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RESUMO 

 

Os Estudos da Tradução têm modificado o olhar sobre o trabalho do tradutor inspirando novas 

reflexões e metodologias que tentam atender às novas demandas e implicando a formação do 

tradutor. Esta pesquisa buscou investigar o tratamento dicotômico dado às disciplinas teóricas 

e práticas constantes nos currículos de graduação em Tradução nas universidades brasileiras, e 

refletir sobre o papel secundário destinado às disciplinas teóricas e como isso se reflete na 

formação do tradutor. Para tal, a pesquisa utilizou como fonte os documentos disponíveis nas 

páginas informativas online de 09 universidades. A maioria das universidades pesquisadas 

mostrou um perfil preparando o tradutor para um trabalho técnico cuja descrição responde 

muito mais às expectativas do mercado. Esse perfil de instituição concebe o tradutor como um 

aprendiz que deve bem manipular instrumentos, exercendo seu ofício artesanal que precisa de 

treinamento. Como em uma alfaiataria, a tradução seria um processo sistematizado até que se 

se torne espontâneo, natural, impecável como uma peça de arte. Para essa perspectiva 

conservadora, com relação ao papel da academia na formação de professores da tradução, a 

universidade seria o lugar de atividade que elabora e fabrica um produto, um lugar como uma 

tradutaria. Um perfil inovador seria aquele que emerge de uma formação que articula teoria e 

prática já se apresenta de alguma forma, é de um tradutor levado a refletir sobre sua prática, 

mais consciente do seu papel ético e de sua responsabilidade autoral. 

Palavras-chave: institucionalização, currículo, formação de tradutores, teorias de tradução. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Translation studies have enriched the way we see the translator's work and inspired new ideas 

and methodologies which attempt to meet the new demands involving translation teaching 

and training. This research aimed to investigate the dichotomy of theory and practice within 

the undergraduate curricula of Translation programs in Brazilian universities. This 

polarization reflects the secondary role played by the theoretical courses and how this 

influences the education of the translator. The study is based on the interpretation of all 

documents and information available on nine universities surveyed. We found a profile 

preparing the future translator for a mechanical job meeting the market expectations. These 

institutions conceive the translator as an apprentice who needs for training and must 

manipulate instruments well, working as if the text were a handmade craft. Like a tailor´s 

work, translation would be a systematic process until its repetition became spontaneous and 

precise, immaculate as a piece of art. For this conservative perspective, the university would 

be a tradutaria (translation shop), a place for developing and manufacturing a product. 

Nevertheless, in a few universities, there is a profile that emerges from an education linking 

theory and practice that has the prospective to lead translators to reflect on their practice and 

to be aware of their ethical role and their authorial responsibility. 

 

Keywords: institutionalization, translator´s training, syllabus, translation theories. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos últimos 40 anos, pesquisadores e tradutores têm feito grande esforço 

para que a tradução possa firmar-se como área de conhecimento. Nesse período, o mundo 

“encolheu”, as tecnologias avançaram e a demanda para o trabalho do tradutor se multiplicou 

na mesma ordem da diversidade das tarefas
1
. Cresceu também a preocupação com a qualidade 

e certificação dessa atividade profissional e teórica. Mas complexidade não é um privilégio 

dos tempos atuais. A tradução sempre esteve acompanhada de possibilidades distintas ou 

complementares de concepções que mudaram ao longo do tempo e, com isso, mudou também 

o papel do tradutor. Todos e cada enfoque dado ao texto e ao papel do tradutor ainda são 

capazes de influenciar na percepção que temos da função do tradutor (MARTINS, 2007). 

Esta pesquisa pretende refletir de que forma a relação teoria e prática se articulam e as 

consequências para a formação do tradutor, a partir da análise de currículos de universidades 

que graduam em Tradução. Para tanto, essa análise buscou nas ementas das disciplinas das 

matrizes curriculares os indícios da presença da articulação ou não de teoria e prática. 

A universidade é o lugar em que o conhecimento, incorporado à prática e à cultura, 

possui um conteúdo ético próprio (SANTOS, 2000). Os processos complexos que envolvem a 

produção de saber estão inseridos na instituição por disciplinas curriculares que, segundo 

Foucault (1996), seriam um conjunto de enunciados que respondem a determinadas condições 

de produção e que tratam dos mesmos expedientes conceituais e dos mesmos temas, dentro de 

um campo teórico. Do mesmo modo, “A disciplina é um princípio de controle da produção do 

discurso. Ela lhe fixa o limite pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma 

ritualização permanente das regras.” (FOUCAULT, 1971, p. 36). Portanto, nas disciplinas 

estão limitados os conceitos orientadores das concepções que relacionam aprendizes em 

formação com os conteúdos e estão demonstrados os enunciados inseridos ou excluídos, 

aproximados ou distanciados. Esse determinado perfil de disciplinas carrega no discurso do 

currículo os ideais e as propostas que influem diretamente a construção do conhecimento, as 

reflexões e as pontes que correlacionam teoria e prática. 

No primeiro parágrafo da introdução do livro Introdução aos Estudos da Tradução, 

Jeremy Munday (2001) apresenta sua visão do que seria a disciplina Estudos da Tradução: 

                                                           
1
 As demandas do mercado que o tradutor contemporâneo deve lidar estão relacionadas às crescentes 

implementações de tecnologias da tradução como, por exemplo, o desenvolvimento de redes cujo modelo é de 

produção coletiva, voluntária ou não, como crowdsourcing, redes de tradutores virtuais, transediting e 

translanguaging – são apenas alguns exemplos de práticas solicitadas pelo mercado que busca novos 

procedimentos a partir de novas ferramentas e posturas, e em constante mudança. 
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[...] nova disciplina acadêmica relacionada ao estudo da teoria e dos 

fenômenos da tradução. Por sua natureza ela é multilíngue e também 

interdisciplinar, englobando as línguas, a linguística, os estudos da 

comunicação, a filosofia e vários outros tipos de estudos culturais 

(MUNDAY, 2001, p. 1).  

 

Em seguida, já em seu segundo parágrafo, ele aponta para os problemas que enfrentam 

ensino e aprendizagem ligados à tradução, por conta da diversidade de publicações dos 

Estudos da Tradução. Mary Snell-Hornby (1988) argumenta sobre a necessidade premente de 

se criar uma disciplina independente, demonstrando uma preocupação com a variedade de 

áreas da pesquisa acadêmica da Tradução. James Holmes (2000) propõe um mapeamento dos 

Estudos da Tradução que, segundo ele, estariam divididos em duas grandes áreas – estudos 

puros (teóricos e descritivos) e estudos aplicados (práticos e críticos) (PAIVA, 2006). Mesmo 

não pensando sob a ótica da tradução no Brasil, esses pesquisadores podem ser utilizados para 

problematizar a formação do tradutor aqui, já que envolvem as questões da teoria e da prática, 

geralmente sob a ótica da divisão por oposição e de forma não complementar. 

Em um primeiro momento, este trabalho fez um apanhado da história da tradução no 

Brasil, a partir da discussão que envolve o distanciamento entre teoria e prática. O capítulo 2, 

intitulado “A institucionalização da tradução no Brasil”, descreve o processo de 

disciplinarização da tradução nos ambientes acadêmicos considerada uma atividade 

intelectual e que em princípio se preocupava em atender às demandas do mercado da 

tradução. Além disso, o capítulo faz um resgate do perfil do tradutor brasileiro em relação à 

sua formação e um breve histórico de alguns dos primeiros cursos de graduação nessa área. 

O terceiro capítulo – “As teorias da tradução e o papel do tradutor” –, a partir de uma 

abordagem histórica, apresenta as teorias que pensam a tradução em dois subcapítulos que se 

complementam. No primeiro, estão descritos os movimentos teóricos do campo da tradução e 

alguns dos principais conceitos que formam o campo de pesquisa dos estudos tradutológicos. 

O segundo subcapítulo busca traçar o perfil profissional que potencialmente emerge dos 

diversos movimentos e conceitos de tradução. 

 No quarto capítulo, “A dicotomia teoria x prática na formação do tradutor” é 

apresentada, propondo uma discussão sobre a necessidade da articulação entre teoria e prática 

formatar os currículos dos bacharelados em Tradução. Entretanto, como constata a análise da 

matriz curricular das universidades, as disciplinas se apresentam de forma dicotômica – por 

um lado as que buscam analisar, descrever, comparar, e relacionar o fenômeno da tradução e, 

por outro, as disciplinas que tem enfoque no trabalho braçal, que produz e desenvolve 
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conhecimentos e cujo objetivo é propor sistematizações e propostas inovadoras para o 

processo de tradução.  

No mesmo capítulo, as universidades são apresentadas de modo geral e 

individualmente, com enfoque na distribuição das disciplinas teóricas, práticas e teórico-

práticas nas grades curriculares de cada universidade analisada. A análise do corpus apresenta 

um estudo comparativo que permite observar as universidades combinadamente, de forma a 

apresentar um panorama global com os resultados: 1. A comprovação da dicotomia teoria X 

prática: as universidades tendem a ocupar o espaço institucional destinado à reflexão ao 

mesmo tempo em que buscam atender ao mercado com uma enorme quantidade de disciplinas 

que lidam com o como fazer; 2. A tendência mais recente numa implicação mais significativa  

entre a abordagem teórica e as aulas práticas. 

A análise apresentada faz um inventário das disciplinas e dos currículos de nove (9) 

bacharelados em Tradução. O desenho dos currículos apresentados permite analisar de que 

forma eles foram concebidos e a partir de qual concepção de tradutor e de tradução que ele 

parte. Para a criação de um currículo, se a concepção for mecanicista, a proposta privilegiará a 

técnica e as inúmeras possibilidades de traduzir. Se a concepção de tradução está 

compreendida por uma dimensão criativa, de um trabalho autoral, o currículo deverá refletir 

esta visão.  

Essa pesquisa parte de uma perspectiva de que não existe um currículo ideal que dê 

conta de tantas atividades que o tradutor pode produzir e, se baseia na ideia de que existem 

duas grandes correntes teóricas dos Estudos da Tradução. Uma primeira, mais tradicionalista, 

que se baseia na compreensão de que tradução é um resgate e uma transposição de 

significados de uma língua para outra, orientados por uma necessidade de fidelidade seja no 

nível das estruturas linguísticas ou no campo dos estudos culturais. Nessa perspectiva, o 

tradutor deve ser neutro e é visto como alguém que domina línguas, as informações 

paratextuais e as técnicas de bem traduzir. A segunda, mais inovadora, entende o tradutor 

como produtor de significados, aquele que deve tomar decisões e é autor de sua produção. 

Essa perspectiva entende que o tradutor é antes de tudo um leitor de um texto cujos 

significados não são estáveis e passíveis de resgate e controle consciente do leitor-tradutor. 

É unânime a compreensão de que não existem fórmulas prontas que considerem a 

complexidade do trabalho do tradutor e não há, portanto, espaço para a criação de regras, nem 

para a proposta de criação de um currículo ideal. Uma sugestão fechada seria prescritiva e 

limitadora, o que é justamente a crítica deste trabalho, a busca por uma sistematização do 

trabalho do tradutor em termos de padronização. 
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A pesquisa é limitada por sua análise documental, e de certa forma, se compromete com 

as metodologias apresentadas para a análise, e entende-se, portanto, que este trabalho é um 

recorte que não poderá ser validado a não ser pela própria abordagem de coleta e análise de 

dados. A pesquisa é um levantamento que se propõe mediador de um diálogo das diferentes 

vozes que emergem da academia e uma constatação do papel secundário que está destinado à 

teoria. É fato incontestável que teoria e prática são indissociáveis (Darin, 1998, p. 419), mas 

na universidade, elas se encontram em lugares distintos, tanto nas grades curriculares, quanto 

dentro das disciplinas. Essa questão foi originalmente apontada no trabalho de dissertação de 

Raffaella Quental (1995), que demonstrou que havia uma divisão institucionalizada de teoria 

e prática nas universidades e, da leitura desse trabalho, nasceu a curiosidade para investigar 

essa lacuna de 20 anos, constatando de que forma teoria e prática se relacionam na concepção 

da matriz curricular dos cursos de graduação em tradução, buscando confirmar as expectativas 

de que isso tenha modificado.  

A análise buscou demonstrar o lugar da dicotomia teoria e prática nas universidades, 

apontando uma série de instituições tradicionais que tratam a tradução e o tradutor de forma 

conservadora. Para esta perspectiva, o tradutor é visto como um aprendiz de perfil técnico, 

cujo ofício seria aprendido através de uma série de processos, repetidos até que se tornem 

automáticos. Como um método braçal e artesanal, o tradutor seria como um aprendiz de 

alfaiate e a universidade seria uma tradutaria. Uma tradutaria possui um currículo que 

privilegia o treinamento e a informatividade e busca acumular o tradutor de conhecimentos, 

normas, convenções e sistematizações.  

Mas, por outro lado, a análise apontou novas perspectivas, nas quais algumas 

universidades podem ser inovadoras por possuírem currículos que facilitam a articulação entre 

as teorizações e a prática da tradução.  
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2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TRADUÇÃO NO BRASIL 

 

O interesse pela tradução não se restringe aos 

profissionais e especialistas da atividade tradutória. 

Escritores, filósofos, teóricos e estudiosos de outros 

campos do saber tem se debruçado sobre a tradução, na 

tentativa de compreender os processos em jogo na 

passagem de um enunciado de um código linguístico 

para outro. Pensemos em autores como Jorge Luis 

Borges, Octávio Paz, Jaques Derrida e Paul Ricoeur, que 

deixaram reflexões interessantes acerca do esforço de 

leitura e de interpretação que constitui a “pulsão do 

traduzir” de que fala Berman. (SOUZA, 2009, p.11). 

  

A tradução é uma atividade intelectual antiga e está inserida na história social de todos 

os povos. Uma abordagem histórica habilita uma compreensão da dimensão política da 

tradução, que influiu até hoje no modo como se percebe o outro. Como em qualquer 

conhecimento formal, a tradução está fundamentada em seu processo empírico, e da mesma 

forma que acontece em outras áreas da ciência, a prática da tradução surge da necessidade de 

encontrar soluções para problemas práticos da vida social, como viabilizar a comunicação 

entre pessoas e povos (DARIN, 2008). A formalização da tradução se deu a partir da atuação 

do tradutor, sua experimentação e o conhecimento acumulado pela prática. Esse movimento 

da prática à tentativa de formalização institucional dos saberes ali acumulados, também pode 

ser visto no processo de inserção da tradução como disciplina no cenário acadêmico 

brasileiro. 

Neste capítulo, a proposta é fazer um recorte da história da tradução no Brasil no que se 

relaciona à sua institucionalização, buscando apontar as características e as questões históricas 

enfrentadas por professores e futuros profissionais da tradução. A história da 

institucionalização da Tradução no Brasil pode ser apontada a partir de três segmentos: por 

suas publicações, pela criação dos cursos de Tradução e pelos encontros de tradutores. Nesses 

ambientes, a reflexão que trata da teorização e da prática da tradução tem um lugar inegável. 

 

 

2.1 A INSERÇÃO DA TRADUÇÃO NA ACADEMIA 

  

Apesar de o ambiente acadêmico parecer ideal para a formação dos tradutores, na 

medida em que a reflexão teórica se dá especialmente na universidade, isso é posto em cheque 

por diversos tradutores do mercado (COSTA 2003, BRITTO, 2003). A tradutora e 
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pesquisadora Lia Wyler (2003) partilha de um sentimento de ruptura entre teoria e prática ao 

constatar que a formação acadêmica do tradutor graduado não tem peso onde trabalha o 

tradutor profissional, e esse, por sua vez, não possui interesse nas teorias estudadas no 

ambiente acadêmico. O ensino da teoria da tradução deveria se basear no “[...] conhecimento 

das teorias literárias e sua crítica, a partir do qual se discutiram as teorias da tradução nelas 

embasadas e sua validade para as traduções a serem feitas no Brasil.” (WYLER, 2003, p.196). 

