernando da Silva (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Viviane M. Heberle 
 
Esta apresentação tem por objetivo principal fazer alguns apontamentos acerca do 
conceito de localização e, a partir de um aparato teórico da área de estudos da tradução, 
observar como esta modalidade contribui para um olhar mais aprofundado acerca dos 
princípios que gerem a prática de localização de videogames. Paralelo a esta explanação 
inicial, devo também explorar como o conceito de cultura se insere dentro de minha 
pesquisa como um aspecto chave orientador para a localização de jogos. Abordarei 
sobre o conceito de culturalização e sua representatividade a partir de aspectos de ordem 
linguística, cultural e técnica. Por fim, apresentarei de maneira breve a minha 
metodologia, bem como os questionamentos que orientam a minha investigação. 
 
Palavras-chave: localização, estudos da tradução, culturalização. 
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COMUNICAÇÕES – Sala Hassis  

Coordenador da sessão 5: Luciana Wrege Rassier (10:30 - 11:30) 
 
RECEITAS ALEMÃS E AUSTRÍACAS: TRADUÇÃO INTRALINGUAL NA 
PERSPECTIVA FUNCIONALISTA. 
Juliana de Abreu (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª  Meta Elisabeth Zipser 
 
A língua e a alimentação são elementos característicos da cultura de um povo, tal como 
suas receitas são escritas e descritas, pois depende de para quem se escreve. O objetivo 
deste trabalho é mostrar que receitas são marcadas culturalmente pelos países de 
origem. A análise proposta consiste em comparar receitas publicadas na Alemanha e na 
Áustria, considerando-se a variação linguística entre os dois países. Um paralelo entre o 
conceito de cultura proposto por Geertz (2008); a definição de línguas pluricêntricas, 
voltada para a língua alemã, descrita por Muhr (1995); a visão funcionalista da tradução 
tratada por Nord (2009) e aspectos da tradução intralingual proposto por Jakobson 
(1987), são expostos nesse trabalho. O corpus consiste em encartes culinários de jornais 
(circulação nacional) e encartes de revistas femininas, ambas publicações alemãs e 
austríacas. Receitas publicadas em jornais, pressupõe-se que o texto tem um público 
cultural alvo específico, o que difere de receitas publicadas em revistas femininas, onde 
o público alvo é o gênero feminino, independente da cultura no qual está inserido. No 
final da pesquisa, pretende-se evidenciar o papel que a língua exerce na gastronomia, 
comprovando que a cultura pode ser retratada ou apagada dependo o meio pelo qual 
receitas são publicadas.  

Palavras-chave: culinária, tradução funcionalista, línguas pluricêntricas. 

 

 
GERENCIAMENTO DAS LÍNGUAS NAS EMPRESAS MULTINACIONAIS E O 
PAPEL DA TRADUÇÃO 
Jean-François Mathieu Brunelière (M) 
Orientador: Prof. Dr. José Lambert 
 
As empresas multinacionais, atuando a nível mundial, deparam-se obrigatoriamente 
com a questão das línguas e da tradução. Podemos observar os efeitos da passagem de 
uma língua para a outra tanto na comunicação externa da empresa, em documentos 
produzidos para acompanhar a venda dos produtos, por exemplo, como na comunicação 
interna, na língua escolhida para as reuniões internacionais ou para a redação de 
documentos internos globais. O foco da pesquisa é a indústria de automóveis e mais 
especificamente a empresa PSA Peugeot Citroën. Os primeiros elementos analisados 
são as brochuras de divulgação dos modelos de carros e documentos técnico-
econômicos. Uma entrevista com a responsável das formações da empresa foi realizada 
no início da pesquisa, no intuito de avaliar se os efeitos da política de gerenciamento das 
línguas, tal como é apresentada pela empresa, podem ser percebidos nos documentos 
por ela produzidos e na sua organização. 

Palavras-chave: empresas multinacionais, línguas de trabalho, tradução. 
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MANUEL BANDEIRA, DE SÃO JOÃO BATISTA A SÃO JERÔNIMO DO 
MODERNISMO. 
Aglaé Fernandes (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Marie-Hélène Torres 
 
O longo período que compreende a primeira (1922-1930), a segunda (1930-1945) e a 
terceira (1945-1961) fases modernistas é marcado, para um número significativo de 
poetas brasileiros, por uma importante atividade de tradução de poesia, paralela à 
atividade de criação. Depois de Guilherme de Almeida haver publicado Poetas de 
França (1936), contendo traduções de trinta e um poetas, o caso mais eloquente de 
poeta tradutor, naquele período, é o de Manuel Bandeira com Poemas traduzidos 
(1945), obra que reunia suas traduções de poemas de mais de sessenta poetas mais ou 
menos canônicos. Por seu papel de precursor, Bandeira foi alcunhado, por Mário de 
Andrade, de “São João Batista do Modernismo” e por seu destacado empenho na 
atividade de tradutor, Bandeira seria também o “São Jerônimo” do movimento. Nesta 
pesquisa, tomamos para avaliação crítica as traduções de poemas, do francês ao 
português, realizadas por Bandeira, além dos seus poemas bilíngues (francês e 
português). Examinamos ainda as implicações da publicação de Poemas traduzidos no 
momento de virada pelo qual passava a literatura brasileira. 
 
Palavras-chave: Poesia traduzida, Modernismo, Manuel Bandeira. 

 

 
AS GAROTAS DE IPANEMA: CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA SISTÊMICO-
FUNCIONAL À TRADUÇÃO DE CANÇÃO 
Natanael F. França Rocha (M) 
Orientador: Dr. Lincoln Fernandes 
 
O objetivo deste estudo é demonstrar linguisticamente como a Garota de Ipanema, de 
1963, foi representada nas versões traduzidas, também na década de 1960, para o inglês, 
francês, italiano e alemão, bem como considerar escolhas do tradutor em função das 
implicações musicais do gênero canção. O estudo explora o tema Tradução de Canção 
(TC) sob uma perspectiva teórico-musical fundamentada em teorias contemporâneas de 
TC e Linguística-Sistêmico Funcional (LSF). A LSF, por meio do Sistema de 
Transitividade, oferece um método de análise textual que pode ser aplicado para estudo 
do sentido (semântica) da canção. São enfatizados, principalmente, os processos verbais 
e os adjetivos presentes nas letras das canções. O método consiste em analisar as 
traduções, destacando o item 'sentido', a partir do princípio proposto por Peter Low 
(2003), o qual privilegia simultaneamente estes 5 itens: cantabilidade, ritmo, 
naturalidade, sentido, rima. Os resultados iniciais das análises apontam que a garota 
descrita na canção brasileira difere em vários aspectos em suas versões estrangeiras, 
tanto em aspectos físicos quanto psicológicos. 
 
Palavras-chave: Garota de Ipanema, tradução de canção, sistema de transitividade. 
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COMUNICAÇÕES – Sala Hassis 

Coordenador da sessão 6: Garibaldi Dantas de Oliveira (14:30–15:30) 
 
USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS AULAS 
DE TRADUÇÃO: RETRATOS DA DOCÊNCIA DE LICENCIADOS EM 
ESPANHOL NAS MODALIDADES PRESENCIAL E EAD 
Elaine Cristina Reis (D).  
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Romanelli 

A presente pesquisa propõe-se a analisar comparativamente a docência de graduados 
nos cursos de Letras - Espanhol nas modalidades presencial e a distância da UFSC, 
entre os anos de 2010 e 2011, em exercício nas instituições públicas de ensino, em 
Santa Catarina. Pretende-se buscar relações recíprocas e dialógicas entre as duas 
modalidades de ensino com o objetivo de analisar e socializar, em que medida, a 
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na formação do 
professor pode contribuir, influenciar e/ou determinar para a integração das TIC nas 
práticas pedagógicas, especificamente nas aulas de tradução. Essa problemática surge 
com a expectativa de que um professor formado na modalidade a distância integre de 
modo mais autêntico e dinâmico as TIC aos processos educacionais de sala de aula, por 
estar familiarizado a este tipo de linguagem. Como a proposta deste estudo é analisar 
comparativamente o uso das tecnologias como prática pedagógica nas aulas de tradução, 
investigar os processos de atuação desses professores é fato determinante para a 
pesquisa, buscando fazer emergir a voz dos envolvidos. Para tanto, utilizarei como fonte 
de pesquisa as aulas de tradução dos professores investigados, fundamentada na teoria 
da tradução e em estudos referentes às TIC. 

Palavras-chave: tradução, educação à distância, ensino e aprendizagem de espanhol 
como língua estrangeira. 

 

REPRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA NOÇÃO DE L1, L2, LE E TROCA 
DE CÓDIGO EM DESENHOS DE CRIANÇAS MULTILÍNGUES. 
Greice Bauer (M) 
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lima 
Coorientador: Prof. Dr. José Lambert 
 
O presente trabalho visa investigar as concepções de um grupo de crianças multilíngues, 
em fase de alfabetização, sobre L1, L2, LE e troca de código expressas através de 
politextos. O estudo considera igualmente a troca de sentido entre modalidades 
semióticas, no caso específico, entre linguagem verbal e não verbal,  respectivamente, 
texto escrito e desenho indispensável para a interpretação das produções. Os corpora, ou 
politextos, serão examinados à ótica teórica de Seleskovitch & Lederer (1993), 
especificada por Moore (2010) e Molinié (2009). A perspectiva metodológica decorre 
das propostas desenvolvidas por Perregaux (2009), Moore (2010); com base na 
hermenêutica moderna de Schleiermacher (1838, 2009) preconizada por Seleskovitch & 
Lederer (1993). A investigação comporta três patamares de análise: (i) pesquisadores; 
(ii) análise reflexiva dos aprendizes; (iii) observadores externos. A pesquisa inicia-se 
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com um estudo piloto, preliminar às análises, que definiram as bases da proposta 
central. 
Palavras-chave: interpretação de desenhos de crianças multilíngues, concepção de L1, 
L2 e LE, troca de código linguístico. 
 
 

UM ESTUDO COM BASE EM ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS E EM CORPUS 
LINGUÍSTICO 
Maria Leticia Nastari Millás (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão 
 
Inúmeros estudiosos, entre os quais estão Camorlinga (1997), Durão (1999), Ceolin 
(2003) e Torijano (2008) atestam que a similaridade existente entre o português e o 
espanhol leva a erros de compreensão e a erros de produção. O ensino de línguas 
próximas exige abordagens e métodos diferenciados. O corpus linguístico é um 
instrumento que está revolucionando a didática de língua estrangeira atualmente, pois é 
uma fonte confiável e ampla de recursos linguísticos provenientes de situações reais. A 
presente pesquisa tem o objetivo de identificar e coletar falsos amigos em catorze 
coleções de livros didáticos para ensino de espanhol a brasileiros, publicadas entre 2001 
e 2011 e amplamente utilizadas no país. Nosso propósito foi examinar o tratamento 
dado aos falsos amigos nesses livros, a fim de verificar se este é adequado, suficiente e 
eficiente em função das necessidades de uso destes vocábulos. A metodologia aplicada 
nesta pesquisa consiste em verificar a frequência de uso dos falsos amigos encontrados 
nos livros didáticos, no CREA, verificando se sua seleção se baseia no número de 
ocorrências - frequência. 

Palavras-chave: falsos amigos, livros didáticos, corpus linguístico. 
 
 

EDIÇÃO & TRADUÇÃO: POLIFILO REESCRITO 
Dorothée de Bruchard (D) 
Prof.ª Dr.ª Claudia Borges de Faveri 
Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Sandra Reimão (ECA/USP) 
 
Na história da cultura escrita, tradução e edição constituem-se, ambas, como mediadoras 
incontornáveis da circulação das ideias e das obras. Ambas se realizam por, para, e em 
torno de um texto. São essenciais à prática de ambos conceitos como “legibilidade” e 
“visibilidade”, e o fato de se realizarem em meio a várias dissensões, tais como forma x 
conteúdo, espírito x letra, técnica x arte, fidelidade ao autor x leitor. Ambas conferem 
nova forma a um texto original a partir de escolhas efetuadas, escolhas que refletem, ao 
mesmo tempo em que transformam, a cultura em que se inserem. Daí nunca serem 
definitivas, sendo sempre refeitas à medida que se transforma o leitor (e sua língua, 
cultura, sociedade), cada (re)tradução e (re)edição compondo um elo na corrente que 
mantém vivo o texto original e o reatualiza em diferentes épocas e culturas. Tradução e 
edição constituem, assim, para usar um conceito de André Lefevere, instrumentos 
privilegiados de reescrita. Um exemplo ilustrativo é a reescrita da obra 
Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Collona, inicialmente editada em Veneza por 
Aldo Manúcio (1499), e editada na França em 1546 com tradução de Jean Martin. 
Palavras-chave: tradução, edição, reescrita. 
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COMUNICAÇÕES – Sala Drummond 

Coordenador da sessão 7: Sergio Romanelli (14:30-15:30) 
 
IL SEME SOTTO LA NEVE: UMA ANÁLISE DA TRADUÇÃO 
Suélen de Bortolo (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Patricia Peterle 
 
Neste trabalho iremos propor uma análise aprofundada do corpus do livro Il seme sotto 
la neve (1950), de Ignazio Silone, cuja a tradução é A semente sob a neve, (1947), feita 
por Eglantina Santi. Serão analisados alguns trechos da obra onde há expressões ou 
ditos populares e refletir no viés dos Estudos da Tradução e trabalhar com algumas 
teorias de escritores e estudiosos da área. Faremos ainda uma análise de outra edição da 
tradução que foi publicada em 2001 pela Editora Germinal, cujo tradutor é Wilson 
Hilário Borges, que contém indícios de similaridades entre a tradução de 1947, pela 
Editora Brasiliense.  
Palavras-chave: Teoria da tradução, Literatura, Ignazio Silone. 

 

INFLUÊNCIAS DE UM MECENAS TRADUTOR NA CONSTRUÇÃO DA 
LITERATURA NACIONAL. 
Rosane de Souza (D) 
Orientador: Prof. Dr. Sergio Romanelli 
Coorientador: Prof. Dr. Mamede Mustafá Jarouche (USP) 

 
Casanova (2002) afirma que no século XIX a literatura se torna um dos fundamentos de 
uma reivindicação nacional. E novas nações, como a brasileira, por exemplo, buscam 
através da literatura sua legitimidade de Estado. No Brasil, o próprio imperador estava 
envolvido nesse movimento e é essa relação entre D. Pedro II e a formação da literatura 
nacional no século XIX, seu mecenato e as relações estabelecidas por ele com os 
intelectuais do período que pretendo evidenciar nesta comunicação. Além disso, 
pretendo apresentar o trabalho de tradução realizado pelo imperador, que via 
nesta  atividade uma forma para enriquecer o panteão literário brasileiro, além de ser, 
para ele, um meio de estabelecer contato com intelectuais renomados mundialmente e 
assim se inserir na denominada República Mundial das Letras citada por Casanova.                                                                                                                             

Palavras-chave: D. Pedro II, literatura nacional, tradução. 

 

Adriano Mafra (D) 
 
Orientador: Prof. Dr. Sergio Romanelli 
Coorientadora: Profª Drª Noêmia Guimarães Soares 
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ANÁLISE DESCRITIVA DE TRÊS TRADUÇÕES DO POPOL WUJ: textos externos 
e excertos da gênese  
Ana Maria B. Conrad Sackl (PGET) 
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lima 
Coorientador: Prof. Dr. Sergio Romanelli  
 
Esta proposta de investigação tem como objetivo a análise descritiva de trechos que 
descrevem a gênese, de acordo com a cultura maia clássica e dos textos externos de três 
traduções do Popol Wuj, cosmogonia mítica pré-hispânica (séculos II a VIII d.C.). O 
corpus está composto por um Manuscrito do s. XVIII e por dois livros de edição 
contemporânea. O manuscrito de Ximénez (1702 a 1704) é um documento bilíngue que 
contém a transliteração do k´iché  e a tradução para o espanhol; o trabalho de Don 
Adrián I. Chávez (1987) revisa a semântica da transliteração K´iché do manuscrito de 
Ximénez e a traduz para o espanhol contemporâneo; a última de Sam Colop (2009) 
envolve os mesmos idiomas e está apresentada em forma de poema. A análise utiliza-se 
das teorias Descriptive Translation Studies (DTS), dos estudos interculturais 
relacionados à tradução, Stallaert (2006), e dos estudos sobre epistemologia maia de 
López (1999). A hipótese defendida busca demonstrar que cada tradutor imprime no 
texto o polissistema cultural e literário da língua-alvo e da época em que foi traduzido. 

Palavras-chave: interculturalidade,  k´iché, espanhol. 

 

PALESTRA - Prof. Dr. Teun A. van Dijk (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 
Discurso e poder 

Coordenação: Prof.a Dr.a Carmen Rosa Caldas-Coulthard 

Local: Auditório Henrique Fontes  Horário: 16:00 
 

 

12/12/2012 (Quarta-feira) 

COMUNICAÇÕES – Sala Hassis 

Coordenador da sessão 8: Karine Simoni (9:00- 10:00) 
 
O PRÍNCIPE NO BRASIL: A PRIMEIRA TRADUÇÃO DE MACHIAVELLI 
Eliziane Mara de Souza (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Andréia Guerini  
Coorientador: Prof. Dr. Guido Baldassarri 
 
Neste trabalho apresento um estudo sobre a primeira tradução em Língua Portuguesa do 
tratado político O príncipe, do pensador florentino Niccolò Machiavelli (1469-1527), 
traduzido por Elias Davidovich, com prefácio de Mauricio de Medeiros e publicada no 
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Rio de Janeiro pela editora Calvino Filho, em 1933.  Além disso, discutirei como a obra 
de Machiavelli foi recepcionada no Brasil a partir de traduções efetuadas no início do 
século XX. Esta investigação faz parte de um panorama sobre a recepção de 
Machiavelli em nosso país nos séculos XX e XXI; tema da minha tese de doutorado. 
 
Palavras-chave: Machiavelli, O príncipe, recepção. 

 
 

TEORIA E PRÁTICA DA TRADUÇÃO NA OBRA DE WILLIAM BLAKE 
Juliana Steil (PD) 
Supervisora: Prof.ª Dr.ª Andréia Guerini 
 
Os comentários sobre tradução nos escritos do poeta, pintor e gravurista inglês William 
Blake não são muitos, mas demonstram uma visão bem definida a respeito do assunto, 
sobretudo quando verificados no contexto dos princípios teóricos do autor sobre arte. 
Nesse trabalho, confrontamos o posicionamento teórico de Blake sobre tradução a seu 
relacionamento com a tradução em suas atividades práticas como leitor de obras 
traduzidas e também como tradutor. Nesse sentido, consideraremos tradução o seu 
trabalho como ilustrador de obras de outros autores, seguindo a abordagem de Tinkler-
Villani (1989), entre outros, e discutiremos, especificamente, algumas de suas 
ilustrações realizadas para a Divina Comédia de Dante Alighieri. 
 