Isso deveria ser realizado com um estudo nas traduções já praticadas, com professores 

conhecedores dessas traduções, proporcionando, dessa maneira, uma reflexão crítica nos 

alunos sobre a aplicação das teorias na prática. 

No prefácio do livro Conversas com tradutores: balanços e perspectivas da tradução, 

o professor Francis Aubert se utiliza da palavra “divórcio” para definir a situação atual da 

prática e correspondente teoria da tradução (AUBERT, 2003 p. 8), ao explicar que a teoria da 

tradução se tornou objeto de estudo apenas dentro das instituições de ensino e pesquisa, 

especialmente quando se trata da formação de tradutores. Nesse mesmo livro, o termo 

“divórcio” também é usado por Britto (2003, p. 92), quando fala do tradutor prático e do 

teórico da tradução, indicando diferenças inconciliáveis entre as duas abordagens, teórica e 

prática. Ele coloca pesquisadores da tradução em oposição aos realizadores da prática, que 

“nutrem certo desprezo pela teoria” e propõe que 

 

No momento atual, as relações entre a teoria e prática no campo da tradução 

literária não são as melhores possíveis. Não seria exagero afirmar que está se 

configurando uma situação de divórcio entre o tradutor prático e o teórico da 

tradução. (BRITTO apud BENEDETTI; SOBRAL, 2003, p. 98). 

 

 As discussões de prática e teoria estão presentes desde os primeiros movimentos 

institucionais no Brasil, sejam eles de criação de cursos de graduação em Tradução, de 

criação de revistas especializadas ou de encontros de tradutores e pesquisadores. É importante 

abrir parênteses para o fato de que ainda hoje não existe um curso de licenciatura em Estudos 

da Tradução no Brasil, um curso que prepararia o futuro professor responsável pela formação 

do tradutor em uma graduação com licenciatura. A formação da maioria dos professores que 

farão parte do corpo docente do curso de Tradução é, portanto, responsabilidade do curso de 

Letras. Pode-se compreender que a estrutura de apoio ao pesquisador/professor/tradutor 

enfrenta problemas em vários segmentos. A institucionalização da tradução no Brasil, cuja 

potência é indiscutível no nível da pós-graduação, ainda está em fase de sedimentação nos 

cursos de graduação em Letras (AZENHA JR, 2006). A pesquisa em tradução tem enfatizado 
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a problemática da formação do tradutor com uma série de estratégias que buscam apoiar o 

trabalho desse profissional. Muitos estudos constatam que, enquanto “[...] grades curriculares 

e estratégias para as disciplinas de prática de tradução são os temas mais abordados na 

literatura sobre o ensino – pouco material há, publicado, sobre disciplinas teóricas nos cursos 

de tradução.” (RODRIGUES, 2012, p.17). 

Historicamente, em um contexto brasileiro demonstrado em artigos de Pagano e 

Vasconcelos (2003) e Frota (2007), a disciplina Tradução não é autônoma e está associada, na 

grande maioria dos casos, aos currículos de Letras, abrigando-se sob o guarda-chuva de 

Linguística Aplicada, Letras ou Estudos Literários. Ao mesmo tempo, a pouca valorização do 

pesquisador em tradução se faz presente de modo geral nas agências de fomento. O Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), não contempla a Tradução 

como área ou subárea do conhecimento, tornando o profissional da Tradução um pesquisador 

ligado a outras áreas (BARBOSA, 2009). Isso significa que quando um pesquisador envia um 

trabalho para o CNPq, precisa se colocar em um campo no qual ele não se reconhece. Essas 

condições adversas que envolvem a pesquisa, tradução e o ensino de tradução devem ser 

levados em consideração para que se compreendam as dificuldades enfrentadas pela área, sob 

uma perspectiva histórica. Não cabe a esta pesquisa discutir as razões políticas para as 

universidades atrelarem seus cursos de Tradução aos cursos de Letras, mas certamente esta 

questão envolve a organização e criação do primeiro curso de Tradução e a consequente 

utilização da estrutura física e pessoal, pela PUC-RJ, em 1968.  

Até o início do século XXI, as teses e dissertações produzidas pelos programas de pós-

graduação brasileiros estavam dispersas e não havia ainda um espaço institucionalizado para a 

tradução. Segundo Wyler (2003) e Pagano e Vasconcelos (2003), houve tentativas anteriores 

de tornar visíveis as teses e dissertações e outras publicações sobre tradução feitas em 

periódicos de outras áreas. O Grupo de Trabalho de Tradução da Associação Nacional de Pós-

Graduação em Letras e Linguística - ANPOLL, em seu boletim informativo, cria uma rubrica 

com o nome de Tradução e publica um quadro com as linhas de pesquisa da área. Segundo o 

banco de teses e dissertações (BDTD) no site do IBICT, foi considerado então que a primeira 

tese foi defendida em 1973, no Departamento de Informática da PUC-RJ, sobre a tradução 

automática (FROTA, 2008).  

A primeira revista publicada no Brasil voltada para a tradução foi Tradução e 

Comunicação, em 1981, pela faculdade Ibero-Americana (hoje Unibero) e a Abrates- 

Associação Brasileira de Tradutores, e influenciou a revista Trabalhos em Linguística 

Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da UNICAMP a publicar números 
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especialmente dedicados à Tradução em 1988 (volume 11) e 1992 (volume 19). A revista 

pioneira Tradução e Comunicação deixa de ser editada cinco anos depois, em 1986. Em 

1991, o Sindicato Nacional de Tradutores – SINTRA – lança um Caderno de Tradução para 

divulgar artigos sobre as questões que permeiam a profissão de tradutor.  

Para Frota (2008), outra importante contribuição para os estudos da tradução foi o 

lançamento da TradTerm, Revista do Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia 

(CITRAT) da USP, em 1994. Finalmente, trabalhos voltados para a Tradução ganharam um 

espaço exclusivo para publicação, trazendo a tradução e o tradutor para o centro das 

discussões. Vale pontuar que o mesmo não ocorreu com Haroldo de Campos, grande tradutor 

reconhecido mundialmente por sua poesia concreta, cujos artigos apontavam novas 

perspectivas para os Estudos da Tradução, mas foi publicado em revistas de outros campos, 

como literatura, poesia, crítica literária etc (PAES, 1990). Outros periódicos da área da 

Linguística foram dedicados à tradução, tais como as revistas Letras de Hoje da PUC-RS e 

Trabalhos em Linguística Aplicada da UNICAMP, incentivados pelo pioneirismo nesse 

período.  

Frota (2008) cita outros periódicos que surgiram a partir de 1990, tanto 

multidisciplinares, como Organon 20 (UFRGS), paLavra (PUC-RJ) e D.E.L.T.A. 

(ABRALIN), quanto totalmente focados na tradução, a exemplo de Ilha do Desterro (UFSC), 

Trabalhos de Linguística Aplicada (UNICAMP), Alfa - Revista de Linguística (UNESP), 

Range Rede – revista de literatura (UFRJ) e Com textos (UFOP), entre outras. Em 1996 foi 

lançado o primeiro número de Cadernos de Tradução pela UFSC. Em 2001 foi retomada a 

revista Tradução e Comunicação da UNIBERO que havia sido desativada em 1986 e em 

2004 é criada a revista Tradução em Revista pela PUC-RJ. 

Esse movimento de valorização da Tradução culminando com diversas publicações 

especializadas (ou dedicadas exclusivamente à reflexão sobre tradução) foi reflexo da entrada 

da Tradução no meio acadêmico. Segundo Frota (2008), é a partir da nova lei de Diretrizes e 

Bases, em 1968, que a Tradução é levada para as universidades brasileiras. O primeiro curso 

foi fundado em 1968 pela PUC, com as habilitações de “revisor, tradutor e intérprete”, de 

“assessor-secretário executivo” e de “crítico literário e pesquisador”, o que transformou 

profundamente as bases para a Tradução no Brasil. 

Em 1974, Paulo Rónai funda a Associação Brasileira de Tradutores (ABRATES) e 

escreve o primeiro livro sobre tradução no Brasil: Escola de Tradutores. Foram a PUC-RJ e a 

ABRATES, nas figuras de Maria Candida Bordonave, Antonio Houaiss e Paulo Rónai, que 

realizaram o Primeiro Encontro Nacional de Tradutores em abril de 1975. Wyler (2003, p. 
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141-142) descreve que 

 

Foram convidados para o evento todos os tradutores cadastrados pelo 

Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação - IBBD em 1974-1975, 

editores e tradutores cadastrados pelo SNEL em 1974, tradutores 

juramentados, tradutores funcionários públicos, ex-alunos dos cursos de 

tradutor-intérprete da própria PUC e do Curso de Tradutor-Intérprete do 

prof. Daniel Brilhante de Brito, primeiro a ser aberto no Rio de Janeiro. 

 

Desde então foi criada uma tradição de Encontros de Tradutores que se tornou 

internacional, mas que, na compreensão de Wyler, não tem atraído o interesse do tradutor 

profissional, que não toma conhecimento das reflexões que se desenvolveram, apesar de ele 

ser sujeito e objeto dos Estudos da Tradução. Pode-se dizer que o tradutor profissional, de 

maneira geral, ignora a academia, o que também pode ter contribuído para um distanciamento 

entre teoria e prática na formação dos tradutores. 

Para Frota (2008), o ensino da Tradução, ao ser implementado institucionalmente, 

incentiva pesquisas, publicações, congressos e associações acadêmicas que, por consequência, 

fortalecem, consolidam e expandem o campo dos estudos da tradução. Esse florescimento da 

área pode ser apontado pelos anais dos Encontros de Tradutores e pelo GT da ANPOLL. 

Segundo Paes (1990), esse período inicial da institucionalização da tradução no Brasil possui 

uma bibliografia tradutológica que pode ser considerada despretensiosa. Nesse aspecto, Paes 

pode estar se referindo ao pioneirismo do professor Delton de Mattos, da UnB, cujo 

lançamento do livro Ensinos de tradutologia, com os primeiros trabalhos em Tradução no 

Brasil, foi organizado e publicado pela Editora Kontakt em 1981 (PEREIRA; RIDD, 2013).  

Porém, como nos informa Frota (2008), isso mudou nos anos seguintes. Antes dos 

anos 90, a tradução estava restrita à fecundidade de poucos, como visto em Rónai.  Após 

1990, além da criação de revistas para divulgação de pesquisas em tradução, foram publicados 

importantes livros, tais como Procedimentos técnicos da tradução, de Heloísa Barbosa 

(1990), As (in)fidelidades da tradução, de Francis Aubert (1993), O poder da tradução, de 

John Milton (1998), e Tradução, desconstrução e psicanálise, de Rosemary Arrojo (1993), 

além de diversas coletâneas, entre elas O signo desconstruído: implicações para a tradução, a 

leitura e o ensino (1992), organizada por Rosemary Arrojo (UNICAMP). Essas publicações 

entre outras, são um marco que coloca a Tradução e os Estudos da Tradução em um lugar de 

destaque, apontando para uma necessidade premente de articulação da teoria com a prática na 

formação do tradutor na universidade. Porém, como constataram diversos pesquisadores, a 

exemplo de Quental (1995), Darin (1998), Arrojo (2006) e Rodrigues (2007), essa 
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necessidade não se confirmou na prática do dia a dia. 

Foi a partir de 1990 que se multiplicaram os cursos de formação de tradutores, com a 

criação de cursos de graduação e pós-graduação, além dos cursos livres, gerados 

principalmente para atender a expansão do mercado. Essa demanda também favoreceu a 

especialização de professores e, por consequência, a criação de linhas de pesquisa dos estudos 

da tradução. Houve uma intensificação da pesquisa na área, gerando maior participação dos 

pesquisadores em encontros nacionais e internacionais e publicação de trabalhos, além de 

intercâmbio acadêmico (FROTA, 2008). A efusão teórica que impactou a criação de cursos de 

tradução encontra-se presente nas bibliografias analisadas presentes nas ementas dos diversos 

cursos pesquisados. 

As universidades que graduam em Tradução presentes neste trabalho tiveram seus 

cursos pesquisados também em sua origem e são listados cronologicamente a seguir. Após a 

criação do curso de graduação em tradução da PUC-RJ (1968), o curso de bacharelado em 

Letras-Tradução da UFRGS foi criado em 1973 e reconhecido em 1977, com habilitação em 

Tradutor e Intérprete (BEVILACQUA, 2003). Em 1979, foi a vez da criação do curso de 

bacharelado em Letras-Tradução da UnB. Um ano depois, o curso de Letras-Tradução da 

UFOP foi criado (PPP/UFOP, 2008). O curso de bacharelado em Tradução da UFJF teve 

início em 1987, após a experiência da criação da especialização em Tradução iniciada em 

1985 (UFJF, 1987). Como na UFJF, a graduação em Tradução não foi a primeira conquista do 

espaço da Tradução na UFPR, pois sua institucionalização se inicia com a criação do Núcleo 

de Tradução (NUT), em 1997, e, em 2001, ocorre a implementação do Bacharelado 

acadêmico em Estudos da Tradução (CARDOZO, 2013). Na UEM, o curso de Letras foi 

fundado em 1967 e o curso de Tradução a ele vinculado é bem mais recente, tendo sido criado 

em 2006 (UEM, 2006). Os também recentes cursos de Tradução da UFPB e da UFU foram 

criados, respectivamente, em 2009 e em 2010. Porém, na UFU, ele foi criado separadamente 

do curso de Letras, o que o tornou diverso da grande maioria dos cursos (PPP/UFU, 2009).  

Com o aumento da criação de cursos nas universidades do país, a academia se torna a 

maior responsável pela formação de novos tradutores. No entanto, os estudos da tradução 

foram se distanciando cada vez mais dos tradutores profissionais, deixando para a 

universidade o papel principal da reflexão da Tradução. Cabe, portanto, à universidade, a 

discussão que percebe a tradução como um lugar para uma enorme diversidade de temas, fato 

demonstrado largamente em encontros e publicações e principalmente por meio da criação de 

novos cursos de graduação e pós-graduação. 

Segundo Martins (2007), a institucionalização do ensino da tradução no Brasil 
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produziu um efeito de multiplicação do conhecimento e disseminação de teorias que 

aparecem, principalmente, nos cursos de pós-graduação e nas linhas de pesquisa de programas 

geralmente sob a égide do curso de Letras, em áreas das mais diversas, como a Teoria 

Literária, a Literatura comparada e as Línguas modernas, entre outras. 

Como se vê, a institucionalização da Tradução no Brasil surgiu muito timidamente em 

poucas universidades a partir da década de 60, a fim de formar profissionais que estivessem 

preparados para enfrentar as crescentes trocas de informações do mundo globalizado. Foi a 

partir de Paulo Rónai, da fundação da ABRATES, do livro Escola de Tradutores e do 

primeiro encontro de tradutores na PUC em 1975, que se inicia o processo para consolidar 

institucionalmente a Tradução no Brasil. A Tradução como disciplina autônoma só consegue 

firmar-se a partir da década de 80 (BASSNET, 1991), porém as contribuições para que isso 

ocorresse foram decorrentes da expansão dos Estudos da Tradução, com a crescente 

publicação de livros e artigos em revistas tradicionais que dedicaram números inteiros as 

pesquisas da área. Na década de 80 surge a primeira revista especializada e nos anos 90 

multiplicam-se os cursos de Tradução. Desde a primeira tese defendida em 1973 sobre 

tradução automática, é fato que, a partir de então, houve uma intensa e variada produção em 

pesquisa e uma consolidação dos Estudos da Tradução nos programas de pós-graduação, e 

uma escalada crescente da discussão sobre a formação de Tradutores nos cursos de Tradução. 

 Enquanto a universidade hoje considera o tradutor como um ator institucionalizado, 

nos primeiros momentos da tradução no Brasil, esse ofício era dominado por grandes nomes 

da literatura ou por tradutores profissionais especializados, fora do ambiente acadêmico. 

 

 

2.2 O TRADUTOR NO BRASIL 

 

Desde o período da colonização, as forças políticas sempre estiveram relacionadas 

com a edição de livros e, consequentemente, com a tradução, sendo que muitos tradutores 

usaram e foram usados para corroborar ou refutar ideologias. Homens do mais alto 

conhecimento e com talento para línguas foram requisitados para traduzir as obras francesas 

em Portugal, muitas vezes sem remuneração, apenas pelo prestígio e contribuição à cultura de 

seu país, pois, no Brasil, era proibido imprimir livros até 1808 (WYLER, 2003). Mesmo 

agora, no século XXI, permanece a ideia de que, embora privadas, as editoras teriam um papel 

de promotoras da cultura nacional e de que profissional das mais diversas áreas e de que, 

muitas vezes, especialistas em uma determinada área traduzem apenas por prestígio. Antes e 
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hoje, historicamente e devido a esses e outros fatores apresentados neste trabalho, a profissão 

de tradutor enfrenta problemas: é mal remunerada, além disso o regime de trabalho 

demandado pelas urgências é abusivo e os direitos trabalhistas estão reduzidos a um mero 

contrato. 

No período inicial da colonização do Brasil, a tradução ocorreu de forma descontínua. 

Afinal, entre colonizador e colonizados havia uma centena de línguas e o português não era a 

língua oficial, o que mudou somente com a expulsão dos jesuítas. Durante 200 anos, o Brasil 

havia sido um país multilíngue onde se falava o Tupi (a língua mais geral), algumas línguas 

aborígenes e o português, enquanto o Latim era ensinado nas escolas como a língua escrita, 

até que Marquês de Pombal decretasse o português como a língua nacional em 17 de Agosto 

de 1758. Essa mistura de línguas havia trazido problemas para o Brasil colonial, decorrentes 

das políticas de educação, tendo em vista que apenas as elites tinham acesso aos livros, 

fortemente influenciados pela colônia portuguesa e pela França. Nesse período, os autos
2
, 

textos usados pelos jesuítas no processo de catequização, eram bilíngues, na língua indígena e 

no português e eram traduzidos sem uma metodologia padronizada. Houve então uma 

regulamentação da profissão de intérprete para a abertura dos portos ao comércio exterior em 

1808. Ao longo dos anos, lidando com documentos governamentais, esse tradutor oficial se 

tornaria nomeado mediante concurso público promovido pelas Juntas Comerciais, o que se 

deu apenas a partir do ano de 1943 (WYLER, 2003). 

No século XVIII, a tradução impressa se desenvolve e começa de fato a tradução 

escrita. Os livros impressos em Portugal eram traduzidos do francês, inglês, castelhano e 

alemão por jovens iluministas, que adaptaram os clássicos da literatura mundial. Esses 

tradutores recebiam como remuneração apenas alimentação e moradia, enfrentando 

dificuldades até para obter dicionários (PIUCCO, 2012). Esse foi um momento em que o 

Brasil ficou sujeito a um tipo de tradução de pequenas gráficas, que fizeram adaptações, 

imitações e paródias, muitas vezes com títulos trocados e sem os nomes dos reais autores. Tal 

realidade se modificou com a adesão do Brasil à Convenção de Berna, assegurando ao autor 

os direitos exclusivos de autorizar a tradução de sua obra. Eram os valores do Romantismo, 

com o privilégio do individual e do autor transcendente. Na segunda metade do século XIX, 

livreiros franceses se instalaram no Brasil e remuneravam o trabalho dos tradutores. Esse foi 

um período em que o romance de folhetim e o teatro tiveram grande influência sobre a 

                                                           
2 Auto (latim: actu = ação, ato) é uma composição teatral do subgênero da literatura dramática, surgida na Idade Média, na Espanha, por 

volta do século XII. De linguagem simples, os autos, em sua maioria, têm elementos cômicos e intenção moralizadora. Suas personagens 
simbolizam as virtudes, os pecados, ou representam anjos, demônios e santos. Os autos foram usados pelos jesuítas para educar e evangelizar 

os indígenas e foram essenciais para o Brasil colônia. Foram expoentes os padres José de Anchieta e Antônio Vieira. (ALVES, 2011). 
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tradução (WYLER, 2003). 

Nesse sentido, Machado de Assis também contribuiu com as traduções para o 

português, criando o Conservatório Dramático Brasileiro, que, segundo Wyler (2003), tinha o 

propósito de estabelecer padrões linguísticos para as adaptações das peças de teatro encenadas 

no Brasil. A profissionalização da atividade de tradutor já era vislumbrada. Os laços entre 

Brasil e EUA se estreitavam e o francês cada vez mais saía de cena como a primeira língua 

estrangeira falada. 

De acordo com Martins (2010), o que se pode afirmar como certo é que a atividade da 

tradução, desde cedo, foi utilizada a serviço do poder, por um tradutor que representava ou 

não ideais e, ao reescrever um texto, a tradução refletiria certa ideologia. Essa manipulação, 

que pode ser ou não consciente, de acordo com Barthes (2004)
3
 é um mito que subverte com 

naturalidade aquilo que pode ser cultural, social e ideológico, e assim na tradução como 

reescritura há uma possível intenção, por trás do texto, refletindo o pensamento de um 

determinado segmento da sociedade ou da política. Monteiro Lobato, tradutor de obras 

literárias em inglês como Tom Sawyer e Huckleberry Finn, foi preso devido à sua tradução de 

Peter Pan em 1941, pois teria causado má impressão do Brasil, “um país atrasadíssimo 

comparado com a Inglaterra” (MILTON, 2005, p. 310). 

 A tradução desses clássicos da literatura juvenil influenciou escritores e a linguagem 

coloquial introduzida por Lobato, por exemplo, inovou e foi responsável pelo início da 

literatura juvenil no Brasil (PIUCO, 2012). Portanto, as traduções eram feitas por intelectuais 

e não por tradutores profissionais, especialmente entre as décadas de 30 e 40. Segundo 

Rodrigues (2010, p. 11), “Historiadores, médicos, filósofos, etnólogos, educadores traduziam 

as principais obras de suas áreas”, e isso indicava que havia um consenso geral de que a 

tradução deveria ser feita por pessoas que possuíssem o conhecimento do assunto tratado e 

talvez um dom para traduzir. 

Mas nem sempre traduzir no Brasil foi tão difícil para o tradutor. A virada para a 

profissionalização do tradutor ocorre a partir da década de 30, quando os impostos sobre os 

produtos importados aumentam o que, segundo Lia Wyler (2003), favoreceu a criação e o 

desenvolvimento de editoras nacionais apostando em traduções brasileiras para livros 

internacionais. Durante o Governo de Getúlio Vargas muitos livros didáticos e técnicos foram 

produzidos e as obras escritas sobre o Brasil foram traduzidas, muitas delas publicadas pela 

Livraria Martins criada por um tradutor, Sergio Milliet. Em 1939, com a censura do Estado 

                                                           
3
 “o nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do autor.” (BARTHES, 2004, p. 6) 
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Novo, as editoras investiram em livros que tinham menos chance de serem censurados como 

as traduções, o que Wyler chama de “Idade do Ouro da tradução” no Brasil (2003, p.25). 

Além das questões brasileiras, os conflitos mundiais desse período, seja por motivos de guerra 

ou de aliança, produziram uma demanda para a tradução que propiciou novos investimentos 

em tradução automática e em formação de tradutores (RODRIGUES, 2012).  

Com o crescimento da economia brasileira durante o Governo de Juscelino 

Kubitschek, nos anos 60, e com um programa de subsídio de publicações de autores 

americanos que interessavam, as traduções, especialmente as técnicas, avançaram para 

atender ao mercado. Em 1969 é criado o primeiro curso de Letras com habilitação em 

Tradução. Dessa forma, a institucionalização tem início e com os pares agora reunidos, 

começa a discussão para uma conscientização de classe, e, segundo já foi dito, isso foi fator 

determinante para o primeiro encontro de tradutores promovido pela PUC-RJ e ABRATES, 

no qual se colocaram em pauta históricas reivindicações, como o reconhecimento da profissão 

de tradutor e a remuneração.  

Muitos aspectos contribuíram para o sucesso desse encontro, entre eles a criação de 

uma publicação da ABRATES e as ações que levaram ao reconhecimento da tradução como 

atividade de nível superior, por Decreto (82.990), em 1979. Nesse Primeiro Encontro de 

Tradutores, foram também discutidas as dificuldades enfrentadas pelo ensino da tradução 

(Wyler, 2003), o que aponta para a complexidade enfrentada naquele início da 

institucionalização da Tradução para a formação do tradutor.  

As dificuldades enfrentadas desde o início da institucionalização da Tradução no 

Brasil não foram impedimento para que continuassem a crescer o número de cursos 

autorizados. Ao mesmo tempo, cresceram em números as publicações e os encontros de 

tradutores (RODRIGUES, 2004). Também foram modificadas as percepções sobre a tradução, 

vista como inferior ao texto original, e sobre o tradutor, como “porta-voz neutro” do autor. 

Agora o tradutor também pode ser percebido “como sujeito do seu fazer” (RODRIGUES, 

2004, p.80). A tradução é tradicionalmente vista como um trabalho técnico, que exige 

“empenho e persistência” em que o tradutor deve ter conhecimento não apenas das línguas em 

questão, mas de uma série de “interfaces” desse conhecimento (ALFARANO, 2003, p. 36). 

Palavras como complexo e eclético são algumas utilizadas por tradutores para explicar seu 

próprio trabalho no livro Conversas com Tradutores de 2003. O tradutor é considerado como 

um “prático”, que tem um trabalho minucioso, experimental, repetitivo e manual. Isso reflete 

um pensamento tradicionalista, a tradução vista como uma troca de vocábulos feita de forma 

neutra, como um “diálogo pacífico entre línguas e culturas” (RODRIGUES, 2007, p. 5). 



26 

 

Porém, ao considerar que a neutralidade inexiste, a reflexão sobre o fazer torna-se 

indispensável, pois não há garantias de regras universais para traduzir. E a formação reflete 

esses ideais. 

Para Cristina Carneiro Rodrigues (2004), apesar das transformações provocadas pela 

institucionalização da tradução, isso não se reflete no ensino. A autora aponta diversos 

teóricos que se dispõem a continuar os questionamentos que, segundo ela, poderiam fazer 

parte do passado, como a validade do ensino de tradução na universidade e se seria de fato 

possível ensinar a traduzir. Essas temáticas tendem a compreender o tradutor como aquele que 

tem um dom, como se ele fosse “eleito” (SHUTTLEWORTH apud RODRIGUES, 2004). 

Para Rodrigues, há uma possibilidade de a tradução não ter sido completamente inserida na 

academia. Essa aparente impossibilidade, segundo ela, pode ser medida por meio do 

questionário proposto por Pagano (2006), em Traduzir com autonomia, no qual são medidas 

as crenças dos alunos recém-chegados. 

Muitos autores abordam essas e outras questões da formação do tradutor, apontando 

para o necessário diálogo entre a prática e as teorizações que envolvem os Estudos da 

Tradução. Para Aubert (2003, p. 8), citado no início deste capítulo, como aquele que apontou 

como “divórcio” a relação entre “os praticantes da teorização e os operadores da prática 

tradutória”, “diálogos se fazem urgentes”, pois, desde que a tradução “abandonou uma 

posição normativa”, o mercado mudou, deixando de ter o peso editorial de outrora. Assim, 

novas exigências devem ser atendidas e a teorização da tradução passou a “[...] ser cultivada 

no âmbito de instituições de ensino e pesquisa.” (AUBERT, 2003, p. 8). O paradoxo apontado 

por Aubert aponta para uma condição perene que não permite uma pré-concepção do ato 

tradutório e, é o que foi proposto demonstrar neste capítulo: apesar de estar permeado por 

novas teorias, o perfil do egresso de um curso de tradução ainda reflete a ideia de que o 

tradutor faz um trabalho técnico e a institucionalização da tradução aparentemente não mudou 

isso, como se a teoria tivesse um papel secundário e muito abstrato na formação do aluno 

(RODRIGUES, 2004). É como a própria tradução, um processo complexo, em que há uma 

necessidade de se formar tradutores que tenham capacidade prática do fazer tradutório 

combinada com uma aparente incapacidade de fornecer todo instrumental necessário e uma 

provável desconsideração e desmerecimento da reflexão teórica. 

Segundo o comportamento histórico relatado neste capítulo, há uma relação entre a 

falta de um perfil aceito de um profissional da tradução e uma aparente não regulamentação 

da profissão de tradutor no Brasil. Não existe uma definição clara e inequívoca das 

competências que poderiam orientar a formação básica acadêmica do tradutor. A condição 
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social da tradução aponta para a falta de um parâmetro oficial de reconhecimento da profissão 

e sua regulamentação, corroboram como fator dificultante para “uma ação teórica, pedagógica 

e profissional” (AUBERT, 1989 p.13) e para a relação que se estabelece entre teóricos, 

professores e tradutores. 

 A falta de uma descrição oficial da profissão do tradutor reflete-se ainda na busca por 

um perfil ideal de quem seja ou do que se espera de um tradutor e, mais ainda, na busca por 

um perfil de currículo ideal para um curso de formação de tradutores na universidade. Assim, 

é possível que isso incida como dúvida na determinação de que o tradutor pode ou não ser 

oriundo da academia e, consequentemente, se reflita na carência de cursos de graduação em 

tradução e para uma possível pobreza de diálogo entre a prática e as teorizações que envolvem 

os Estudos da Tradução apresentados nos currículos de bacharelado em Tradução. Diálogo 

esse que dependerá do docente, na medida em que ele determinará os caminhos que serão 

percorridos. 

 No próximo capítulo veremos como os Estudos da Tradução se desenvolveram de 

forma histórica, buscando apresentar alguns dos movimentos que foram responsáveis por criar 

ou desenvolver pesquisas da área e que tipo de perfil de tradutor emergiu de cada corrente 

teórica.  
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3  AS TEORIAS DE TRADUÇÃO E O PAPEL DO TRADUTOR 

 

Na realidade, a tradução é o melhor e, talvez, o 

único exercício realmente eficaz para nos fazer 

penetrar na intimidade dum grande espírito. Ela 

nos obriga a esquadrinhar atentamente o sentido 

de cada frase, a investigar por miúdo a função de 

cada palavra, em suma a reconstituir a paisagem 

mental do nosso autor e a descobrir-lhe as 

intenções mais veladas. (RÓNAI, 1981, p. 31)

  

 

Paulo Rónai, grande tradutor e inovador teórico aponta para a tentativa de encontrar-se 

com o autor durante o ato de traduzir. A expectativa pela relação simbiótica e utópica de 

descobrir as reais intenções do tradutor é uma das proposições históricas que marcam o 

discurso teórico que permeia os movimentos da tradução. 

Nesta parte do trabalho, objetiva-se destacar algumas das diversas correntes teóricas 

que oferecem conceitos sobre a realização da tradução e sobre o papel que se espera do 

tradutor. Para isso, foram escolhidos os trabalhos de Steiner (1998) e de Munday (2001) para 

guiarem a perspectiva. Esses dois autores possuem o mérito de criar um painel dos 

movimentos da tradução e por consequência, uma tentativa de mapear os esforços de 

demarcação da área de estudo e da criação de uma disciplina autônoma e reconhecida.  

O primeiro autor escolhido, George Steiner, tem o grande mérito de ter escrito uma 

das primeiras obras que tentam mapear a reflexão sobre a tradução. Em seu livro Depois de 

Babel, Steiner procura dispor sobre as questões literárias, linguísticas e filosóficas, relevantes 

à tarefa do tradutor, ou seja, de uma perspectiva teórica (ARROJO, 1998). Se em alguns 

momentos, a reflexão nasce de problemas da tradução e a sua relação mecânica de troca de 

vocábulos, em muitos outros, será possível observar uma teia de relações sociais e políticas 

que envolvem o tradutor e a tradução em si.  