Palavras-chave: William Blake, tradução, ilustrações à Divina Comédia. 
 
 

 
A TRADUÇÃO DE POESIA: EMILY DICKINSON SEGUNDO A PERSPECTIVA 
TRADUTÓRIA DE AUGUSTO DE CAMPOS 
Fernanda Maria Alves Lourenço (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Karine Simoni 
Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Silva La Regina (UFBA) 
 
Augusto de Campos, além de uma expressiva carreira como poeta, também se destaca 
na figura de tradutor. Autores como Paes (1991), Bassnett (2003) e Wyler (1998) 
destacam a contribuição de Campos no cenário tradutório brasileiro. Para ele,  
selecionar e traduzir seus autores preferidos  é uma forma de amá-los ou degluti-los, 
segundo suas próprias palavras. Dentre os autores traduzidos por Campos, destacamos 
Emily Dickinson, poetisa norte-americana do século XIX, que teve o reconhecimento de 
sua obra somente postumamente. Nesse contexto, esta pesquisa, tomando como base 
teórico-metodológica os Estudos Descritivos da Tradução (EDT), realiza uma análise 
das traduções de Dickinson realizadas por Campos, publicadas na obra Emily 
Dickinson: Não sou ninguém (2008). A partir das normas tradutórias encontradas nas 
análises descritivas, buscou-se identificar a presença ou não do fazer tradutório 
característico de Augusto de Campos. 

Palavras-chave: tradução poética, análise descritiva, Augusto de Campos. 
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O USO DE UM CORPUS COMPARÁVEL ESPECIALIZADO COMO 
METODOLOGIA NA ELABORAÇÃO DE UM GLOSSÁRIO BILÍNGUE 
Tarsila Castro Calvo (M)  
Orientador: Prof. Dr. Marco Esteves da Rocha  
 
Este trabalho tem como objetivo utilizar os estudos baseados em corpus para elaborar 
um glossário bilíngue, inglês e português, com termos econômicos. A pesquisa embasa-
se na Linguística de Corpus, tendo como referência os trabalhos de Sardinha (2004) e 
Tagnin (2002, 2007, 2010), e, na área de Terminologia, fundamentando-se no trabalho 
de Finatto e Krieger (2004), e Finatto (2002, 2010). Como ferramenta para auxiliar a 
análise dos dados coletados está sendo utilizado o programa de análise de corpus 
WordSmith Tools versão 6, escrito por Mike Scott, e disponibilizado pela Oxford 
University Press. Primeiramente está sendo processado o corpus da língua portuguesa, 
cujos dados serão analisados. Após o programa gerar a lista de palavras (lista de 
palavras do corpus de estudo) e as palavras-chave, que são as frequências relativas das 
palavras do corpus de estudo comparadas com as frequências relativas das palavras em 
um corpus de referência (corpus NILC), os termos que foram selecionados serão 
processados através da ferramenta de concordância do WS. O mesmo processo de 
análise de padrões será realizado com os correspondentes tradutórios no corpus de 
língua inglesa. Assim, poderão ser observadas, em ambas as línguas, as diferentes 
acepções dos termos encontrados no corpus coletado, e elaborar os verbetes. 
 
Palavras-chave: linguística de corpus, tradução, terminologia. 
 

 

 

Coordenador da sessão 9: Gustavo Althoff (10:30–11:30) 
 
A TRADUÇÃO DE FILOSOFIA NA HISTÓRIA DA TEORIA DA TRADUÇÃO: 
COMEÇANDO POR CÍCERO 
Gustavo Althoff (PD) 
Supervisor: Prof. Dr. Mauri Furlan 
 
Nesta comunicação apresento um recorte de minha pesquisa de pós-doutorado 
(realizada de agosto de 2012 até dezembro de 2013), em que colho dos textos históricos 
que refletiram sobre a tradução, desde a Antiguidade até os nossos tempos, o que se 
disse e refletiu sobre o tema da Tradução de Filosofia. Em minha tese de doutorado, 
defendida em fevereiro de 2012 na PGET/UFSC, intitulada “Prolegômenos sobre a 
tradução de Filosofia via uma tradução comentada do An Inquiry into the Human Mind 
de Thomas Reid”, estudei o pensamento de três autores contemporâneos sobre o tema: 
Roman Ingarden, Barcara Cassin e Jonathan Rée. No intuito de compor um quadro mais 
completo das reflexões sobre a tradução de Filosofia, debruço-me agora sobre o passado 
mais longínquo, começando por Cícero. 
 
Palavras-chave: tradução de filosofia, história da tradução, Roman Ingarden. 
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A TRADUÇÃO DO DISCURSO ORAL EM FORMATO ESCRITO NO BRASIL 
Vanessa Lopes Lourenço Hanes (D) 
Orientador: Prof. Dr. José Lambert 
 
Esta pesquisa lida com a tradução do discurso oral em formato escrito presente em obras 
literárias, considerando o par de línguas inglês-português brasileiro. Especial atenção é 
dispensada ao registro utilizado em ambas as línguas. O corpus a ser consultado num 
primeiro momento é constituído por traduções de obras de Agatha Christie publicadas 
no Brasil. A proposta é desenvolver uma análise macro e micro-estrutural das traduções 
desta autora no país, com base nos estudos descritivos da tradução. Dados iniciais 
apontam que mesmo no caso de livros publicados pela mesma editora, em um mesmo 
período histórico, porém traduzidos por diferentes tradutores, podem ser encontradas 
diferenças significativas no registro utilizado, alterando consideravelmente o grau de 
formalidade presente no discurso dos personagens de Christie.  

Palavras-chave: discurso oral, registro, estudos descritivos da tradução. 

 

AS TRADUÇÕES BRASILEIRAS DAS ANTOLOGIAS DE GUY DE 
MAUPASSANT: UMA QUESTÃO DE CÂNONE 
Carmen Verônica de Almeida Ribeiro Nóbrega (D) 
Dinter UFSC/UFPB/UFCG 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Marie-Hélène C. Torres (PGET/UFSC) 
 
A presente pesquisa tem por objetivo estabelecer o cânone de Guy de Maupassant, no 
Brasil, através do estudo do paratexto e dos contos mais traduzidos nas antologias dos 
séculos XIX, XX e XXI. Ao analisar os elementos paratextuais, presente nestas obras, 
pretendemos revelar os aspectos privilegiados pelo tradutor na mediação de uma 
tradução entre texto e leitor. Para tanto, analisaremos somente as antologias traduzidas 
com contos do autor francês do século XIX, não considerando as publicações mistas 
nem as reedições. O principal referencial teórico abordado será fundamentado em 
autores como Gérard Genette (2009) e Marie-Hèléne C. Torres (2011).  
Palavras-chave: Maupassant, antologias, paratextos.  

 

TRADUÇÃO COMENTADA DE TRILCE DE CÉSAR VALLEJO 
Ana Cláudia R. Trierweiller Prieto (D)  
Orientador: Prof. Dr. Walter Carlos Costa  
 
A tese se insere na área de tradução de poesia e o objetivo desta pesquisa é realizar uma 
tradução comentada de poemas selecionados do livro Trilce (1922) do escritor peruano 
César Vallejo (1892-1938). No primeiro capítulo esboço uma contextualização do autor 
e de sua obra, examinando sua fortuna crítica; no segundo capítulo examino o percurso 
das traduções da obra de Vallejo no Brasil, concentrando a análise nas traduções 
realizadas por Thiago de Mello, Amálio Pinheiro e Haroldo de Campos. No terceiro 
capítulo apresento minha tradução de poemas seletos de Trilce e no quarto comparo 
minhas soluções com as soluções propostas pelos tradutores anteriores.   

Palavras-chave: tradução de poesia, tradução literária, César Vallejo. 
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COMUNICAÇÕES – Sala Hassis 

Coordenador da sessão 10: Eliziane Mara de Souza (14:00-15:00) 
 
OFICINA ENTRENÓSOTROS: A RIQUEZA DO CONTATO COM TRADUTORES 
NA TRADUÇÃO DE PITANGA, DE CARLOS EDUARDO DE MAGALHÃES 
Pablo Cardellino Soto (D)  
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Luana Ferreira de Freitas  
Coorientador: Prof. Dr. Walter Carlos Costa 
 
Esta comunicação constitui um informe acerca da experiência de participação na 
Oficina EntreNósOtros dentro do par linguístico português-espanhol, realizada em Porto 
Alegre de 11 a 16 de novembro de 2012 e organizada pela Universidade Federal 
Fluminense por iniciativa, e com o patrocínio, da Fundação Biblioteca Nacional, como 
uma das ações do seu Programa de Apoio à Tradução. Participei na Oficina com a 
minha tradução de Pitanga, de Carlos Eduardo de Magalhães. Após apresentar o autor, a 
obra e outras informações sobre a tradução, apresentei um fragmento problemático do 
texto para submetê-lo à consideração dos outros 11 colegas participantes. As discussões 
levaram a uma solução satisfatória do problema e continuou com outras questões do 
texto. Foi uma semana de intercâmbios diários com o grupo, onde todos tiveram 
oportunidade de apresentar e discutir suas traduções. Também onde houve duas mesas-
redondas. As consequências da experiência foram extremamente positivas, de todo 
ponto de vista: pelas soluções obtidas para o texto, os contatos realizados, parcerias 
firmadas e pela riqueza e profundidade das discussões que aconteceram. 
 
Palavras-chave: intercâmbio entre tradutores, tradução literária, programa de Apoio à 
Tradução da FBN. 
 
 

RETRADUÇÃO COMENTADA DA OBRA CORINNE OU L’ITALIE, de MME DE 
STAËL 
Narceli Piucco (D)          Orientadora: Prof.ª Dr.ª Marie-Hélène C. Torres 
 
Este comunicação apresenta os resultados parciais da minha pesquisa de doutorado 
sobre a retradução do romance Corinne ou l’Italie (1807), de Mme de Staël. Por ser 
uma escritora influente da época do início do Romantismo, não só na França, como na 
Itália, Alemanha e Inglaterra, justifica-se a retradução da obra, visto que Mme de Staël, 
e sua literatura em geral, é pouco conhecida e traduzida no Brasil. A obra Corinne ou 
l’Italie tem considerável importância no sistema literário, já que foi traduzida e 
retraduzida em outras línguas, principalmente para o inglês, italiano e alemão. Na 
primeira parte, comentarei sobre a vida e obra de Staël e suas ideias sobre a tradução. 
Descrevo a obra original Corinne ou l’Italie e a sua primeira tradução para o português 
do Brasil, Corina ou a Itália (1945, Edições Cultura). Como terceira etapa, apresento o 
projeto de retradução que objetiva, segundo Berman, acolher o estrangeiro e fazer uma 
tradução que evidencie a letra da obra e o trabalho realizado pelo tradutor. Ao estudar 
as teorias sobre tradução e a literatura de Staël, verifico as características semânticas, 
culturais, o estilo, as figuras de linguagem e comento a minha retradução destas 
características, com exemplos do livro I ao X. 
Palavras-chave: tradução literária comentada, Madame de Staël, Corinne ou l’Italie. 



V SPA - PGET 
 

   25 
 

MEMORIAL DE AIRES, TRADIÇÃO E TRADUÇÃO 
Luz Adriana Sánchez Segura (D) 
Orientador: Prof. Dr. Walter Costa 
Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Luana de Freitas 
 
Memorial de Aires (1908), último romance de Machado de Assis, foi ignorado por 
décadas como obra traduzível em várias línguas. Durante anos foi lido como sintoma de 
reconciliação de Machado com a vida, sendo identificados no protagonista os traços 
mais característicos da maturidade do seu autor. Posteriormente, foi objeto de uma 
leitura concentrada na relação entre ficção e história, caracterizada pela identificação e a 
corroboração de fatos acontecidos no Brasil na transição do Segundo Império para a 
República. Sob essas duas vertentes de leitura, o romance foi lido como testemunho e 
ficou intocado como texto literário. No universo hispano-falante, o romance 
permaneceu invisível até 2001, ano em que saíram à luz três traduções feitas no México, 
na Argentina e na Espanha, respectivamente. Elas, embora elaboradas sob iniciativas e 
políticas de tradução diferentes, revelam-se, de maneiras diversas, herdeiras da leitura 
de corroboração que caracterizou a interpretação do romance. Esta comunicação propõe 
analisar as possibilidades de leitura do romance traduzido nesse panorama, assim como 
o modo em que uma nova tradução poderia questionar a tradição crítica sem obliterar o 
jogo que o romance estabelece com determinadas circunstâncias da história brasileira. 
 
Palavras-chave: Memorial de Aires, crítica literária, tradução. 
 
 

 
O OUTRO FORSTER: UMA TRADUÇÃO COMENTADA 
Garibaldi Dantas de Oliveira (D) PGET-DINTER-UFSC/UFCG 
Orientador: Prof. Dr. Walter Costa  
 
O objetivo da pesquisa é fazer uma tradução comentada do conto “The other Boat” do 
escritor inglês E. M. Forster, ainda sem tradução para o português. O conto narra, de 
forma realista, os encontros e desencontros de dois jovens do mesmo sexo (mas 
completamente diferentes) e trata de temas controversos como homossexualidade, 
racismo, oriente versus ocidente, colonialismo, imperialismo, linguagem e poder e só 
foi publicado dois anos após a morte de Foster, em 1972. A tradução é guiada 
principalmente por Antoine Berman (2007), especialmente o que o autor aponta como 
as treze tendências deformadoras da tradução do texto em prosa. 
 
Palavras-chave: tradução comentada, conto, Antoine Berman. 
 

 

 

 

 



V SPA - PGET 
 

   26 
 

Coordenador da sessão 11: Marcelo Bueno de Paula (15:30-16:30) 
 
LEITURAS DE TEXTOS PARALELOS AJUDAM NA PERFORMANCE 
TRADUTÓRIA? 
Cássia Sigle (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Meta Elisabeth Zipser 
 
Para alunos que estudam a tradução, a falta do conhecimento aprofundado sobre uma 
matéria jornalística de outra cultura pode gerar dificuldades na compreensão do 
vocabulário e da intenção por trás do texto fonte. Nesse sentido, entende-se que os 
textos jornalísticos podem ser portadores de marcas culturais (ZIPSER, 2002, p.54). 
Assim, para traduzi-los é preciso sempre considerar essa possível intenção. Essa 
pesquisa investiga a hipótese de que leituras de textos paralelos jornalísticos poderem 
auxiliar na performance tradutória, no sentido de facilitarem a compreensão do texto 
fonte e, dessa forma sensibilizarem o tradutor em suas escolhas lexicais. Com esse 
intuito, observamos os possíveis deslocamentos de enfoque em quatro reportagens 
dissertativas online que abordam um mesmo fato (em alemão e em português variante 
brasileira). Os textos são analisados com base no modelo didático de Nord (2009), nas 
concepções de Esser (1998) e, sobretudo, na teoria da Tradução como Representação 
Cultural de Zipser (2002). 

Palavras-chave: jornalismo, tradução, textos paralelos. 

 

UM ESTUDO EMPÍRICO-EXPERIMENTAL PARA DETERMINAR A 
INFLUÊNCIA QUE A SUGESTÃO DE TRADUÇÃO AUTOMÁTICA (TA) NO 
PROGRAMA DE MEMÓRIA DE TRADUÇÃO (MT) TEM NA PRODUTIVIDADE 
DE UM POTENCIAL TRADUTOR ESPECIALIZADO EM FORMAÇÃO. 
Luciana Alves Graziuso (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ina Emmel 
 
Este estudo vai explorar o processo tradutório por meio de um experimento empírico 
utilizando uma triangulação, em uma tentativa de determinar a influência que a 
integração da sugestão de tradução automática nos programas de memória de tradução 
tem na produtividade do tradutor. A utilização de três métodos de coleta de dados 
parece ser uma forma segura de avaliar um processo tão complexo. Para a realização do 
experimento serão convidados a participar alunos do curso de Letras Inglês. Será 
utilizada a ferramenta online gratuita Wordfast Anywhere. A partir dos resultados, 
pretende-se determinar quais são as habilidades necessárias para desempenhar os papéis 
que esta profissão, que está em constante mudança, exige. 

Palavras-chave: memória de tradução, tradução automática, produtividade do tradutor. 

 
 
BLOGS SEGUNDO A TIPOLOGIA TEXTUAL BASEADA EM CONTEXTO: 
PROPOSTA PARA ANÁLISE TEXTUAL EM ESTUDOS DA TRADUÇÃO 
Edelweiss Vitol Gysel (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Lúcia Vasconcellos  
Coorientadora: Dr.ª Elaine Espíndola (HK Poly-U) 
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Este trabalho, filiado à pesquisa de minha coorientadora Elaine Espíndola, realizado na 
Hong Kong Polytechnic University, tem como objetivo apresentar resultados parciais de 
um estudo piloto de pesquisa desenvolvida na interface entre Linguística Sistêmico-
Funcional (LSF) e Estudos da Tradução sobre tipologia textual baseada em contexto. A 
base teórica do trabalho está assentada na proposta de ‘processos sócio-semióticos’, 
representada graficamente na chamada Esfera de Atividades Sócio-semióticas, de 
Matthiessen, Wu e Teruya (2007). Apresenta-se inicialmente uma coleta de dados 
(blogs) compilados em formato eletrônico e relativos às tipologias textuais no contexto 
do português do Brasil. A seguir, apresenta-se a análise dos textos coletados nesses 
blogs com base nos ‘processos sócio-semióticos’ – ‘expounding’, ‘reporting’, 
‘recreating’, ‘sharing’, ‘doing’, ‘recommending’, ‘enabling’, ‘exploring’, 
respectivamente: ‘expor’, ‘reportar’, ‘recriar’, ‘compartilhar’, ‘realizar’, ‘recomendar’, 
‘habilitar’ e ‘explorar’.  Por fim, os resultados dessa análise são comparados com os 
resultados de uma análise similar feita com textos de blogs em inglês, para fins de 
identificar diferenças e semelhanças nas configurações texto-contextuais dos dois 
conjuntos de textos produzidos em português brasileiro e inglês de variados países. Os 
desdobramentos dessa comparação buscarão traçar um perfil ‘sócio-semiótico’ dos 
textos em ambos os idiomas com vistas a fornecer parâmetros para formação de 
tradutores na dimensão textual do desenvolvimento de suas competências. 

Palavras-chave: estudos da tradução, tipologia textual, linguística sistêmico funcional. 
 