Jeremy Munday em seu livro Introducing Translation Studies propõe que os Estudos da 

Tradução sejam uma disciplina acadêmica relacionada ao estudo da teoria e do fenômeno da 

tradução, que por natureza é multilingual e interdisciplinar, compreende línguas, linguística, 

estudos da comunicação, filosofia e uma gama de tipos de estudos culturais (MUNDAY, 

2001, p.1) e por isso, aprender e ensinar tradução se tornam um desafio dado a sua grande 

diversidade. Munday reúne os principais conceitos e descrever este campo de pesquisa e seus 

principais teóricos. 
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3.1 BREVE HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS TEÓRICOS DA TRADUÇÃO 

 

Na história da civilização, a tradução e o tradutor têm tido um papel relevante na 

construção e promoção de sociedades e no desenvolvimento da atividade cultural. Seja por se 

envolverem no “estabelecimento de sentidos históricos”, seja pela “legitimação dos novos 

vernáculos”, o tradutor tem contribuído efetivamente com a disseminação de conhecimento 

pelo mundo ocidental (DELISLE e WOODSWORTH, 1995, p. 177-178). A tradução pode ser 

considerada um pilar da civilização, pois pode ser associada ao homem e ligada ao seu 

crescimento e à evolução histórica, na dominação de povos, na união e desunião de culturas e 

de tradições, no passado e no presente.  

Neste subcapítulo, será traçado um histórico resumido de como os principais teóricos 

pensam a tradução e será apontada a ideia geral de que apesar das grandes mudanças e 

avanços na reflexão, a tradução tende a ser discutida pelo viés do como fazer. Apesar das 

inúmeras discussões que ao longo do tempo têm apontado diferentes abordagens, elas 

encontram-se, de modo geral, em torno de oposições que variam sobre que posição o tradutor 

deve tomar, se com sentido literal ou metafórico, se com as palavras ou com sentenças, se 

com o texto original e o autor ou se com o texto final e leitor. Ainda, se deve ser fiel ou infiel, 

invisível
4
 ou não. Como não existe uma teoria da tradução unificada, também não existem 

definições de tradução aceitas por todos e a conceituação de tradução vai se modificando com 

as diferentes perspectivas teóricas que se apresentam. A preocupação do bem-fazer abre 

espaço para que este trabalho compreenda a tradução como uma tarefa mecânica na qual 

dependeria o bom treinamento dos futuros tradutores. Historicamente o como fazer se tornou 

um dos pontos de discussão do intercâmbio entre teoria e prática. 

A tradução ajudou a disseminar a tradição cristã, diminuindo a influência romana. 

Com as traduções feitas por S. Jerônimo e Lutero, os escritos sagrados passaram a se 

popularizar e ganharam proximidade do cidadão comum. Essa proximidade não foi reservada 

apenas ao texto traduzido, mas às reflexões sobre a própria tradução. Ao longo dos séculos, os 

escritos traduzidos possuem muitas vezes reflexões sobre a tradução em si, como o inovador 

texto  para a época Ad Pammachium de optimo genere interpretandi de S. Jeronimo, em que 

produziu um ensaio a respeito do modo de traduzir e considerado o documento fundador da 

teoria cristã da tradução. Escrito em 395, esses relatos de S. Jerônimo têm grande impacto 

                                                           
4
 A questão da Invisibilidade do tradutor (1995) foi apontada e problematizada por Venuti e diz respeito à pelo 

menos dois fenômenos que envolvem a tradução: a transparência resultante da manipulação da língua de 

tradução e o critério para o que seria uma boa tradução. 
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para a tradução até o século XVIII, texto no qual ele se justifica e propõe que as traduções 

sejam de sentido, utilizando Cícero e Horácio em sua defesa: a tradução literal deve ser 

refutada. Ele aponta a uma oposição de literalidade e sentido que ocupam as discussões 

teóricas até o séc. 20, ao propor “traduzo os textos gregos [...] não é a palavra, mas o sentido 

que exprimo”. Muitos tradutores que o seguiram “expunham seus comentários e esclareciam 

suas soluções apoiados no modelo autorizado que era de S. Jerônimo” (FURLAN, 2006, 

p.19). Para S. Jerônimo o bom tradutor traduz como um “orador” e não como um “intérprete” 

buscando na tradução a transmissão das ideias e não das palavras. As propostas de 

universalidade da tradução e de seu ideal religioso estão contidas nas palavras de Lutero, 

lembradas por Steiner (1998, p. 257): “Nenhum homem poderá deixar de ser salvo por meras 

barreiras linguísticas.” – uma visão de que a tradução seria imperativa para o progresso 

espiritual do homem e, por conseguinte, para o domínio secular da religião e da Igreja. 

Também Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão no século XVI, defende os mesmos 

princípios básicos de que o sentido e não a palavra em si deva ser primordial na tradução. 

Tais exemplos históricos de disposições sobre o como traduzir estão nas observações 

dos autores, acompanhando os textos traduzidos. Essa justificação estaria ligada à tradição 

desde Cícero e buscaria revelar posições para as decisões tomadas. Para Furlan (2003) durante 

esse período as discussões giravam em torno de um posicionamento do tradutor em traduzir 

de forma literal ou por sentido. Para Delisle-Woodsworth (1995) era imperativo aos tradutores 

medievais que se transmitisse o conteúdo de modo que a forma poderia seria reelaborada; ou, 

ainda, em um segundo caso, em que o texto fosse religioso ou filosófico, de que houvesse 

uma fidelidade ao texto original, o que provocaria um literalismo, uma tradução palavra por 

palavra, que obscureceria a tradução (FURLAN, 2003). 

A história da tradução está repleta de reflexões desse tipo. Em sua obra intitulada 

Depois de Babel, aspectos da linguagem e tradução, George Steiner (1998) propõe organizar 

a história dos estudos da tradução em uma perspectiva cronológica e de forma pedagógica. 

Nesse texto, o autor agrupa as teorias da tradução que, para ele, não podem ser vistas como 

lineares e nem estanques e observa que, embora a história da tradução seja imensa e 

abundante, as teorias têm em comum o fato de tratarem de discutir se a tradução deve ser 

literal e/ou livre (STEINER, 1998, p. 275).  

Essa discussão revela uma preocupação da tradução em significar muito mais do que 

simplesmente transmitir uma mensagem, assim, naquele momento, ao pensar em tradução de 

sentido, haveria forças que tenderiam a deformar as letras e, ao pensar em tradução literal, 

haveria uma expectativa de que a tradução fosse palavra por palavra. Porém, como será visto, 
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as circunstâncias se modificam, os desafios dos tradutores mudam e são criadas novas teorias 

e as análises vão se modificando conforme o momento histórico. Ora o texto original precisa 

de ajuda para sair da obscuridade, impondo clareza ao texto traduzido, ora há uma vertente 

que se preocupa em manter os aspectos genuínos. Nesse sentido, há uma preocupação 

legítima sobre como traduzir, apesar das respostas se modificarem ao longo do tempo. 

Segundo a classificação de Steiner (1998), em um primeiro momento, as declarações 

dos tradutores se originam diretamente da reflexão sobre suas práticas, o que para Steiner 

deveria ser considerado como um primeiro movimento em direção à construção da teoria que 

envolveria a história da Tradução. Porém, para Berman (2002) essa reflexão estaria mais para 

intuição e o discurso sobre a tradução não se encaixaria no conceito de “teórico” na acepção 

moderna.  

Esse primeiro período da história da tradução começaria com os Romanos e seria tão 

antigo quanto à própria linguagem. Steiner lembra que havia observações em textos de Cícero 

e Horácio. No primeiro sobre a tradução palavra por palavra versus sentido. No segundo, em 

A arte da poesia, Horácio sugere que a tradução pudesse enriquecer a língua e a narrativa e 

observa o estresse causado aos critérios estéticos quando não se aplicassem regras rígidas de 

fidelidade. São afirmações que resultam de uma prática e teriam um objetivo empírico, ainda 

longe de criarem teorias (STEINER, 1998, P. 248). 

Essa fase é longa e está fundada principalmente na discussão se a tradução deveria ser 

livre ou literal. Ela termina com a definição de tradução de Tyler (1790) do que seria uma 

“boa” tradução no final do século XVIII. Houve uma tentativa efetiva de criar princípios 

básicos que deveriam ser perseguidos: transcrever as ideias, respeitar o estilo e manter a 

fluidez do texto original. Talvez esse seja de fato o momento em que a tradução torna-se 

prescritiva, influenciando novas tentativas de sistematizar o processo de traduzir até os dias de 

hoje. 

A tradução ganha novas perspectivas a partir desse momento. A modernidade está 

intrinsecamente ligada ao sujeito, como um processo de ruptura do pensamento medieval. 

Iniciado no séc. 18, o Renascimento coloca o homem no centro das discussões e também a 

própria ideia do que seria moderno, pautando a problematização da atualidade como discussão 

filosófica (FOCAULT, 1984). É um tempo em que marca a valorização do indivíduo, a 

subjetividade e o novo em oposição à tradição (MARCONDES, 2004). O homem se torna o 

centro e o conhecimento ligado à razão. Surge, então, uma disposição para um entendimento 

do que seria a modernidade e do que o homem seria o “agente dominador”. A modernidade dá 

sinais de surgimento no período das grandes navegações e esse fator muda radicalmente a 
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visão de mundo e da cultura do outro. A partir de então, o mundo se torna descentralizado e 

sem referência e a ordem passa a ser a da razão (CRUZ, 2011). O tradutor passa a ter um 

papel fundamental e o pensar sobre a tradução, que antes podia ser chamado de tratamento 

intuitivo, agora assume um caráter mais cientificista.  

Nos séculos XVII e XVIII, havia uma consideração geral de que o leitor deveria 

chegar ao âmago do original e de que a tradução palavra por palavra não produziria a fluência 

necessária ao texto traduzido, ainda que fossem feitas alterações ou omissões no texto. Mas 

essa liberdade era limitada e não seria aconselhável mudar “o significado dado pelo autor” 

(MILTON, 1998, p. 27). A tradução estava pautada, assim, pela imitação e por sentimentos 

contraditórios e as mensagens dos tradutores como George Chapman e Alexander Pope 

indicavam como habilidades necessárias ao tradutor, a busca pela sensibilidade ao estilo do 

“espírito” original e a preservação do fogo (fire) do texto original. Ideais possivelmente 

baseados em Alexander Tyler, que entendia que a alma do autor deveria ser adotada pelo 

tradutor (MILTON, 1998, p. 42). A contradição está no fato de, apesar desses autores não 

considerarem o original como sagrado e de haver uma tendência à preservação do estilo do 

original, a tradução estava focada no leitor, naturalizando o texto alvo e o como fazer estava 

ligado à competência do tradutor em trazer o texto e o autor até o leitor.  

Em um segundo momento, ainda de acordo com a classificação de Steiner (1998), a 

tradução é vista com um caráter mais filosófico, cujo âmbito geral é o das teorias da 

linguagem e da mente, conforme as observações sobre tradução feitas por Schleiermacher, 

Schlegel e Humboldt. Segundo Arrojo (1998 p. 1), a atividade do tradutor ganha então um 

“status metodológico próprio” e a discussão do intercâmbio entre teoria e prática está presente 

no trabalho de Goethe, Schopenhauer, Ortega y Gasset e Walter Benjamin, entre outros 

(STEINER, 1998, p. 249).  

Esse período da história da tradução também é bastante longo e compreende os anos 

40 do século XX. A investigação hermenêutica que privilegia uma abordagem mais 

interpretativa foi desenvolvida pelos alemães românticos que criaram um vocabulário e 

metodologia específicos. É um momento em que a filosofia dá impulso à criação das ciências 

humanas contra a pretensão das ciências naturais experimentais, que, com sua hegemonia da 

metodologia positivista, não davam conta da apreensão das significações das atividades 

históricas concretas do homem. É uma hermenêutica que possui um caráter filosófico, que 

visa a traçar uma metodologia de compreensão adequada de textos.  

No século XIX, com a chegada do Romantismo, os ideais do Iluminismo começam a 

ser questionados. Há uma contraposição ao excesso de racionalismo de Descartes e a 



33 

 

linguagem passa ser o foco das discussões. Os ideais românticos valorizam o texto de partida 

e o autor como visionário de seu tempo, aquele que possui um ponto de vista único e, 

portanto, impossível de ser reproduzido. O tradutor fica limitado ao gênio do autor e assim, a 

valorização da autoria redefine o papel do tradutor e do como fazer a tradução. O dever do 

tradutor está principalmente relacionado às questões de traduzibilidade e intraduzibilidade. 

Até a metade do século XX, a teoria da tradução segundo Steiner (1998, p. 275) estaria 

presa a um debate “estéril” em que se discute apenas tradução literal (palavra por palavra), 

tradução livre (sentido por sentido) que remontam de Cícero e S. Jerônimo e a fidelidade da 

tradução. Na tradução dos textos sagrados, deveria ser mantida a fidelidade e para S. Jerônimo 

a verdade estava ligada ao texto hebraico autêntico. Esse ideal perdura: a fidelidade era vista 

como uma tradução literal desde Horácio e, somente no final de século XVIII, passa a ser 

identificada como fidelidade ao significado, ao invés da palavra do autor (MUNDAY, 2001). 

A partir dos conceitos de tradução literal e de sentido, vão se desenvolvendo uma série de 

novas discussões que se relacionam diretamente com as escolhas que o tradutor deverá fazer e 

sua justificação. 

Na história da tradução, o tradutor, com seu gesto de justificar as escolhas, produz o 

que é denominado de teorização dos estudos da tradução. Historicamente, o tradutor buscou 

justificar seus movimentos, seja por notas de rodapé, seja em prólogos, e assim, a atividade 

tradutória se propôs a criar um laço com o leitor para que ele compreendesse as decisões 

tomadas. Essa seria uma tradução ética, pois demonstra que o diálogo do tradutor com o texto 

se daria de forma transparente, em que o tradutor expõe a sua escolha e ação, utilizando de 

“um jogo franco” ao informar o leitor (BERMAN, 2002, p. 94). 

No início do séc. 20, já inserida nas universidades nos EUA, a disciplina da tradução 

se inicia com workshops de tradução baseados no conceito de workshop de leitura e crítica, 

inaugurada nos anos 20 com I. A. Richards nas universidades de Iowa e Princetown. 

(MUNDAY, 2001). Dessa forma, nas novas traduções, o foco seria a cultura alvo e a 

discussão parte da ideia de encontrar novos princípios para a tradução e de compreensão do 

texto.  

Ao mesmo tempo, os estudos da literatura comparada referem-se ao estudo da 

literatura em que ela pode ser pesquisada e comparada transnacionalmente e 

transculturalmente, o que prevê que o tradutor tenha esses conhecimentos para traduzir. Esta 

seria a inauguração de uma nova forma científica de se determinar a investigação da tradução 

nas universidades e foi usado oficialmente por Nida no seu livro Toward a Science of 

Translation de 1964. A tradução passa também a ser objeto de pesquisa na análise contrastiva 
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que propõe que duas línguas sejam estudadas por suas similaridades, diferenças gerais e 

específicas, amplamente discutidas nos anos 60 e 70. Esses estudos influenciaram a teoria de 

Catford (1965). 

O terceiro e o quarto momento acontecem simultaneamente. No terceiro momento, a 

tradução se encontra em uma “corrente moderna”, pautada nas teorias linguísticas e sua 

aplicabilidade para a tradução. Em um quarto período ocorre uma retomada das preocupações 

filosóficas e a tradução busca abarcar outras áreas de conhecimento (STEINER apud 

OTTONI, 1997), mas, “Por diversos fatores, ainda estamos na terceira fase.”, pois as 

abordagens iniciadas ainda estão sendo desenvolvidas e estudadas, por exemplo, a contrastiva 

e a semântica (STEINER, 1998, p. 250).  