 

A PRESENÇA E O TRATAMENTO DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS QUE 
ENVOLVEM MAMÍFEROS EM DICIONÁRIOS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
E BILÍNGUES PORTUGUÊS/ESPANHOL 
Claci Ines Schneider (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão 
 
Este trabalho faz parte do projeto DUFraPE (Dicionário contrastivo de unidades 
fraseológicas Português-espanhol), sob a coordenação da Profª Drª Adja Balbino de 
Amorim Barbieri Durão. Para sua realização, foram selecionados dois dicionários 
monolíngues do português brasileiro: o Aurélio e o Houaiss, tomando por base os 
parâmetros do projeto e três dicionários bilíngues, no sentido português-espanhol: 
DIBU – Dicionário de uso do português brasileiro, Larousse Avançado, Gran Espasa 
(Wordreference – formato Digital), Escolar Martins Fontes. Nesses dicionários foi feito 
um levantamento completo sobre as unidades fraseológicas (UFs) que envolvem 
animais, com especial atenção aos mamíferos, assim como se observou os textos 
introdutórios e o que os autores afirmaram, ao organizar tal obra lexicográfica, acerca 
das UFs. Nossa pesquisa contribuirá com o levantamento, em dicionários monolíngues 
do português, de unidades fraseológicas que poderão fazer parte do DUFraPE, assim 
como contribuirá para o desenvolvimento dos estudos lexicográficos, para o 
desenvolvimento do ensino-aprendizado de aspectos linguístico-culturais da língua 
espanhola, especialmente em relação a locuções e UFs em que um dos elementos 
constituintes seja um mamífero.  
 
Palavras-chave: dicionário, unidade fraseológica, mamíferos. 
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COMUNICAÇÕES – Sala Drummond 

Coordenador da sessão 12: Silvana Nicoloso (14:00-15:00) 
 

LITERATURA E CINEMA: ASPECTOS IDENTITÁRIOS EM STUPEUR ET 
TREMBLEMENTS DE AMÉLIE NOTHOMB 
Bárbara Fraga Góes (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Luciana Wrege Rassier 
 
Neste trabalho; pretende-se apontar e justificar os principais pontos referentes à 
problemática  identitária da protagonista do romance autobiográfico de Amélie 
Nothomb, obra esta intitulada Stupeur et Tremblements (1999) e também em suas 
traduções (filme homônimo e Medo e Submissão (2001) em português brasileiro). Com 
base em teorias contemporâneas será analisado este tema – identidade – através de 
figuras de linguagem e em observância do corpus que se apresenta, estruturado a partir 
de teorias da tradução, literatura e do cinema; na obra literária (francês e em tradução 
para o português): estilo, intertextualidade, paráfrase, neologismo, dentre outros 
aspectos; e na obra fílmica: legenda, textos (falas, diálogos), decupagem, banda sonora, 
música incidental, tempo, espaço, dentre outros. Dessa forma; espera-se contemplar e 
valorizar os detalhes mais relevantes do percurso complexo do ato de traduzir entre 
línguas diferentes (francês e português) e entre diferentes linguagens (expressão escrita 
e expressão cinematográfica).  

Palavras-chave: literatura, tradução, identidade. 

 

 
A TRADUÇÃO DO SUBLIME N’AS METAMORFOSES DE OVÍDIO 
Renata Santos (M) 
Orientador: Prof. Dr. Mauri Furlan 
 
Analisando As Metamorfoses de Ovídio é possível detectar a construção do sublime, 
esse efeito estético que, com base no conceito de Longino, na Antiguidade clássica está 
de alguma forma relacionado a elocutio, parte central da retórica. Considerando a 
possibilidade de tradução do sublime, as seguintes questões norteiam essa pesquisa: em 
que medida o tradutor é capaz de transportar/trasladar, para a sua tradução, o sublime 
composto pelo autor? Em que medida esse efeito de sublime pode ser traduzido? Qual 
conceito de sublime deve ser levado em conta no momento de traduzir o texto, um 
conceito clássico ou um conceito moderno? Pode o sublime clássico ser diferente do 
moderno? Seria necessário uma espécie de tradução retórica para produzir o efeito 
presente na obra de Ovídio? Em que medida as estratégias linguísticas que constituem o 
original podem ser preservadas e contribuir para a constituição da tradução? Na fase 
inicial da pesquisa, tem sido feito um estudo sobre o conceito de sublime e a retórica a 
fim de estabelecer relações entre ambos. 
 
Palavras-chave: tradução, sublime, retórica. 
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POLÍTICAS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUAS DE SINAIS: A 
TRADUÇÃO LITERÁRIA E SEU FUNICIONAMENTO NAS CULTURAS 
Jefferson Bruno Moreira Santana (D)  
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Marie-Hélène Catherine Torres 
 
A pesquisa sobre políticas de tradução/interpretação das Línguas de Sinais trata das 
produções realizadas por meio de ações políticas, linguísticas e de acesso à 
comunicação das comunidades surdas, tendo como enfoque a tradução literária e o 
funcionamento delas nas culturas surdas. O objetivo principal deste trabalho de pesquisa 
é comentar o processo de tradução e interpretação utilizado pelos modelos adotados em 
Língua de Sinais em obras clássicas da literatura mundial, ou seja, em obras traduzidas. 
A partir das definições conceituais sobre tradução cultural, ideologia, adaptação, 
naturalização, deformações, reescrituras, estrangeirização, representação, vídeo-
tradução e visão do mundo similar-diferente. Dessa forma, realizamos um estudo crítico 
da literatura publicada em LIBRAS e também em outras Línguas de Sinais, como por 
exemplo, LSE (Língua de Sinais Espanhola) e ASL (American Sign Language), com 
ênfase no estudo do gênero literário traduzido para as Línguas de Sinais em uma esfera 
nacional e internacional. 

Palavras-chave: tradução literária, línguas de sinais, culturas. 

 

 
ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS SURDOS NO DISCURSO DE 
SALA DE AULA DO MESTRADO NA UFSC MEDIADA POR INTÉRPRETES 
Aline Miguel da Silva (M) 
Orientador: Prof. Dr. Markus Johannes Weininger 
 
O presente estudo observa a participação de alunos surdos em aulas de mestrado em 
linguística da UFSC que são mediadas por intérpretes. Seus principais objetivos são 
analisar de forma quantitativa e qualitativa as participações de todos os presentes de 
maneira a fazer uma comparação entre alunos surdos e ouvintes e as estratégias 
utilizadas pelos intérpretes para que haja uma maior interação desses alunos surdos em 
sala de aula. Os dados para a presente pesquisa foram obtidos por filmagens realizadas 
nas aulas com duas câmeras, uma focada nos intérpretes e a outra com foco nos alunos 
surdos do grupo. Os vídeos de cada câmera foram editados e alinhados para permitir 
uma sinopse sincronizada do discurso de sala de aula em língua de sinais e português 
brasileiro. Para classificação dos tipos de interação, foi utilizado o EUDICO Language 
Annotator – ELAN. As interações produzidas foram classificadas em 12 categorias que 
depois de quantificadas e analisadas mostrarão como o discurso em sala de aula é 
distribuído entre os alunos surdos e ouvintes. 
 
Palavras-chave: interpretação de Língua de Sinais, análise da Conversação, participação 
em sala de aula. 
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Coordenador da sessão 13: Rosario Lázaro Igoa (15:30–16:30) 
 
TRADUÇÃO/RETEXTUALIZAÇÃO E ENSINO DE LÍNGUAS: UMA 
ESTRATÉGIA PARA PRODUÇÃO TEXTUAL EM SALA DE AULA DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA (LE). 
Ana Paula de Carvalho Demétrio (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria José Damiani Costa 
 
Sabe-se que muitas vezes, o ensino de produção textual é trabalhado de forma mecânica 
em de sala de aula, sendo de LE ou não, impedindo que o aluno reflita sobre a 
importância do texto que está produzindo. Esse fato, também ocorreu e ainda ocorre 
com o uso de atividades de tradução em salas de aula de LE. Partindo deste contexto, 
esta pesquisa pretende analisar a relação entre produção textual e tradução, 
considerando esta na perspectiva da retextualização, como estratégia para composição 
textual em sala de aula de LE. Tal proposta busca discutir a prática tradutória a partir de 
uma concepção funcionalista, concebendo-a como um ato comunicativo inserido num 
contexto real e autêntico, e a atividade de composição textual apoiada nos princípios de 
textualidade de Beaugrad e Dressler (1997) e nos elementos de elaboração textual de 
Cassany (1998). Como esta pesquisa busca investigar uma prática ocorrida em sala de 
aula de ELE, seu corpus será adquirido através de uma atividade de 
tradução/retextualização realizada com alunos da 4ª fase de Graduação em Letras 
Espanhol EaD/UFSC. Com a prática desta atividade, espera-se comprovar que a 
tradução pode ser utilizada como uma estratégia para a composição textual em sala de 
aula de ELE. 
 
Palavras-chave: tradução, retextualização, produção textual. 
 
 

 
O PROCESSO TRADUTÓRIO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DA 
MAITENA (HQs): CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
INTERCULTURALIDADE NO ENSINO DE ELE 
Brenda Rocio Ruesta Barrientos  (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria José Damiani Costa 
 
Esta pesquisa busca construir e desenvolver uma sequência didática aplicada no ensino 
de espanhol como língua estrangeira (ELE) no curso de Licenciatura em Letras 
Espanhol a distância (EaD) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Temos 
como objetivos demonstrar que trabalhar com a habilidade de tradução vista na 
perspectiva funcionalista, como comunicação intercultural, através do uso das histórias 
em quadrinhos (HQs), pode ser uma ferramenta eficaz e contribui para a construção do 
diálogo intercultural no processo de ensino/ aprendizagem de LE. Comprovar a 
importância de desenvolver a habilidade da tradução como uma prática dialógica crítica 
e reflexiva. Verificar de que forma o professor de LE, atua como um agente de 
mediação cultural. Pretende-se comprovar que os aprendizes de LE, através do processo 
tradutório das HQs, compreenderão os enunciados de forma mais ampla,  pois 
perceberão que além da composição estrutural  das palavras, subjaz nelas redes de 
significações ideológicas, as quais, representam linguisticamente e culturalmente 
determinadas comunidades. Dessa forma, conseguiremos que os aprendizes percebam a 
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importância de (re)conhecer a riqueza dessa diversidade linguística, pois são elementos 
representativos eficientes para a melhor compreensão do fenômeno da linguagem.  

Palavras-chave: tradução, diálogo intercultural, ensino de ELE. 

 

TRADUÇÃO DE GÍRIAS NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL: 
DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE CORPUS 
Caroline Reis Vieira Santos (D) 
Orientador: Prof. Dr. Lincoln Fernandes 
Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Gabriela Saldanha 
 
O objetivo desta apresentação é mostrar os recentes desenvolvimentos da seção de 
metodologia da pesquisa de doutorado intitulada "Tradução de gírias na série Harry 
Potter: um estudo baseado em corpus". Localizada na intersecção entre os Estudos 
Descritivos da Tradução, a Literatura Infanto-Juvenil e os Estudos da Tradução com 
Base em Corpus, essa pesquisa investiga como as gírias presentes nos livros Harry 
Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Globet of Fire e Harry Potter 
and the Half-Blood Prince foram traduzidas para o português brasileiro e como essas 
traduções vão afetar o registro textual. Consideram-se gírias unidades lexicais de caráter 
efêmero e significado velado pertencentes à língua oral e não usadas no nível formal, 
manifestando identificação com um grupo (DUBOIS, 2009; EBLE, 1996; GURGEL, 
2009; HALLIDAY, 1989; PRETI, 2000; XATARA; FALCÃO, 2005) e registro textual 
é a variante da língua relacionada ao uso nos vários contextos em que ela ocorre 
(HATIM; MASON, 1990, tradução minha).  Serão apresentados em detalhes os passos 
metodológicos desenvolvidos durante o recente período de doutorado sanduíche no 
exterior com destaque na disponibilização das obras e formato eletrônico, a criação da 
lista de gírias de partida para a análise paralela e o software e ferramentas escolhidos 
para posterior análise. 

Palavras-chave: literatura infanto-juvenil, gírias, metodologia. 

 

O FATO NOTICIOSO NO CONTEXT BILÍNGUE: A TRADUÇÃO JORNALÍSTICA 
ESPANHOL/GUARANÍ 
Verônica Rosarito Ramirez Parquet Rolon (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria José Damiani Costa 
Coorientador: Prof. Dr. Ruben Barreiro Saguier 

O projeto pretende fazer a análise de um fato jornalístico para as diferentes culturas, 
paraguaia – respeitando o bilinguismo guarani e espanhol - e a brasileira, abordando a 
tradução como representação cultural e analisando a escolha lexical do autor/tradutor 
que representam cultura a qual ele está inserido. A população paraguaia atual é a 
decorrência da mistura de etnias e culturais diferentes. Da cultura do dominador 
aparentemente prevaleceu entre tantas a mais importante e surpreendente – a língua 
guarani falada por quase toda população. Utilizando as teorias e contribuições 
funcionalistas de Katharina Reiss, Hans J. Vermeer, Cristiane Nord e Meta Zipser, que 
levam em consideração que a tradução é “Um processo principalmente cultural, no qual 
o ato de traduzir é uma ação humana, que têm objetivos e intenções, inserida em um 
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contexto social, embebida de contextos culturais e, consequentemente, de inúmeras 
particularidades.” (ZIPSER, 2011). O estudo da tradução do fato jornalístico se justifica 
então com a oportunidade e com o propósito de oferecer o acesso à cultura e à língua 
guarani. 

Palavras-chave: bilinguismo, tradução jornalística e funcionalismo. 

 

13/12/2012 (Quinta-feira) 

 COMUNICAÇÕES – Sala Drummond 
 

Coordenador da sessão 14: Luz Adriana Sánchez Segura (9:00-10:00) 
 

DIRETRIZES PARA COMPILAÇÃO DE UM GLOSSÁRIO BILÍNGUE NO 
DOMÍNIO DA AGROPECUÁRIA: UM ESTUDO BASEADO EM CORPUS 
Gilnei Magnus dos Santos (D) 
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lima 
 
A presente pesquisa se utiliza de pressupostos e contribuições da Linguística de Corpus 
e da ferramenta computacional WordSmith Tools (WST) para  uma metodologia de 
compilação de glossário bilíngue inglês/português no domínio específico da área de 
agropecuária. Para isso, está sendo utilizado um corpus comparável bilíngue. O corpus 
em língua portuguesa foi compilado a partir da coleta de artigos científicos, revistas e 
periódicos online e o de língua inglesa a partir da pesquisa no banco de dados 
disponível na Agricultural Library (NAL), do Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos. Visa-se, nesta fase em que se encontra o trabalho, apresentar o desenho do 
corpus, ou seja, as etapas de: seleção, construção e processamento do corpus. O 
processo de análise de padrões será realizado a partir da ferramenta de concordância do 
programa WST com os correspondentes tradutórios no corpus de língua portuguesa e de 
língua inglesa. Dessa forma, poderão ser observadas, em ambas as línguas, as diferentes 
acepções dos termos encontrados no corpus coletado para a elaboração dos verbetes.  
Evidências apontam que o conhecimento acerca da ferramenta computacional 
WordSmith Tools pode  colaborar na análise dos dados terminológicos para a 
construção de glossário bilíngue no campo específico da agropecuária.  

Palavras-chave: linguística de corpus, terminologia, agropecuária. 
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PROPOSTA DE ORDEM SEQUENCIAL E CRIAÇÃO DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS PARA EXTRAÇÃO TERMINOLÓGICA BILÍNGUE EM 
CORPORA PARALELOS – INGLÊS/PORTUGUÊS – COM VISTAS À TRADUÇÃO 
DE TEXTOS DAS CIÊNCIAS MÉDICAS 
Lautenai Antonio Bartholamei Junior (D) 
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lima 
Coorientador: Prof. Dr. Prof. Alain-Philippe Durand 
 
A extração terminológica bilíngue automática constitui um tema em progresso no 
escopo dos Estudos da Tradução. Os estudos dessa ordem vêm sendo desenvolvidos 
com vistas à busca de operacionalização da tarefa de extração terminológica de forma 
mais ágil, com suporte em ferramentas computacionais. O trabalho proposto neste 
projeto de doutoramento propõe a aplicação de uma ordem sequencial de uso 
instrumentos para a extração terminológica na área das Ciências Médicas, centrando-se 
em preencher uma eventual lacuna detectada na área: extração de correspondentes 
tradutórios, ou seja, detecção automática de candidatos a termos – equivalentes ou 
correspondentes, tarefa quase sempre realizada de forma analítico-manual. Neste 
intuito, a investigação recorre a ferramentas conhecidas no campo do processamento de 
línguas e, por extensão, nas áreas de Linguística de Corpus, Corpora em Estudos da 
Tradução, Terminologia e Extração Terminológica. A proposta contempla os 
procedimentos metodológicos, bem como os postulados teóricos subjacentes à 
epistemologia das áreas citadas, todavia, vislumbrar também aportes novos, de forma a 
promover novas discussões. 

Palavras-chave: estudos da tradução, linguística de corpus, extração terminológica. 

 

TRANSLATING MEDICAL QUESTIONNAIRE RACE CATEGORIES: WHY 
BACK-TRANSLATION DOES NOT HELP AND CAN EVEN HINDER 
Robert James Coulthard (D)  
Orientador: Prof. Dr. Markus Weininger  
 
Back-translation has been widely adopted in the health sciences to test the equivalence 
of translated questionnaires. The theory is that if a back-translation is identical to the 
original version, then the intermediate target language version must be equivalent to the 
original questionnaire. There are many potential pitfalls to this technique and the 
problem of defining and translating racial categories illustrates some of them. Health-
related questionnaires often ask about race, skin colour or ethnicity. However, genetic 
studies have shown that race is a social construct not a biological one. This presentation 
discusses differing concepts of race in the United States and Brazil and the categories 
used to classify them, demonstrating that attempts to achieve equivalent terminology are 
futile. Slavish use of back-translation can lead to anomalous situations. For example, the 
Italian, French and Brazilian Portuguese versions of a jaw pain diagnostic scale offer the 
options “Aleut”, “Eskimo” and “Pacific Islander” for race and “Puerto Rican”, 
“Chicano”, “Cuban”, “Other Latin American”, “Mexican”, “Other Spanish” and 
“Mexican American” for ancestry, purely because these categories are on the original 
United States version. However, while the Brazilian version offers French and Italian in 
the list of ancestry options, the French and Italian versions do not.  
 
Keywords: back-translation, race, genetics.   
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LOCALIZANDO O POEMA: APLICANDO PRINCÍPIOS DA TRADUÇÃO DE 
SOFTWARES COMERCIAIS NA RECRIAÇÃO DO DON JUAN DE BYRON 
Roberto Mário Schramm Jr. (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rosvitha Friesen Blume  
 
Assim como a tradução poética tem seus altos e baixos, também os seus críticos e 
praticantes costumam apresentar uma decidida bipolaridade, quando a ela se referem. 
Observamos assim, ora quem tristemente considere a tradução da poesia como 
impossível; ora quem a coloque num pedestal, como se traduzir a poesia fosse uma 
atividade inteiramente à parte no domínio da tradução em geral. Uma possível solução 
desse impasse seria tentar pensar a tradução poética como cidadã qualquer desse grande 
país da tradução em geral, com os mesmos direitos e deveres de suas conterrâneas. 
Tendo isso em vista, eu me pergunto: quais, dentre os procedimentos usuais das 
traduções ditas ‘comerciais’, seriam salutarmente aplicáveis no domínio das traduções 
‘literárias’? Eu proponho, discutir nessa comunicação meu projeto de tradução poética, 
o Don Juan de Byron  – frente ao conceito de “Localização”, tal como ele se vem 
articulando na indústria de software. Trata-se pois de identificar processos em minha 
tradução que se enquadrem na atividade de localização, mas também se trata de 
investigar a tensão existente entre as noções de localização e domesticação.  
 