O formalismo russo e as teorias linguistas estão refletidos nos primeiros trabalhos 

sobre tradução mecânica em livros como Introdução à Teoria de Tradução de Fedorov, 

publicado em russo em 1953. Esse período é o berço dos estudos da tradução e são criadas 

associações de tradutores e publicações proeminentes “influenciadas pela lógica, pela análise 

contrastiva, literária, semântica e pelos estudos comparados” (ARROJO, 1998, p. 2). Era o 

reflexo da compreensão que a língua traduzida era inferior ao latim e que se deveria buscar 

melhorar o texto: 

Na Inglaterra, o objetivo principal da tradução nos séculos 17 e 18 

continuava sendo o enriquecimento de sua língua e de sua cultura. Os 

ingleses consideravam sua língua inferior ao latim e pretendiam, através da 

tradução, elevar o seu status. As influências estrangeiras enriqueceram a 

língua e estimularam a necessidade de um idioma verdadeiramente nacional, 

contribuindo para que a Inglaterra firmasse uma identidade cultural própria. 

Naturalmente, nesse e em outro tempo qualquer, a tradução não foi uma 

atividade isolada do amplo e complexo processo político, econômico e 

cultural de uma época. Os tradutores ingleses desse período “submetiam o 

texto estrangeiro a um processo de naturalização, identificando-o, na 

verdade, com determinada cultura e situação social, com um interesse 

político particular, com certo padrão literário e estilo de linguagem” 

(FROTA, 2000, p. 100) 

 

A proposta de elevar o status da língua determinante para a criação de um padrão 

linguístico ajudou a consolidar uma visão de ideal de tradução. Steiner (1998), ao sistematizar 

cronologicamente a história dos Estudos da Tradução, percorreu o caminho que fizeram os 

tradutores, permitiu que se observasse que a noção de tradução está relacionada ao 

conhecimento de outra língua e o trabalho do tradutor visto como uma mera transposição de 

vocábulos de uma língua para outra. Mesmo em S. Jerônimo e Lutero, que preconizavam a 

preservação do sentido, o tradutor era visto como um conversor entre duas línguas e tal visão 

ainda perdura e se consolida como senso comum. 
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A ideia estabelecida de conversor pode estar pautada na teoria de Catford (1965 p.20), 

de que “um equivalente de tradução é a porção de texto da língua meta (LM) que se modifica 

quando, e somente quando, se modifica determinada porção do texto da língua fonte (LF)”. 

Essa concepção mecânica da tradução contribui para a expectativa de se substituir o trabalho 

do tradutor por uma ferramenta como o Google Tradutor. Assim, para essa vertente mais 

tradicional que entende a tradução por equivalência, a tradução é a expressão em outra língua, 

do que foi dito na língua fonte, preservando-a semântica e estilisticamente (DUBOIS, 1974). 

A tradução concebida por esse ponto de vista depende basicamente do conhecimento 

linguístico, das línguas fonte e alvo. Esse é um processo em que o tradutor entende que deve 

resgatar o sentido do texto, dado pelo autor, e que ele deve ser treinado para dar conta de 

diversas particularidades de cada texto.  

Esta ideia da tradução como uma repetição de sintagmas, se renova no pensamento 

que o tradutor deve repetir também as informações e aspectos culturais do texto. Enquanto o 

foco tradicional de substituição está na língua fonte e na mensagem original, o conceito de 

equivalência dinâmica criado por Nida (1964) tem o estilo da cultura alvo como principal 

objetivo. Para essa perspectiva, as traduções devem se adaptar à cultura do receptor sem 

perder de vista a cultura originária, buscando a naturalidade da expressão na língua de 

chegada e, assim, o leitor não dependeria da compreensão da cultura da língua fonte para 

compreender o contexto da mensagem traduzida.  

Nida propõe que aspectos do texto fonte sejam modificados, domesticando o texto 

para que o efeito desejado seja alcançado, já que o texto original deve ser considerado como 

uma oferta de informações (NORD, 1997). Voltando para os ideais de S. Jerônimo de 

preservar o sentido do texto original, há também em Nida uma aparente preocupação do 

tradutor com o leitor, para com a compreensão do sentido e para além da palavra em si. O 

tradutor deve se preocupar especialmente em como fazer uma tradução mais adequada, 

dependendo do tipo de leitor. 

Assim, a busca do tradutor deverá ser pela “naturalidade da expressão” (NIDA, 1964, 

p.159), de modo que, ao relacionar o receptor ao texto de origem, o leitor encontre elementos 

da sua própria cultura sem que seja preciso ter acesso aos padrões culturais do contexto do 

idioma de origem para compreender a mensagem. Segundo Nida & Taber (1969, p. 12), “[...] 

a tradução consiste em reproduzir na língua natural do receptor o seu equivalente mais 

próximo da língua da mensagem, primeiro em termos de significado e segundo em termos de 

estilo". Nida (1964) propõe ainda, que a tradução tenha em vista um ideal de produzir na 

mente do leitor o mesmo “efeito” gerado nos leitores do texto original (p. 163). É, portanto, 
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segundo essa perspectiva, muito mais importante que o tradutor, em seu fazer, elimine as 

dificuldades que surgem das diferenças culturais, para efeitos de compreensão (MARLOWE, 

2009). 

De uma perspectiva essencialista, se crê que o significado de alguma forma deva ser 

encontrado dentro do próprio texto, portanto haveria uma situação ideal em que o leitor seria 

capaz de traduzir sem que houvesse qualquer dúvida (ARROJO, 2002). Essas questões 

levantadas pela linguística na década de 50 e 60 em que os termos chave são significando e 

equivalência, foram discutidas por Roman Jakobson em 1959 e desenvolvidas por Nida, cujos 

livros propõem uma tradução que deve apontar para efeito equivalente. O pensamento de 

Nida e seus conceitos de equivalência formal e dinâmica tiram a tradução da eterna discussão 

de literal versus livre, coloca a tradução na era moderna e influencia enormemente os teóricos 

posteriores (MUNDAY, 2001).  

Quanto às técnicas de traduzir, Catford produziu modelos de trocas de vocábulos em 

pares, aplicando uma linguística denominada de linguística contrastiva. As teorias 

funcionalistas das décadas de 70 e 80 trouxeram para as teorias da tradução um foco mais 

comunicativo. Para os funcionalistas, a tradução deve ser produzida a partir de uma 

necessidade, de uma relação do texto fonte com a função específica a que ele se destina ou a 

que exige o texto alvo (NORD, 2007). A tradução é conceituada como "a produção de um 

texto alvo, funcional, que mantém uma relação com um texto fonte dado, especificada de 

acordo com a função intencionada ou demandada do texto alvo (escopo da tradução)" 

(NORD, 1991, p. 28). 

Na década de 90, a análise do discurso ganha destaque nos estudos da tradução e isso 

ocorre a partir do modelo de análise de texto de Christiane Nord que investiga a organização 

do texto no nível da sentença. A análise do texto busca entender de que maneira os textos são 

organizados por meio das estruturas das frases e pela coesão que o texto apresenta, por 

exemplo. Mais do que isso, o texto é visto pelo seu objetivo comunicativo, suas relações 

sociais e de poder.  

O modelo sistêmico-funcional de análise do discurso, baseado na linguística e 

proposto por Halliday (apud Munday, 2001) possibilita novos olhares sobre o texto e 

influencia no trabalho do tradutor. Esse teórico busca as ligações entre o nível micro e a 

função comunicativa do texto, portanto, para traduzir, devem-se considerar outras dimensões 

do texto, com implicações da linguística pragmática e semiótica dos discursos de 

comunidades (MUNDAY, 2001). A partir dessa perspectiva, muitos teóricos da tradução 

buscam considerar as relações sociais e de poder negociadas na tradução.  
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Na tentativa de tirar os estudos da tradução para fora de uma análise linguística 

estática de troca de vocábulos e da ideia de que eles possuem equivalentes, a teoria 

polissistêmica de Even-Zohar (apud PESSOA, 2009) propõe a tradução literária como um 

todo que leva em consideração o sistema histórico e literário da cultura alvo. Gideon Toury 

(1995) sugere, a partir de uma perspectiva descritivista de Even-Zohar, as normas da tradução 

e o papel da tradução na formação e reformação dos sistemas literários. As normas propostas 

por Toury são um conjunto de fatores extralinguísticos que incidem sobre o comportamento 

do tradutor. São ideais que surgem a partir de conceitos como o proposto por Theo Hermans 

(1985). Assim, o teórico propõe que a tradução de um texto fonte tenha um propósito 

determinado, ou seja, para se tornar compreensível, o texto tende a ser reescrito de forma a ser 

alterado e manipulado em um novo contexto. 

As teorias da tradução, antes um fenômeno estático, agora estão voltadas para a 

comunicação intercultural. Há uma atenção ao tipo de texto e gênero e, a que tipo de 

abordagem o tradutor deve ter sobre cada um, propondo estratégias conforme a função do 

texto na cultura a que se destina. Nessa perspectiva, o como fazer a tradução é visto como 

uma transação comunicativa que propõe, por exemplo, que uma tradução comercial utilize o 

jargão correspondente a seu contexto sociocultural. Assim, o tradutor se preocupa mais com a 

adequação do texto e menos com a equivalência de significados do texto original (MUNDAY, 

2001).  

A língua e a sua relação com a cultura incluem o homem como elemento que participa 

e influi na produção do texto traduzido. Para Wittgenstein (apud MUNDAY, 2001) a visão do 

mundo será determinada pela linguagem. A concepção que se tem de linguagem está 

diretamente relacionada ao modo de traduzir. No capítulo primeiro do livro Translation 

Studies de Susan Bassnett-McGuire, a autora lembra as palavras de Edward Sapir: “a 

linguagem é um guia para a realidade social” e a experiência individual está fortemente 

determinada pela linguagem utilizada pelos habitantes de sua comunidade (1980, p. 13). 

Segundo os estudos de Bassnett-McGuire (1980), a linguagem é o coração dentro do corpo da 

cultura e a interação entre duas culturas resulta em uma contínua energia da vida. A autora faz 

uma analogia com o cirurgião que, apesar de operar apenas o coração, não pode negligenciar 

o corpo, da mesma forma, o tradutor não deve tratar apenas o texto isolando-o de si mesmo, 

da cultura e da história que o cerca.  

Mais ainda, para essa perspectiva, o tradutor deve compreender que não existem 

situações linguísticas e culturais idênticas. O resultado é a intraduzibilidade, pois cada 

situação é particular dos usuários de uma determinada língua. É o escândalo da tradução, os 
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tradutores existem e trabalham mesmo diante de uma aparente impossibilidade:  

 

A atividade de tradução suscita um problema teórico para a linguística 

contemporânea: se aceitarmos as teses correntes a respeito da estrutura dos 

léxicos, das morfologias e das sintaxes, seremos levados a afirmar que a 

tradução deveria ser impossível. Entretanto, os tradutores existem, eles 

produzem, recorremos com proveito às suas produções. Seria quase possível 

dizer que a existência da tradução constitui o escândalo da linguística 

contemporânea. Até hoje, o exame desse escândalo tem sido sempre mais ou 

menos recusado. (MOUNIN, 1975, p. 19). 

 

Foi Goethe (1913) quem começou com a ideia de que a tradução é impossível, porém 

essencial e importante. Apesar da constatação da impossibilidade, Benjamin (1923) 

compreende a tradução como aquilo que vai além, enriquecendo a língua e a cultura de um 

país (NEWMARKK, 1982).  

Peter Newmark (1982), discípulo de Nida, contribuiu para enfatizar a mesma 

constatação de impossibilidade, e, ainda, de que a tradução tem ignorado alguns aspectos em 

detrimento de outros: 

 

Em relação ao volume de tradução, pouco foi escrito. Os aspectos mais 

amplos foram ignorados: a contribuição do desenvolvimento de línguas 

nacionais, sua relação com o significado, o pensamento e o desenvolvimento 

das línguas universais. Basicamente a tradução foi discutida em termos de 

(a) os conflitos entre tradução livre e literal, e (b) a contradição entre a sua 

inerente impossibilidade e sua absoluta necessidade (GOETHE apud 

NEWMARK, 1982, p. 4). (Minha tradução) 

 

As teorias linguísticas da tradução foram postas de lado e a atenção está mais centrada 

sobre a tradução como transferência cultural e a sua interação com as outras disciplinas. É o 

tradutor pós-colonial e o ponto de vista de que a literatura seria uma tradução reescrita. Outros 

fatores são cogitados e assim, cada aspecto do colonialismo e do nacionalismo liberal deve ser 

levado em consideração. As posições de poder levam a uma “reescrita da literatura” 

(LEFEVERE, 1993, p. 15) que é consumida pela população.  

Para Lefevere, o tradutor toma decisões de melhorar, modificando um texto por 

considerar uma cultura inferior e para se adequar aos padrões esperados pelas convenções da 

época. Para ele, a tradução é vista como parte de um grande processo de reescrita relacionada 

à historiografia, à crítica e à edição. Esse movimento de tradução como atos de cultura e de 

política é o que Mary Snell-Hornby (1990) chama de “virada cultural”, cujos estudos incluem 

a mudança de padrões na tradução ao longo da história. É a tradução sendo vista como 

apropriação, pelo viés da colonização. É o tradutor visto como construtor de significados, em 
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que se considera a macroestrutura de cultura e história, causando uma acomodação do 

estrangeiro para as normas da língua e da cultura alvo e, portanto, desempenhando um papel 

importante no desenvolvimento das literaturas (LEFEVERE, 1982).  

Assim como outros teóricos da tradução e dos estudos culturais, Venuti (1995) propõe 

ampliar os estudos da tradução para que se tente dar conta dos valores socioculturais. 

Contestando Toury (1995), Venuti propõe que seu método se volte para a teoria cultural, com 

o firme propósito de dar a devida importância à avaliação dos dados para a análise das 

normas. Para Venuti, as normas irão incluir 

 

[...] uma gama diversificada de valores internos, crenças e representações 

sociais que carregam força ideológica em servir os interesses de grupos 

específicos. E eles são sempre alojados nas instituições sociais, onde as 

traduções são produzidas e inseridas nas agendas culturais e políticas. 

(VENUTI, 1998, p. 29) 

 

Venuti (1995) também relaciona a tradução à apropriação e analisa de que forma a 

hegemonia americana, no setor editorial, está relacionada com as relações de poder do mundo 

pós-colonial. A palavra chave para Venuti é invisibilidade, que se refere às estratégias de 

publicação que apagam traços do estrangeiro. Venuti discute duas estratégias dos tradutores: 

domesticar ou estrangeirizar o texto. A estrangeirização permitiria uma resistência aos valores 

“etnocentricamente violentos” dominantes dos editores e revisores literários. Esse teórico 

sofre influência de Berman (2002) que aponta a necessidade de uso de estratégias que 

permitam ao estrangeiro ser experimentado na cultura alvo, recomendando uma real 

aproximação que busque uma verossimilhança favorecendo o texto original. Para Berman é 

necessário compreender o estrangeiro como estrangeiro, afirma que muitas vezes o tradutor 

transforma “o estrangeiro em puro pretexto de enriquecimento do próprio: traição da própria 

experiência de estranheza” (BERMAN, 2002, p. 73), pois haveria um desequilíbrio inerente a 

sua relação com o estrangeiro, a predominância do estrangeiro levaria a perda de si próprio. 

 Para Berman, há um “sistema de deformação textual” que impede que o texto alvo seja 

uma observação do estrangeiro. Berman (2002) explicita que a definição de má tradução 

resulta da ideia do que seria uma tradução ética que escreve e transmite: “chamo de má 

tradução a tradução que, geralmente sob o pretexto da transmissibilidade, opera uma negação 

sistemática da estranheza da obra estrangeira” (p. 18). A preocupação de Venuti e Berman 

está em demonstrar que um tradutor, não necessariamente consciente, apaga ou valoriza o 

outro ao determinar como fazer a tradução.  

Para Berman (2002), a discussão sobre tradução deveria começar com a 
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problematização sobre qual seria o aspecto mais importante a ser levando em consideração 

pelo tradutor: o que deveria ser preponderante, o texto em si, seu autor, ou o público a quem 

se destina a tradução? Ou o mais importante seria a língua? Essa reflexão levaria Berman a 

propor que se traduza literalmente, defendendo uma tradução que se aproxime da fonte com a 

tradução da própria cultura. A língua original e o texto original devem estar no foco do 

tradutor, bem como a sonoridade e a verossimilhança do texto. Literal, para Berman, seria 

uma tradução que leva em conta a letra do texto, sem que se trate de uma tradução servil, 

muito menos palavra por palavra.  

A orientação que visa ao texto (source oriented) se opõe a outra que se preocupa mais 

com o público alvo (target oriented), em que a tradução estaria voltada para a língua de 

chegada, buscando tornar o texto mais fluente e adaptado para o público alvo. Essa tendência 

pretende domesticar o texto, priorizando a transmissão da ideia e deixando escapar as nuanças 

poéticas e literárias do texto. Berman (2002, p. 26) sugere que essa forma de traduzir seria 

“deformante”, pois reduziria o texto à cultura do outro, sujeito às normas da língua alvo, 

considerando o texto estrangeiro algo a ser adaptado (BERMAN apud AUDIGIER, 2009). 

Mounin (1963) já corroborara com essa ideia quando propôs que o tradutor deveria permitir 

que o texto produzido soasse como se o próprio autor “o tivesse escrito na língua de chegada” 

(MOUNIN, 1963, p. 35).  

Tais pontos de vista não produzem nada novo, pois sugerem que historicamente o 

tradutor opera de forma a priorizar a língua, muitas vezes discutindo estilo, privilegiando o 

sentido e a escolha de esconder ou não os traços que causam estranheza, imitam e adaptam o 

texto de partida. É a tradicional compreensão de que a tradução é apenas vista como uma 

repetição de ideias, de informações e aspectos culturais do texto, considerados aqui como algo 

fundamental para se falar em uma tradução aceitável. Para esses teóricos bastaria ter 

conhecimento linguístico das duas línguas e da cultura do outro e tomar decisões a respeito do 

estilo para se produzir uma boa tradução. 

Até metade do século XX, os conceitos estavam ligados aos estudos linguísticos muito 

mais do que em teorias da tradução. Os estudos da tradução eram apenas parte da linguística 

preocupada com a comunicação que definia a língua como código. Para haver comunicação, 

os falantes ou escritores codificavam e os ouvintes ou leitores deveriam decodificar o que o 

emissor queria dizer, desde que compartilhassem do mesmo código. Assim, a tradução teria 

um papel ao mesmo tempo vital e ingrato na comunicação, já que deveria manter a mensagem 

original apesar da flagrante dificuldade de correspondência entre signos de dois diferentes 

códigos linguísticos. Essas teorias, de forma geral, estão embasadas no texto fonte, 
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sincrônicas e normativas e principalmente focadas no processo de como fazer. 

Em um quarto período, a reflexão sobre teoria e prática desperta novo interesse, 

ganhando um espaço nobre de reflexão, como no ensaio de Benjamin de 1923: “A tarefa do 

tradutor”. Há uma abordagem mais complexa com a busca do contato entre disciplinas 

estabelecidas e emergentes interessadas no ato tradutório e no que Steiner chama de “processo 

de vida entre línguas” (1998, p. 251). Essa reflexão acrescenta os aspectos culturais, porém, 

apesar de ser uma abordagem inovadora, a tradução ainda está fortemente marcada pela 

preocupação com a fidelidade, seja na forma, seja no conteúdo.  

A descoberta do texto de Benjamin (1923), juntamente com a influência de Heidegger 

e Gadamer, causou uma “reversão” dos Estudos da Tradução para a hermenêutica, em um 

“questionamento quase metafísico do que seria a tradução e interpretação.” (STEINER, 1998, 

P. 250). A desconstrução além de não apontar como fazer, também se propõe a discutir a 

paternidade do texto e coloca em xeque a ideia de autoria. A tarefa do tradutor de acordo com 

Benjamin é “libertar a língua pura que está sob o feitiço de um outro” (p. 80), é uma obra de 

recriação. A afirmação de Benjamin em permitir que o estrangeiro entre no idioma da 

tradução retoma ao conceito de estrangeirização, diferindo apenas no ideal de se criar uma 

língua pura que harmonize as duas línguas. 

Para Benjamin não há essência, a tradução não estaria lá para dar sentido ao conteúdo 

da informação, ela existe separadamente e ao mesmo tempo em conjunto com o original, 

vindo após, recriando e dando continuidade à obra original. Uma boa tradução, para ele, deve 

revelar as relações que estão presentes, mas ao mesmo tempo ocultas entre as línguas. Para ele 

“a tradução real é transparente e não cobre o original, não bloqueia a luz, permite que a língua 

pura, como reforçada pelo seu próprio meio, brilhe sobre o original ainda mais plenamente” 

(BENJAMIN apud MUNDAY, 2001, p. 170). O teórico propõe uma tradução mais literal da 

sintaxe trazendo para as palavras e não para a frase, o elemento principal de trabalho do 

tradutor.  

A reflexão de Benjamin aponta a tendência que segue a dissertação, da discussão que 

percebe que a tradução tende a ser discutida pelo viés do como fazer. Isso demonstra que, 

apesar de incansáveis esforços de grandes teóricos aqui relatados, seus pontos de vista variam 

conforme a teoria linguística, comunicativa, literária ou cultural e a discussão que envolve a 

tradução estará permeada de ideias que retomam o processo da tradução pelo viés do como 

fazer. Em cada teoria se descortina uma brecha para uma perspectiva que trata da tradução e 

do tradutor sob a perspectiva do que seria uma boa tradução e a partir dessa definição, uma 

nova proposta de como traduzir se apresenta.  
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A busca do como fazer está ligada ao fato de a tradução ser pensada como um 

processo primordialmente linguístico de transferência textual e por isso, de forma geral, há 

uma busca por normas e procedimentos, conforme foi apontado desde o início desse 

subcapítulo. Porém, o tradutor lida com impossibilidades linguísticas e não-linguísticas que 

extrapolam os tradicionais paradigmas da teoria da tradução.  

Será a partir das correntes teóricas pós-estruturalistas que o tradutor muda de status, 

quanto ao peso que teria sobre sua tradução. A começar pelo texto original, a tradução é que 

será a garantia de sobrevivência de um texto e, portanto, é preciso compreender qual o papel 

do tradutor tem nesse processo. Em seu papel está descartada a possibilidade de um 

relacionamento puramente objetivo ou puramente subjetivo entre homem X realidade, sujeito 

X objeto, leitor X texto, na medida em que o tradutor não poderá deixar de lado aquilo que o 

constitui como sujeito e como leitor, as circunstancias históricas, sua visão de mundo e seu 

próprio inconsciente. 

A desconstrução busca desestabilizar o pensamento logocêntrico das oposições 

binárias como filosofia/literatura, masculino/feminino, bem/ mal, texto fonte/texto alvo etc., 

em que um estaria privilegiado em relação ao outro. A desconstrução questiona as hierarquias, 

ao optar por desvincular as dualidades como oposições binárias, e, ao questionar a 

centralidade do homem branco e ocidental abre espaço para as minorias, sem que para isso 

seja necessário excluir ou subverter, ou mesmo sem utilizar a lógica da inversão. 

 

É precisamente a partir da desconstrução desenvolvida e praticada por 

Jaques Derrida, um dos herdeiros mais aplicados de Nietzsche, e de algumas 

noções básicas da psicanálise de Freud, como as concepções de inconsciente 

e de transferência – levadas às ultimas consequências e “aplicadas” às 

relações que unem e separam autor e tradutor, leitor e texto, tradução e 

original – que tenho tentado repensar os grandes clichês que sempre 

empobreceram e limitaram a discussão teórica sobre tradução. (ARROJO, 

2000, p. 10). 

 

Para a desconstrução, a tradução deve apontar para a complexa relação entre texto, 

língua e cultura no campo da diferença e da pluralidade, apontando que a tradução é uma 

transformação. Os desconstrutivistas levantam questões que estavam à margem e muitas 

vezes eram desconsideradas sobre a contaminação entre as línguas e as fronteiras. Essas 

questões expõem o tradutor a uma multiplicidade de alternativas no jogo da desconstrução, 

enfrentando assim, o paradoxo da impossibilidade e da necessidade da tradução. Mesmo que a 

desconstrução não tenha jamais se proposto a apontar soluções, os problemas que levanta 

ajudam na medida em que problematizam essas questões, assumindo assim, uma posição de 
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que são grandes as dificuldades a serem enfrentadas e de que não existem processos possíveis 

que dependam apenas da língua, por ela ser apenas parte do processo a ser realizado. O 

tradutor, portanto, não tem controle sobre a tradução na medida em que não tem controle 

sobre si mesmo, sobre o outro e tudo que lhe diz respeito e menos ainda sobre o texto. As 

teses defendidas pela desconstrução apontam para uma redefinição de originalidade do texto e 

das relações entre tradução e leitura, tradução e interpretação e tradução e autoria (ARROJO, 

2000). 

 

 

3.2 O PAPEL DO TRADUTOR IMPLICADO NAS CORRENTES TEÓRICAS 

  

 Conforme apresentado nesse trabalho, a figura do tradutor emerge de uma consequente 

compreensão do que seja a tradução em si. O comportamento profissional do tradutor revela 

que um tradutor que tende a se preocupar apenas com as construções gramaticais do texto 

poderá refletir uma preocupação linguística que determinará seu procedimento e esse tipo de 

tradutor entende que a construção do seu texto terá sucesso, caso ele apresente um texto 

impecável em sua forma. De outro modo, um tradutor que reflete sobre seu trabalho fora de 

uma perspectiva logocêntrica estará preocupado com a profunda interpretação textual e extra 

textual e não terá medo de imprimir sua própria identidade no texto que produz. São posições 

que não dependem de uma pré-concepção a priori, que ele imponha a si mesmo, mas 

resultantes do sua trajetória. 

 A reflexão dependerá das pontes sobre as teorizações que fez, marcadas por uma série 

de questões pertinentes à tradução e aos seus inúmeros problemas. Sua expectativa é mínima 

por uma resposta pronta e ele saberá o porquê de ter tomado tal decisão e não outra. A 

produção do texto alvo será resultado de critérios subjetivos que envolvem a liberdade 

apoiada pelo conhecimento e a partir de uma criatividade que promoverá uma tradução que 

poderá ser vista como transformação.  

 Para tal, é preciso, portanto, compreender que tipo de tradutor emerge em cada 

momento histórico apontado e de cada teoria da tradução. Segundo Furlan (2012), em 

qualquer análise feita sobre a tradução, deve-se levar em conta o momento histórico e todos 

os fatores que implicam essa tradução e, portanto uma prática histórica e linguística, cercada 

por uma concepção histórica da linguagem. Em cada momento do pensamento Ocidental, a 

produção textual e, por consequência a tradução, apresentam-se de forma variada e diferente. 
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 Em uma perspectiva clássica, a tradução era meramente reprodutora da literatura na 

língua de chegada e o material de trabalho considerado pelo tradutor era apenas a língua, que 

devia ser tratada de forma mecânica e o tradutor deveria ser competente na forma da 

gramática e da retórica (FURLAN, 2006 P. 17). Assim, de forma geral, tradução está 

relacionada à formação linguística do tradutor e por isso vista como um ofício e a formação 

do tradutor como uma aprendizagem técnica em que o aprendiz possui um trabalho manual e 

repetitivo.  

 A tradução, em um primeiro momento histórico, que durou cerca de 2000 anos, desde 

Cícero 79 a.C., estava focada em um debate “impreciso e circular” (MUNDAY, 2008, p. 16) e 

“estéril” (STEINER, 1998, p. 319) que girava em torno de uma tradução que poderia ser 

literal ou livre. Este é um momento pré-linguístico da tradução, e trata principalmente da 

distinção da tradução word for word ou sense for sense, estabelecida dentro do sistema 

romano e que continua até o presente. Para o tradutor desse período, a tradução era um 

exercício comparativo de estilos, já que o leitor romano geralmente lia os textos traduzidos ao 

lado dos textos gregos originais, pois, devido à extensão do império romano, o biligualismo 

ou trilingualismo eram comuns (BASSNET, 1980 P. 45).  

 

Para Cícero, “traduzir como orador” é conservar os mesmos 

pensamentos e suas formas e figuras, com palavras adequadas ao 

costume romano, sem necessidade de traduzir palavra por palavra, 

mas mantendo o mesmo gênero (qualidade, condição, caráter). O 

“tradutor”, por sua vez – se deduz –, também deveria manter o 

conteúdo lógico do original e reproduzir com a maior exatidão 

possível as ideias, as figuras e a ordem expositiva. A diferença entre 

ambas as atitudes se referiria às palavras. O tradutor traduziria palavra 

por palavra (uerbum pro uerbo), reproduzindo-as inclusive no mesmo 

número (adnumerare) em que se encontravam no original 

(FURLAN,2012). 

 

 Assim, o tradutor como orador não estava subordinado e preso à forma do original e, 

por isso, teria liberdade criativa, e isso teria influenciado a tradução nos séculos seguintes 

(MUNDAY, 2008 p. 20). A aparente licença para a criatividade que possuíram os tradutores 

romanos foi observada e citada em diversos contextos e em diferentes abordagens, que tratam 

da sistematização da tradução. O tradutor que emerge da perspectiva, cuja tradução pode ser 

criativa, está alinhado a uma ideia de “imitação e emulação” dos grandes poetas do passado e 

da tradução vista como parte da produção literária romana (LONGINUS apud BASSNET, 

1980 p. 45). 
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 Em um momento de expansão do cristianismo, a tradução da Bíblia teve um papel 

fundamental. O tradutor deveria estar preocupado não apenas com o critério estético da 

tradução, mas com o sua principal intenção, que era evangelizar. Havia também um objetivo 

político que era tornar o texto bíblico mais accessível, mudando aquilo que o tradutor deveria 

definir como prioridade. Assim, para este tradutor, a preocupação seria o significado e não 

apenas a palavra em si, e para com um texto cuja leitura seria feita por leigos. Da mesma 

forma, a história da tradução da bíblia se torna um aspecto ligado ao advento da impressão e 

ao crescimento do protestantismo na Europa.  

 Lutero, em 1530, descreve a importância da relação entre estilo e significado “[...] em 

um discurso, o significado e o assunto devem ser considerado, não apenas a gramática, pois a 

gramática não deve dominar o significado.” Para um tradutor desse período, a tradução 

deveria ter fluidez e inteligibilidade tanto quanto precisão literária da mensagem (BASSNET, 

1980 p. 49). Assim, a tarefa do tradutor iria para além da meramente linguística e se tornaria 

evangelizadora, o que tornou a tradução representativa em um sentido educador para a época 

e vista como um processo didático e moral, cujo papel era “claramente político” (p. 51). 

 A tradução estava associada ao estudo da retórica e era vista como um exercício de 

escrita que melhorasse o estilo da oratória e, assim, a tradução se tornou um componente de 

grande peso no processo educacional medieval. Ambas visões, religiosa e didática, 

coexistiram e entendem a tradução como uma habilidade a ser aperfeiçoada, e que estaria 

ligada ao modo como se lê e interpreta o texto original e portanto preso ao texto e ao autor. 