Palavras-chave: tradução poética, Localização, Byron. 
 

 

COMUNICAÇÕES – Sala Hassis 

Coordenador da sessão 15: Nicoletta Cherobin (9:00-10:00) 
 
REFLEXÕES SOBRE A TRADUÇÃO DE ALUSÕES EM 
DRÁCULA DE BRAM STOKER 
Iliane Tecchio (D) 
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lima (UFSC) 
Coorientador: Prof. Dr. Alain-Philippe Durand (University of Arizona/Tucson) 
 
O estudo que está sendo realizado para compor a tese de doutorado na PGET iniciado 
em março de 2011, centra-se, por um lado, em discutir a questão da referencialidade 
alusiva do texto da Bíblia na obra Drácula de Bram Stoker (1897) como recurso 
intertextual adotado pelo autor. Por outro lado, trata de investigar de que modo as 
alusões selecionadas foram traduzidas da língua inglesa para o português brasileiro. No 
que concerne à tradução de alusões adotou-se, principalmente, a obra Culture Bumps: 
An Empirical Approach to the Translation of Allusions (1997) da pesquisadora 
finlandesa Ritva Leppihalme, na qual ela propõe estratégias para traduzir referentes 
alusivos. Nesta comunicação apresento alguns exemplos de estratégias para traduzir 
alusões que estão sendo adotadas nesta pesquisa em desenvolvimento. 

Palavras-chave: intertextualidade, alusões, tradução de alusões. 
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A MENTE DO CRIADOR DE DOROTHY L. SAYERS 
Gabriele Greggersen (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rosvitha F. Blume 
 
A ideia de traduzir uma autora que foi ela mesma, tradutora de Dante, surgiu dos meus 
estudos de C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia entre outras obras, e minhas 
pesquisas sobre o tema da imaginação. Essa obra trata da criatividade humana, a partir 
do pressuposto cristão de que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. À 
semelhança de Deus, que é uma trindade, o homem segue a mesma estrutura tripartite. 
A mente criadora humana possui primeiro a Ideia, que seria o Pai; a Energia, que seria o 
Filho; e do Poder equivalente ao Espírito Santo. A criatividade é para a autora, um 
impulso natural a todo homem. O artista tem sua trindade mais bem equilibrada, ou seja, 
suas ideias são transformadas em ato, por sua auto-expressão, de forma poderosa. Desde 
a queda, essa trindade está em desequilíbrio. É possível classificar os artistas naqueles 
que têm uma obsessão pelo Pai, que têm mais ideias do que realizações concretas; 
aqueles que têm obsessão pelo filho, que até têm ideias, mas elas não são inspiradas; e 
aqueles que têm obsessão pelo espírito, que até são inspirados, mas não têm uma ideia 
clara por trás de sua arte, ou problemas em expressá-la. A autora dá exemplos, a partir 
da literatura e do teatro, mas sua teoria pode ser aplicada a outras artes, como a 
tradutória. O amor pela obra é o liame que traz equilíbrio à trindade humana.  

Palavras-chave: criatividade, trindade, arte. 

 

 
GÊNERO SOCIAL NA INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA EM LÍNGUA DE 
SINAIS BRASILEIRA: QUESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO 
Silvana Nicoloso (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Viviane Maria Heberle 
 
O presente trabalho baseia-se em uma pesquisa de Doutorado que se encontra em 
andamento. Os dados apresentados foram coletados por meio da interpretação 
simultânea da Língua Portuguesa para a Língua de Sinais Brasileira realizada por dez 
intérpretes mulheres e dez intérpretes homens oriundos (as) de várias regiões do Brasil. 
Para o desenvolvimento da pesquisa houve a seleção de três textos extraídos do livro 
“Aprender a Ver” (Wilcox & Wilcox, 2005) e suas gravações em áudio e vídeo para 
posterior interpretação em estúdio fechado da UFSC. As bases teóricas são os Estudos 
da Tradução, os Estudos de Gênero e a Análise Crítica do Discurso, com o objetivo de 
investigar as decisões tradutórias das intérpretes mulheres e dos intérpretes homens 
baseadas nas Modalidades de Tradução descritas por Aubert (1998). Halliday (1994) 
afirma que dentro da perspectiva teórica da Análise Crítica do Discurso, o discurso 
representa uma parte da realidade, desvela e constrói traços identitários dos sujeitos e 
estabelece relações entre os participantes do evento discursivo, ou seja, o discurso não é 
neutro. Então, cabe analisar as escolhas realizadas entre mulheres e homens para 
compreender melhor os discursos que permeiam suas relações com as diversas práticas 
sociais, dentre elas a interpretação/tradução. 
 
Palavras-chave: gênero social, interpretação simultânea, língua de sinais brasileira. 
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TRADUÇÃO COMENTADA DE AMOR ES MÁS LABERINTO DE SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ. 
Mara Gonzalez Bezerra (D) 
Orientador: Prof. Dr. Mauri Furlan 
 
A pesquisa em andamento se propõe a realizar uma tradução comentada da peça de 
teatro Amor es más laberinto (1689), comedia em versos escrita em quase sua totalidade 
por Sor Juana Inés de la Cruz com Juan de Guevara. A peça foi representada na corte 
virreinal com grande sucesso e não para um público em geral durante o período colonial 
hispano-americano no México, e publicada posteriormente na Espanha. Sor Juana tece 
uma intertextualidade com obras já existentes e recria a fábula de Teseo e Ariadne a 
partir do mito grego do Minotauro de Creta e ainda incorpora elementos de capa e 
espada. De acordo com Bassnet (2005) sobre a tradução de teatro se constata a escassez 
de tradução do gênero e a complexidade que os textos dramáticos apresentam para o 
tradutor ao lembrar que o texto é apenas um dos elementos na totalidade do discurso e 
Pavis (2008) que remete à tradução cultural e consequentemente às escolhas de tradução 
tornam a tarefa um desafio tradutório e uma contribuição aos estudos de tradução sobre 
textos do período colonial com a presença do barroco, elementos da mitologia grega em 
consonância com aspectos da teologia cristã e cosmogonia nahuatl. Estudam-se os 
discursos dos personagens como elementos de vanguarda na escrita da freira e aspectos 
de inclusão social. Investiga-se também a possibilidade de se realizar uma tradução 
contemporânea da peça. 
 
Palavras-chave: Sor Juana, tradução teatral, língua espanhola, México. 
 
 

Coordenador da sessão 16: Mara Gonzalez Bezerra (10:30–11:30) 
 
FORMAÇÃO DE TRADUTORES NO BRASIL: DISCUSSÕES PARA O DESIGN 
DE UM CURRÍCULO 
Thaís Collet (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ina Emmel 
 
Nesta pesquisa, que está em sua fase inicial, pretende-se verificar os aspectos 
envolvidos na formação de tradutores com o objetivo de discutir o design de um 
currículo. O volume de traduções cresceu muito nos últimos anos o que gerou inúmeras 
oportunidades de trabalho na área. Observa-se que no Brasil grande parte dos 
profissionais atuantes não tem uma formação específica, e constata-se, portanto, a 
necessidade de formar profissionais habilitados para tal demanda. A experiência dos 
programas europeus, onde pesquisadores há anos discutem e teorizam a respeito, será 
utilizada como base para, juntamente com a análise das especificidades e exigências do 
mercado brasileiro, avaliar a viabilidade e as necessidades de um curso de formação de 
tradutores.  
 
Palavras-chave: tradução, formação de tradutores, design de currículo. 
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A AGÊNCIA DOS LANGUAGE BROKERS NO POLISSISTEMA BRASILEIRO DE 
PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA  
William Franklin Hanes (D) 
Orientador: Prof. Dr. José Lambert 
 
Os fundadores da base de dados SciELO afirmaram que as capacidades científicas de 
um país estão ligadas com a habilidade de seus pesquisadores em se comunicarem na 
língua franca científica (MENEGHINI E PACKER, 2007). Comunicação conforme 
usada aqui implica não somente o consumo passivo da literatura, mas a habilidade ativa 
de produzir textos em um “inglês científico” aceitável. Assim, não só para aqueles no 
Brasil, mas também para uma grande porcentagem dos 7,1 milhões de pesquisadores no 
mundo, a submissão de seus manuscritos a tradutores e/ou revisores é inevitável caso 
queiram transcender as fronteiras de sua cultura local e participar da comunidade 
cientifica internacional. Entretanto, com a introdução desses intermediários no processo 
criativo, além dos vários contribuintes do manuscrito original e daqueles envolvidos no 
já complexo processo editorial de revisão por pares, abre-se espaço para 
questionamentos sobre a natureza da relação colaborativa desses agentes e de seu efeito 
no texto produzido, levando em conta que esta situação não se encaixa nos moldes de 
uma tradução independente (como, por exemplo, uma tradução de literatura clássica).  

Palavras-chave: revistas científicas, política editorial, Brasil. 