 Com o grande volume de traduções que estão na esteira da invenção da imprensa, 

surgem então as primeiras tentativas de se criar regras para a tradução. Segundo Bassnet 

(1980), este seria o início da teoria da tradução e um dos primeiros a formular princípios para 

uma boa tradução foi Etienne Dolet em 1540, em Como traduzir bem de uma língua para a 

outra, em que estabeleceu princípios para o tradutor. Entre eles: o tradutor deverá ter 

completo domínio das duas línguas, tanto da língua de chegada quanto na língua de partida, 

para buscar compreender completamente os significados e sentidos do texto e terá liberdade 

para clarificar as possíveis obscuridades. Ainda, segundo Dolet, o tradutor deverá evitar a 

tradução palavra por palavra e deverá escolher as palavras apropriadamente para produzir o 

tom correto do texto original. Esses princípios marcam o tradutor como um competente 

linguista e “envolve uma apreciação erudita e sensível do texto da língua de origem e uma 

consciência do lugar que a tradução é destinada a ocupar no sistema de língua alvo” (p. 54). É 

uma grande expectativa para o tradutor, reiterada por outros teóricos como George Chapman 

(1598) e depois Tyler (1791).  
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 A doutrina Platônica de inspiração divina da poesia também teve repercussão nas 

traduções. E o tradutor deveria considerar o “spirit” ou tom do original que deveria ser 

recriado em outro contexto cultural. Assim, o tradutor deveria promover uma “transmigração” 

do texto original, no sentido tanto técnico quanto metafísico (MUNDAY, 2001, p. 55). Essas 

percepções tratam o tradutor como subserviente ao texto original e cujo dever era para com o 

autor e com o leitor. 

 Ao tratar dessa fase inicial da teorização da tradução, Louis Kelly (1979 apud Munday 

2008) aponta os termos fidelidade, espírito e verdade (fidelity, spirit, truth) como seus 

conceitos iniciais. Por fidelidade, o tradutor, a partir do século XVII, deve entender como uma 

fidelidade ao sentido muito mais que à palavra do autor. O espírito (spirit) deverá ser 

considerado como uma energia criativa ou inspiração, ao mesmo tempo em que havia um 

sentido relativo à religiosidade, apontado por Santo Agostinho como Espírito Santo. Truth ou 

verdade, de origem latina veritas, diz respeito à verdade que deveria ser encontrada no texto, 

o que a partir do século XII, passa a ser entendida como conteúdo. Assim, a conexão desses 

três conceitos era uma espécie de entendimento comum que deveria ser levado em 

consideração na tradução, especialmente para os textos sagrados. 

 Na Renascença a tradução também foi de grande importância. Steiner (1975) aponta 

essa era como um tempo de grande inovação e a tradução absorveu, moldou e orientou textos, 

criando uma certa ordem necessária ao estabelecer uma “relação lógica entre passado e 

presente” e entre diferentes línguas e tradições separadas por conflitos religiosos e 

nacionalistas (STEINER, 1975 p. 247). Assim, podemos perceber que a tradução 

desempenhava um papel importante e não secundário até esse momento. O tradutor que 

emerge dessa perspectiva era visto como um “ativista revolucionário” (BASSNET p. 58) 

capaz de ter uma grande percepção do mundo, uma perspectiva muito distante da ideia de 

servo do autor ou do texto original. 

 No século XVII havia conflitos entre a monarquia absolutista e o sistema 

parlamentarista, entre a igreja e a ciência, que propõe mudanças radicais. Assim, baseados em 

Descartes, houve uma busca pela formulação de regras por críticos literários. A tradução teve 

grande crescimento com a tradução dos clássicos do francês para o inglês e havia uma 

tendência à imitação. O tradutor deve ter como dever a busca pela essência do texto e 

apreciação do leitor precisamente do que disse o autor e de que forma o fez, ou seja, a 

imitação para melhorar o texto em inglês.  

 Para John Dryden (1680), a imitação permitia ao tradutor que ficasse mais visível, mas 

podia causar grandes estragos para os seus autores. Assim, ele propõe um modelo que cobriria 
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as traduções em três tipos e essa classificação promoveria grande influência nas traduções 

seguintes. São elas: a metafrase, a paráfrase e a imitação. A metafrase seria a tradução feita 

palavra por palavra; a paráfrase é quando o autor é a prioridade e está focada no sentido; e a 

imitação, na qual a liberdade do tradutor está mais presente. A imitação pode ser concebida 

apenas com as ideias gerais do texto original e o tradutor pode modificá-lo para fazer a 

tradução como lhe for conveniente, de forma que poderá variar as palavras sem se ater 

firmemente à origem. Para que isso ocorresse, havia necessidade de um entendimento 

minucioso do texto e dos termos tratados para que não corresse riscos de misinterpretation. O 

espírito e a genialidade do autor precisavam ser “perfeitamente compreendida” (MUNDAY, 

2008, p. 26).  A imitação era um processo encorajado pelos humanistas renascentistas, pois 

permitiam o conhecimento da realidade do mundo clássico. O tradutor que entende que seu 

trabalho como imitação deverá ter capacidade seletiva e grande competência literária. Ele se 

enxerga como leitor e como escritor. Mesmo assim, estará limitado pela genialidade do autor 

e pelo texto original, ao qual tenta imitar.  

 É a partir do século XVIII que recriar o espírito do texto original para o leitor passa a 

constituir-se como dever do tradutor. Há uma preocupação em descrever os processos da 

tradução e em um primeiro estudo sistemático em inglês intitulado Os princípios da tradução, 

seu autor Alexander Fraser Tyler sugere três princípios básicos para determinar uma boa 

tradução: 

1. A tradução deve reproduzir em sua totalidade a ideia do texto 

original; 

2. O estilo da tradução deve ser o mesmo do original; 

3. A tradução deve ter toda a fluência e a naturalidade de texto 

original (TYTLER, 1791). 

 

 Segundo essas regras, para ser fiel ao texto de origem, deveria haver uma imposição a 

respeito do papel do tradutor em que este não deve comprometer o texto final buscando os 

sentidos do seu objeto e reproduzindo o original. Ao propor que a tradução deva ter toda a 

fluência e a naturalidade do texto original, Tyler delimita o papel do tradutor que precisa 

respeitar todas as regras do texto de partida. Assim, o tradutor deverá se apropriar da própria 

alma do autor, cujo texto é visto como uma obra de arte que não poderá ser recriada, mas ao 

qual o tradutor deverá fidelidade, tanto em sentido quanto em significado.  

 No século XIX a preocupação está relacionada com a traduzibilidade ou 

intraduzibilidade do texto (Goethe, Schlegel, Humboldt e Novalis) e com uma mística 

natureza da tradução (Lefevere e Snell-Hornby). Uma onda que atinge a Europa com a 
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Revolução Francesa, imprime novos ideais para a tradução baseados em uma visão de mundo 

individual do poeta, tanto metafísica quanto revolucionária, e uma nova noção de força 

criativa que faria do poeta “um quase místico criador” como quem cria um universo pessoal 

(BASSNET p 64). Novos debates se constituem para questões sobre como definir a tradução, 

se criativa ou mecânica. Essas duas tendências estavam em conflito: a primeira entendia o 

tradutor como um gênio criativo em contato com a genialidade do texto original e, por isso 

capaz de contribuir com o enriquecimento da literatura e da língua; e a segunda, que via a 

tradução como um processo mecânico que fariam textos e autores conhecidos. 

 Porém, segundo aponta Bassnet isso levaria a uma ambiguidade jamais resolvida, pois 

ao consideramos o poeta uma entidade que estaria separada da linguagem, de que forma 

poderia um tradutor traduzir, mesmo que seja com liberdade criativa, a menos que fosse ele 

capaz de ler nas entrelinhas e de reproduzir o texto que existiria por trás do texto. Muitos 

então enxergavam o tradutor não como um escritor criativo, mas como aquele que possuía 

uma atividade secundária, incapaz de atender as expectativas seja do autor, seja do leitor. 

Levada às últimas consequências, esses questionamentos resultaram em uma busca por um 

rigor técnico, que assume que o significado estaria dentro da própria língua, deixando o 

tradutor em um impasse (BASSNET, p. 66).  

 A extensão na descrição desse momento histórico que antecede o século XX está 

marcada pela discussão que propõe que o tradutor exerça um papel relevante historicamente, 

mas ele envolvido em discussões cujos critérios de julgamento eram “vagos e subjetivos” 

sobre a tradução (BASSNET apud MUNDAY p.30). Para Steiner, este momento envolve 

discussões dicotômicas como letra versus espírito e palavra versus sentido e as discussões em 

torno delas eram “altamente normativas” (MUNDAY, 2008). Há uma compreensão geral de 

que antes do século XX, as discussões sobre tradução estavam longe de ser consideradas uma 

teoria da Tradução, pois apontavam superficialmente para essas mesmas questões que 

envolviam os problemas enfrentados pelos tradutores. 

 Somente a partir da metade do século XX, os estudos da tradução ganham contornos 

redefinidos em termos de ciência, buscando uma nova percepção para conceitos básicos como 

tradução literal e livre, entre outros. A tradução era vista como reprodução ou uma 

“transferência de um código linguístico para outro” (BARBOSA,1990 p. 10), porém, começa 

a ser vista como substituição e produção de significados (SOUZA, 1998). 

 Segundo Munday, Steiner e Bassnet, os conceitos chave são apresentados, a seguir, 

para que se compreenda que tipo de tradutor emergirá. Em um primeiro aspecto a ser 

apresentado, o princípio da equivalência, trata de uma questão linguística que se baseia em 
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uma tradução vista como uma substituição de vocábulos e entende que haveria significados 

equivalentes em cada língua.  

 Os processos criados para a sistematização das traduções baseado nas equivalências 

foi um critério trazido a tona pelos linguistas entre os anos 50 e 60 do século XX, liderados 

por Roman Jakobson e desenvolvidos por Nida e Newmark. O tradutor que aflora dessa 

perspectiva entende que a tradução é uma eterna busca por um efeito de equivalência entre 

línguas, devido ao seu entendimento de que os significados poderão ser engessados. Assim, 

para ser tradutor é necessário um vasto conhecimento das línguas envolvidas na atividade e, 

uma boa tradução seria aquela encontrou soluções para os problemas. Os modelos criados que 

envolvem a solução de problemas foram elaborados para assegurar que a estrutura fosse 

preservada por um efeito equivalente. Porém, a equivalência dinâmica proposta por Nida tem 

o grande feito de tirar a tradução da problemática em torno de tradução literal x livre, dando 

ao leitor um papel determinante, o que exerceu grande impacto nas futuras teorias. 

  Após o surgimento de propostas taxonômicas criadas para a sistematização da 

tradução, houve uma série de esforços para a categorização do processo de traduzir, em uma 

tentativa de criar modelos que representariam as possíveis estratégias e procedimentos do 

tradutor. Para Catford (1965) e Newmark (1988) a tradução que mantém uma mesma 

estrutura buscando uma equivalência sintática em que possa haver vocábulos equivalentes, 

pode ser descrita como uma tradução palavra por palavra (BARBOSA, 1990). Baseados nessa 

premissa, os modelos que aplicaram uma abordagem linguística contrastiva para a tradução 

apontam para padrões de uma linguística estática. 

 Inicialmente, o contato entre as línguas proporia atender a uma função comunicativa 

textual que não poderia prescindir da questão linguística (CATFORD, 1980).  Neste processo, 

as línguas se aproximariam buscando-se uma equivalência. Dessa forma, com o fim na 

intenção comunicativa, o texto não trata de uma mesma mensagem, mas duas “as ‘roupagens’ 

linguísticas, mas visando fins comunicativos similares, que se aproximam o suficiente (sem se 

confundirem) para que seja percebida como sendo a tradução – a equivalência – da outra” 

(AUBERT, 1994). 

 Modelos como o de Vinay e Darbelnet (1977), Vàsquez-Ayora (1977) e Newmark 

propunham que o tradutor deveria atender a diferentes estratégias conforme se deparasse com 

um problema específico da tradução. Para esses pesquisadores, uma equivalência poderia ser 

constituída de um segmento que funcionasse como equivalente mesmo que literalmente muito 

diferente como em casos específicos da língua que funcionam como ditados, clichês e 

expressões idiomáticas (BARBOSA, 1990). 
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 Essas propostas se baseiam em processos cognitivos que comparam pares nas duas 

línguas com análises de comportamentos das línguas e quais conhecimentos e habilidades o 

tradutor deve processar para traduzir. Esses métodos elaborados por Bell (1991) fazem uso 

das tecnologias para criar novos processos que buscam elementos correspondentes baseados 

na observação do comportamento do tradutor. Esse tipo de tradutor entende a tradução como 

um processo de trocas que podem ser comparadas e sistematizadas e como um processo que 

envolve memória, a partir da forma como o ser humano segmenta e processa o texto de forma 

empírico-experimental (ALVES, 2003). As concepções de limitação de tempo e condições de 

trabalho do tradutor também são relevantes para essa abordagem, significando que o tradutor 

deva “maximizar a eficiência dos processos cognitivos” de trabalho (MUNDAY, 2008, p. 45). 

 O tradutor que emerge de concepções baseadas no estruturalismo positivista e 

logocêntrico e que permitem uma ilusão de poder sobre seu objeto de estudo, isento de 

contaminação e ideologias é, portanto, um tradutor que preocupa-se com a regularidade, 

excluindo as referências do contexto e o “diferente, o incompleto, o ambíguo” (ARROJO, 

1992 P. 22). Para Steiner (1998) estudar o significado é ao mesmo tempo estudar os limites da 

tradução. 

 A partir dos anos 70, as teorias funcionalistas propõem abordagens de análises de 

tradução que se afastam das ideias de uma linguística estática de trocas de vocábulos, levando 

em consideração outros níveis de preocupação como a comunicação. Ainda em busca de 

sistematização, uma série de categorizações entram em cena, como os tipos textuais que 

envolvem critérios linguísticos e extralinguísticos. A abordagem integradora de Mary Snell- 

Hornby (1995) revisa e busca integrar uma série de conceitos linguísticos e literários, 

incorporando aspectos culturais e históricos, entre outras especificidades, para os estudos da 

tradução.  

 A abordagem leva em consideração a função comunicativa do texto buscando cobrir 

aspectos como, por exemplo, os fonológicos, em termos de ritmo, ou os mais específicos, 

como os de um ambiente legal. Assim, muitas áreas da tradução são tratadas ao mesmo 

tempo, de forma que se criem “pontes” entre diferentes tipos de linguagem e entre os 

conhecimentos, o que é muito positivo para os estudos da tradução (MUNDAY, 2008 p. 77). 

Assim, percebe-se uma abertura para que a tradução não seja tratada como pontual em termos 

de tradução técnica ou literária, mas com uma proposta para uma integração, que pode ser 

deslocada para a divisão das disciplinas práticas e teóricas de que tratam este trabalho.  

 A visão funcionalista e comunicativa das teorias da tradução pode ser muito útil a 

formação do tradutor, na medida em que considera a tradução como um fenômeno 
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intercultural que relaciona os tipos, as funções e gêneros textuais dos textos alvo para a 

cultura alvo às estratégias que o tradutor poderá seguir. A teoria do escopo, que aponta para a 

utilização de jargões específicos, estaria não apenas ligada ao processo linguístico, mas 

levaria em questão aspectos culturais, propondo que o tradutor não se utilize apenas de listas 

de expressões equivalentes. O tradutor que surge dessa perspectiva, portanto, entende a 

tradução como uma transação comunicativa em que o texto fonte não está mais em primeiro 

plano e a tradução não está preocupada com a equivalência, mas com a “adequação” do texto 

alvo à sua situação funcional.  Afinal, a língua é somente uma parte da “multiplicidade 

gráfica, acústica, olfativa, táctil e de mecanismos simbólicos da comunicação” (STEINER, 

1998 P.436). Nord (1988) propõe um modelo para o treinamento de tradutores baseado nesses 

pressupostos (MUNDAY, 2008 p. 88).  

 Ao mesmo tempo, na década de 70, começam as discussões em torno da análise do 

discurso para uma linguística aplicada, que trazem novas perspectivas para as teorias da 

tradução e novas propostas para o tradutor. Essa perspectiva sugere que a tradução deverá 

partir de explicações sobre a construção de significados de um texto. O modelo de Halliday  

(et al.1974, p. 137) da linguística sistêmica funcional nos leva a buscar as ligações que levam 

a escolhas da função comunicativa do texto e a situação sociocultural existente no contexto, 

considerando que a tradução estaria inserida na linguística descritiva comparada por 

desenvolver métodos para comparação entre línguas conforme “o modo como funcionam”. 