 

TRADUZIR AS CIÊNCIAS HUMANAS BRASILEIRAS: MARCAS CULTURAIS 
NA LÍNGUA FRANCA 
Monique Pfau (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Meta Elisabeth Zipser 
 
Em uma abordagem dentro dos textos bilíngues dos periódicos dispostos dentro do 
Portal SciELO na área de Ciências Humanas, em um primeiro passo a pesquisa busca 
encontrar as estratégias que os tradutores utilizaram para resolver especificidades da 
cultura brasileira para a língua inglesa. O inglês assume o papel de uma língua de 
prestígio para publicações por conseguir assumir um diálogo intercultural entre as 
comunidades científicas. O acesso de textos sobre o Brasil escrito por brasileiros no 
exterior só é massivamente viável através deste língua. Nesse sentido, pretende-se 
aprofundar no ainda tímido estudo da tradução de textos científicos para a compreensão 
de uma competência de diálogo e de exportação de produções brasileiras. Através de 
uma pesquisa quantitativa e qualitativa, a análise é realizada dentro de uma perspectiva 
funcional que busca compreender as funções que os textos-alvos exercem para o 
público-alvo, estabelecendo categorias culturais de análise culturais e éticas, conforme 
as decisões tomadas pelos tradutores forem encontradas nas leituras comparativas entre 
texto-fonte e texto-alvo. 

Palavras-chave: funcionalismo alemão, ciências humanas, tradução cultural. 
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TRADUÇÃO COMO REPRESENTAÇÃO CULTURAL: O JORNAL DIÁRIO COMO 
CONSTRUTOR DA IDENTIDADE CULTURAL DO QUÉBEC 
Hutan do Céu de Almeida (D) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Meta Elisabeth Zipser 
 
O Québec se destaca no cenário norte americano por manter e promover a língua 
francesa como marca principal para diferenciá-lo do Canadá. Nesse contexto, essa 
pesquisa pretende investigar como textos jornalísticos de dois dos principais periódicos 
da província - La Presse e Le Journal de Montréal - configuram e influem na formação 
da identidade cultural de seus leitores. Essa influência é expressa através de itens 
lexicais, midiáticos e culturais que determinam os rumos históricos do Québec e assim, 
traz um panorama sobre como o jornalismo no Québec, especialmente a partir da 
Revolução Tranquila, representa culturalmente sua identidade. Para essa análise, 
partimos da teoria da Tradução como Representação Cultural (ZIPSER, 2002) e dos 
conceitos de Identidade Cultural (HALL, 2006). Dessa forma, entendemos que a 
linguagem jornalística e sua maneira de traduzir fatos sociais (re)apresenta a cultura e, 
assim todo ato de tradução/comunicação promove e massifica um valor imbricado na 
intersecção dos pontos de vistas peculiares desses dois periódicos definindo, desse 
modo, a identidade cultural do Québec. 

Palavras-chave: tradução como representação cultural, Québec, identidade cultural. 

 

 

Coordenador da sessão 17: Narceli Piucco (14:00–15:00) 
 
A TRADUÇÃO EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DA MARCA “HAVAIANAS” 
Laís Gonçalves Natalino (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Meta Elizabeth Zipser 
 
Cada vez mais se considera a importância da cultura nos processos de tradução. Esta 
relevância vem construindo uma relação espontânea entre comunicação, tradução e 
cultura, haja vista que em todo processo de comunicação há uma troca cultural entre 
interlocutor e receptor que possuem conhecimentos e bagagens culturais distintas, e que 
a tradução é tratada como uma forma de comunicar, ou transmitir informações de uma 
língua para outra. Ancorado tanto pelos estudos funcionalistas de Nord (1991) e 
Vermeer (1986) quanto pelo conceito da tradução como representação cultural de Zipser 
(2002), o objeto de estudo desta pesquisa serão anúncios publicitários da marca 
“Havaianas”, sendo estes retirados de campanhas publicitárias veiculadas na internet, 
no Brasil e nos Estados Unidos. Esta pesquisa pretende analisar de que maneira se dá a 
tradução e apresentação da marca “Havaianas”, em cada língua, país e cultura, partindo 
principalmente do ponto de vista funcionalista da tradução, que sugere o 
questionamento a respeito do produto de um processo de tradução, considerando se este 
atingiu ou não sua função comunicativa pretendida. Pondera-se também, a linguagem de 
modo funcionalista, segundo seu caráter comunicativo, o que nos levará a admitir que a 
língua seja no seu todo, também determinada pela cultura. 
 
Palavras-chave: anúncios publicitários, tradução, cultura. 
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AS TÉCNICAS E AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELO TRADUTOR NO 
FOLHETO TURÍSTICO DE CURITIBA: IDENTIFICANDO OS CULTUREMAS 
Mirella Nunes Giracca (M)  
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria José Damiani Costa 
 
O folheto tem como função a divulgação de uma informação. Possibilita a rápida 
circulação da informação, atingindo diversos públicos e, devido a sua estrutura, permite 
que o seu leitor tenha acesso pontual à informação desejada. Apoiados neste gênero o 
objetivo desta pesquisa é identificar os culturemas presentes no folheto turístico de 
Curitiba, e verificar as técnicas e as estratégias de tradução apresentadas pelo tradutor 
desse material publicitário. Os pressupostos teóricos de Reiss, Vermeer (1996) e Nord 
(1988/1991) nortearão esta pesquisa quanto à tradução funcionalista e sua abordagem 
cultural. Relacionarei Bakhtin (2004) com os gêneros textuais e suas práticas sociais 
interligando-o à tradução. Também destacarei as propostas de análise de Nord e Nobs 
(2006) sobre os gêneros textuais/folhetos turísticos. Ampliarei esta proposta com o 
conceito de culturema trazido por Molina (2001). Compartilho da ideia de que existe 
uma abordagem cultural nos textos (tanto orais, quanto escritos) e por essa razão os 
textos ao serem produzidos, sofrem influências externas e internas, gerando os 
culturemas, segundo seu entorno sócio-histórico-cultural.  
 
Palavras chave: funcionalismo, culturemas, folhetos turísticos. 
 
 
 

 
A TRADUÇÃO DE NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS: OS CULTUREMAS NO 
CARNAVAL BRASILEIRO 
Myrian Vasques Oyarzabal (M) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria José Damiani Costa 
 
Ao traduzir um texto fonte que é idealizado a um leitor, para outro público, o tradutor 
deve aproximá-lo do leitor meta, torná-lo compreensível e funcional. Sendo assim, 
conforme a perspectiva funcionalista dos estudos da tradução, concebemos que traduzir 
é muito mais do que a mera substituição entre palavras de uma língua à outra, é o meio 
mais eficaz de intermediação entre culturas distintas, é a capacidade de tornar 
compreensível o desconhecido e diminuir as distâncias encontradas. Conforme Zipser, 
2002, para que exista a tradução não se faz necessária a existência de um texto fonte, e 
sim de um fato fonte que será relatado, traduzido à determinada audiência Nesse 
trabalho, realizamos um breve resgate da teoria funcionalista da tradução baseado nos 
teóricos: Reiss e Vermeer (1984/1996) e Nord (1988).  Tramos da tradução em interface 
com o jornalismo, apoiando-nos em conceitos de Zipser (2002). Após esses resgates 
teóricos, ampliamos nosso conceito da palavra como signo ideológico, proposto por 
Bakhtin (1988). Discorremos sobre os culturemas e sobre as técnicas tradutórias, 
seguindo a perspectiva de Nord (1994) e Molina (2002).   

Palavras-chave: tradução, funcionalismo, culturemas.  
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TELEJORNALISMO: TRADUÇÃO E ALUSÕES  
Gabriela Hessmann (M)  
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Meta Elisabeth Zipser 
 
A representação cultural baseada na interface entre o texto jornalístico e a tradução 
(ZIPSER, 2002), oportuniza novos rumos de pesquisas e reafirma as características 
hibridas das duas áreas. Esse estudo se desenvolve, principalmente, no âmbito dos 
Estudos da Tradução embasado na teoria da representação cultural e busca oferecer 
reflexões sobre um gênero textual ainda pouco estudado sob o prisma proposto. Essa 
comunicação aponta as marcas culturais identificadas em dois textos telejornalísticos 
elaborados a partir de um mesmo fato notícia – casamento real ocorrido em 29 de abril 
de 2011- porém divulgados em dois países distintos: França e Brasil. As reportagens 
representam um mesmo fato sob óticas sutilmente diferentes.  O respaldo teórico para as 
análises concernentes à tradução é alicerçado por Nord (1991), no jornalismo, evocam-
se os postulados de Esser (1998) e no campo dos estudos sobre Alusão, faz-se uso das 
propostas de Niknasab (2011) e Leppihalme (1996), entre outros.  Os autores pautam a 
atenção sobre questões de ordem cultural. O corpora é composto das transcrições de 
dois textos: (a) o primeiro, veiculado no Brasil através da Rede Globo de televisão e; (b) 
o segundo, transmitido na França pela TF1(Télévision Française 1). O objetivo é 
verificar recursos discursivos elaborados em função do público-alvo, provavelmente em 
função de suas configurações socioculturais.  

Palavras-Chave: tradução, jornalismo, cultura. 

 

PALESTRA - Prof. Dr. Walter Carlos Costa (UFSC) 
Currículo e planejamento de carreira 
Coordenação: Prof.a Dr.a Andréia Guerini 
 
Local: Auditório Henrique Fontes Horário: 15:30 
 

 

ENCERRAMENTO E LANÇAMENTO DE LIVROS 
Horário: 16:30   Local: Sala Hassis 

 