 Já o modelo de House (1977) busca a comparação de pares linguísticos quando 

relacionamos critérios específicos entre texto fonte e alvo e, assim, medir a qualidade de uma 

tradução. Para tradutor que compreende essa metodologia, a tradução nasce do conceito de 

equivalência, porém, com uma dupla relação estabelecida do texto fonte com o texto alvo, de 

modo que a ênfase se dá no potencial comunicativo do receptor/leitor, sem esquecer sua 

relação com o texto fonte. Esse processo comparativo tem grande impacto no trabalho do 

tradutor, de forma que ele compreende as considerações que o levaram a esta ou aquela 

escolha.  

 Ao considerarmos outros teóricos como Mona Baker (1992) e Hatim e Mason (1997) 

outros focos são levados em consideração, vindos da pragmática e da sociolinguística. As 

análises propõem que se compreenda a temática e a coesão dos textos, considerando de que 

forma as relações de poder são negociadas na tradução. O tradutor que considera tais aspectos 

trata a tradução por um viés ideológico, em que textos não serão considerados casuais ou 

inocentes e cujos autores estarão representando um segmento, uma comunidade, uma 

ideologia.  
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 As teorias polissistêmicas da tradução são considerações que ocorrem ao mesmo 

tempo em que as teorias anteriores, mas não são reféns de um modelo prescritivo da 

linguística. Nesse modelo descritivo, a tradução literária é compreendida como um sistema 

ligado à cultura, literatura e à história da língua alvo. Para Even-Zohar (1978), toda cultura é 

um grande sistema constituído por outros sistemas que se relacionam entre si e com outros 

sistemas de forma paralela. O Funcionalismo Dinâmico é uma “rede de relações que pode ser 

tomada como hipótese para um determinado conjunto de supostos observáveis” (EVEN-

ZOHAR, 1990 p. 27) que implicam em um polissistema que se compreende como sistema 

múltiplos entrecruzados e que podem se sobrepor, cujas opções poderão ser diversas mas que 

“[...]funcionam como um todo estruturado cujos membros são interdependentes” (EVEN-

ZOHAR, 1990 p. 11). 

 Como um avanço em direção a uma tradução menos prescritiva ainda e que deve 

entender diversos contextos, Toury (1995), baseado na teoria dos polissistemas, buscou 

desenvolver uma teoria geral dos estudos descritivos da tradução. Ele propõe que a tradução 

seja estudada em um contexto defendido por ele como target oriented, cujo foco principal é o 

sistema do texto-alvo, de modo que a produção textual pretenda preencher lacunas no sistema 

da cultura-alvo. A busca de Toury para criar uma metodologia que identifique padrões de 

comportamento na tradução produziu explicações e não prescrições sobre a produção e a 

recepção das traduções em diversas culturas e épocas. Além disso, ele elaborou um conjunto 

de leis (normas) que regem o comportamento do tradutor em determinada cultura ou tipo de 

tradução, prevendo seu comportamento em determinadas circunstâncias (MEYLAERTS, 

2012). O tradutor que emerge desse tipo de reflexão entende os aspectos sócio-históricos e a 

historiografia da tradução. Entende também que seu comportamento poderá ser medido 

estatisticamente e que a partir desse padrão, foram criadas e serão criadas novas normas que 

determinem procedimentos que ajudarão futuros tradutores e pesquisas. 

 Quando o ponto de vista parte de um ângulo cultural, os estudos da tradução 

examinam a tradução como uma reescrita e sujeita às tensões ideológicas que permeiam o 

texto alvo. Esses estudos também se baseiam nos estudos sistêmicos e vão para além do foco 

na língua e na interação entre tradução e cultura (BASSNET, 1980). As contribuições de 

Snell-Hornby e sua “virada cultural” propõe que a tradução seja vista como fato histórico e 

não somente pelo viés da palavra (BARBOSA, 2009). A tradução é vista como capaz de 

influenciar e ser influenciada como transferência cultural, seja de uma língua hegemônica 

para uma língua menor ou vice-versa, e cujas implicações influem na estratégia escolhida pelo 

tradutor. São as relações de poder que devem ser consideradas, por exemplo, em uma 
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sociedade pós-colonial, na qual as relações entre colonizador e colonizado podem ser 

observadas, ou mesmo as relações de poder dos impérios europeus e a resistência das nações 

colonizadas (SIMON, 1996 & BASSNET, LEFEVERE, 1990). Outras questões são trazidas à 

tona em conjunto com as pós-colonialistas, tais como feminismo e a eliminação das 

identidades e culturas com menor poder político (SPIVAK, 1993). O tradutor que emerge 

desse pensamento, deve compreender que a tradução, de forma geral, está sujeita a uma série 

de forças que implicam maior ou menor ênfase, viabilizando ou inviabilizando projetos, 

tornando questões visíveis ou invisíveis, como a questão de gêneros, por exemplo. Ter 

conhecimento e refletir sobre traduções, sob este viés, importa e influi para o grau de 

conscientização para a realização de sua tarefa. Um tradutor que emerge de uma teoria na qual 

a tradução leva em consideração a identidade e a cultura, de forma relacionada ao poder 

político, compreende o status que a tradução implica. 

 A visibilidade ou não do tradutor é outra das questões que levam o tradutor a refletir 

sobre seu trabalho.  Se antes havia as implicações dos estudos culturais sobre a tradução, 

agora o foco está na intensidade em que o tradutor está envolvido no processo de produção do 

texto e as questões de prestígio que envolvem tradutores e traduções. Para o tradutor haveria 

duas possibilidades: a domesticação ou a estrangeirização como estratégia para traduzir. As 

questões tratadas por Venuti (2002) e Berman (2002) envolvem o tradutor literário e se 

referem à influência da cultura norte-americana que torna invisível o estrangeiro nas 

estratégias adotadas pelas editoras. Venuti propõe que o tradutor “adote uma posição de 

resistência” e Berman aponta para a necessária estratégia do tradutor em permitir que o 

“estrangeiro seja experimentado na cultura alvo” (MUNDAY, p. 159). Esta abordagem 

também está ligada aos estudos culturais e a uma perspectiva mais filosófica, que entende que 

o tradutor está envolvido eticamente com sua tradução. Um tradutor que emergirá destas 

discussões compreende seu espaço no processo criativo da tradução, reage ao baixo status que 

lhe é atribuído pelos padrões ocidentais e tem consciência dos grupos de poder que regem o 

sistema de publicações e desconfia criticamente do que foi posto. 

 Para Heloísa Barbosa (2009), houve uma expansão dos Estudos da Tradução a partir 

dos anos 90, com crescimento de publicações e eventos dedicados ao assunto, e 

principalmente dos cursos de formação de tradutores e intérpretes. Para ela, este crescimento 

ocorreu impulsionado pelas propostas de Mounin, Vinay e Darlbenet, Susan Bassnet e André 

Lefevere, John Holmes, Theo Hermans e Snell-Hornby, de brasileiros como Paulo Otoni e 

Rosemary Arrojo, cujas obras tiveram grande impacto para os Estudos da Tradução. A 

tradução dispõe-se a abordagens mais filosóficas que buscam a essência da tradução em geral, 
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incluindo grandes nomes desde Pound (2004), Benjamin (2004), Steiner (1998) e Derrida 

(1985).  

 Steiner atribui à leitura um constante exercício de interpretação, de modo que seja 

evidente para a tradução, visto que a interpretação atua de forma concreta na reescrita do texto 

alvo. Uma certa relativização dos processos de traduzir que tratam da impossibilidade e da 

fidelidade se baseiam em uma analogia entre leitura e tradução. Como qualquer texto poderá 

ser compreendido e interpretado através da leitura, estamos traduzindo tudo o tempo todo, 

mesmo que seja em nossa própria língua. O campo de conhecimento da Hermenêutica 

investiga o labirinto da interpretação e promove a reflexão sobre a fidelidade na tradução e a 

impossibilidade da tarefa de traduzir. Segundo Munday (2008), apesar de estar ultrapassado 

em termos de estudos contemporâneos da tradução e de ter sido criticado por estar preso ao 

passado do gerativismo de Chomsky, Steiner influenciou teóricos como Venuti e Berman ao 

apontar para importância do estrangeiro para a cultura alvo.  

 Ezra Pound contribuiu para o desenvolvimento das teorias que envolvem as relações 

entre as línguas e apontou que o trabalho técnico de traduzir é fundamental, mas deve estar 

acompanhado de uma atitude inovadora e voluntarista. A tradução é vista como crítica e 

Pound criou valores de precisão e rigor e de “good-writing” atribuindo valores científicos a 

poesia (SAMPAIO, 1989). Pound entrelaçou a crítica com a prática tradutória e com sua 

tradução criativa influenciou os conceitos de tradução de Haroldo Campos, associados por 

alguns estudiosos como Susan Bassnet (1998), a um movimento pós-colonial brasileiro.  

Campos entende a tradução como uma recriação, buscando o apagamento dos limites e 

hierarquias entre original e texto produzido (VIEIRA, 1992). Para Milton (1998, p.163) Ezra 

Pound faz parte de um grupo de escritores que “revolucionaram o estilo poético”, os quais ele 

chamou de “militância cultural”. Para o tradutor que nasce desses conceitos, a tradução 

deve encontrar as energias vitais do texto de origem para que ressurjam no texto alvo, sem se 

restringir a uma “tradução servil”, buscando uma nova perspectiva para que o texto produzido 

seja “capaz de captar determinados efeitos da linguagem original através de recursos da 

poética moderna” (CAMPOS, 1995 p. 13). 

 Em A tarefa do Tradutor, Walter Benjamin (1923) também apresenta uma visão 

experimental da tradução e uma visão inovadora para a relação entre duas línguas. Para 

Benjamin, o texto traduzido existe como um texto separado, mas em conjunção com o texto 

original, em uma relação de reciprocidade com a língua original. Segundo Munday (2008), a 

tradução revela de forma harmônica as relações presentes e inerentes, que se encontram 

encobertas antes da tradução. Benjamin entende que a tradução é transparente e a produção da 
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língua alvo formada pela tradução contribui para o crescimento da própria língua, e propõe 

como meta uma linguagem pura e superior resultante da coexistência e complementação da 

tradução com o original. 

 Ao estudar Benjamin e sua visão da tradução e do papel do tradutor, o aprendiz é 

levado a entender as obras literárias como obras de arte e seu papel como fundamental para a 

continuidade dessas obras. Para esse tradutor, a tradução não pode ser vista apenas como uma 

transmissão do conteúdo, mas como forma, em uma linguagem semiótica do significante, do 

poético (OLIVEIRA, 2004). Para esse tradutor, a tradução não encobre e não tira a luz do 

original, “ela faz com que a pura língua, como que fortalecida por seu próprio meio, recaia 

ainda mais inteiramente sobre o original” (BENJAMIM, 1996 p.301). 

 O pensamento de Benjamin tem grande influência para os movimentos pós-

modernistas. A desconstrução está alinhada aos questionamentos que envolvem linguagem e 

seus termos, sistemas e conceitos construídos e pré-determinados, rejeitando a primazia do 

significado fixo e desconstruindo a maneira nas quais o texto “compromete seus pressupostos 

e revela suas contradições internas” (MUNDAY, 2008 p. 170). Derrida faz uma crítica ao 

estruturalismo e às questões chaves da linguística a partir de Saussure, agora postas em 

cheque, e ao sistema lógico que propõe governar os elementos do texto e o próprio signo 

como representação insuspeita de um objeto estável que possa existir fora do labirinto infinito 

da linguagem (ARROJO, 1992). Essa perspectiva contribui para o alargamento das discussões 

dos estudos literários e problematiza as oposições hierarquizadas que influem no discurso e 

como elas produzem e reproduzem significados e valores. Este pensamento novo que desafia 

a tradição da metafísica e cria um movimento que se baseia no fato de que os conceitos dados 

como culturalmente aceitos podem e devem ser revistos.  

 Muda também o olhar sobre o trabalho do tradutor e dele mesmo sobre seu papel, na 

medida em que atribui ao signo uma concepção derridiana de “agente de adiamento da 

presença” (ARROJO, 1993 p. 72) e que adia o que precisa significar. Assim, o tradutor dessa 

perspectiva entende seu trabalho como “passagem e travessia, podendo ser ela mesma apenas 

em sua diferença” (BARTHES apud ARROJO, 1993 p. 78). O rigor a que estaria submetido 

não está relacionado à busca pela significação, mas especialmente atribuído ao entendimento 

da responsabilidade de sua reflexão e na compreensão de que traduzir está no entrelugar.

 As novas tecnologias tem produzido um grande impacto nas traduções e 

consequentemente nas crenças e processos que envolvem as práticas da tradução. Estamos na 

era da computação e as ferramentas e processos tornaram-se um grande negócio. Para citar 

uma dessas inovações, a localização é um tipo de tradução e adaptação de um software com 
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objetivo específico de comercialização em outro país ou outra comunidade. Segundo Munday 

(2008) é um tratamento linguístico e cultural adaptado para localidade de destino a qual será 

utilizado. 

 Munday ainda cita outras inovações que avançam em teorizações específicas 

determinadas pelo uso da tecnologia: a abordagem baseada no corpus e a tradução 

audiovisual. Cada uma dessas abordagens provoca uma reavaliação do que se espera da 

prática e da teoria e por consequência atrai novas possibilidades para o que se espera de um 

tradutor. A linguística de corpus e a tradução audiovisual com seus estudos descritivos 

adicionam práticas mais criativas ao processo, enquanto a localização e a “mundialização” da 

tradução apresentam grandes desafios para o tradutor, tratando de questões que tentam 

aproximar tecnologia com a identidade e o pós-modernismo. Apesar das inovações estarem 

repletas de ferramentas novas, isso não facilita muito o trabalho do tradutor que precisa de 

treinamento e cooperação interdisciplinar (Munday, 2008 p. 194). 

 Na perspectiva da teorização contemporânea dos Estudos da Tradução, o tradutor 

passa a ser visto como um ser criativo que utiliza o texto como unidade de trabalho e não mais 

a palavra; a linguagem trabalhada por ele será comprometida com a cultura da língua em toda 

a sua expressão.  As trocas entre as diferentes culturas são bem mais complexas do que podem 

prever um conhecimento cultural amplo ou o suposto domínio da equivalência de vocábulos 

em línguas diferentes, já que a língua é um sistema de significados não estável e, portanto, 

seus significados estão sujeitos a serem ativados através de situações culturais (HALL, 2003). 

Da mesma forma, há uma dificuldade inerente à tradução para uma proposta de perfil de 

tradutor que atenda as expectativas de um tradutor que compartilhe teoria e prática. 

 Buscando novas possibilidades para definir um perfil de tradutores, Adail Sobral 

(2003, p.206) propõe em uma nova lista as habilidades que devem ser encontradas nos 

tradutores. Para ele, o perfil do tradutor é o de coautor que se percebe como leitor e como 

produtor textual. Segundo Sobral, cabe ao tradutor, como leitor: 

 

1. entender a criação de sentidos (não somente a significação) na língua 

estrangeira;  

2. perceber a que público o autor se dirige na língua de partida; 

3. perceber que impacto tem a relação interlocutória específica entre  

autor e público originais na criação de sentidos; 

4. perceber de que modo o autor cria a arquitetônica, o todo estruturado, da 

obra a ser traduzida; 

5. penetrar exotopicamente na cultura de partida, ou seja, conhecê-la tanto 

do ponto de vista de sua especificidade como da perspectiva de alguém que 

não é parte dela, mas de outra cultura. 
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Ainda, segundo Adail Sobral (2003), o tradutor enquanto escritor, deve: 
 

 

1. entender a criação de sentidos na língua-alvo; 

2. identificar um público a que o autor pode se dirigir na língua de chegada; 

3. reconstituir o impacto na criação de sentidos na relação interlocutória 

entre o autor e um público a que ele não se dirigiu (mesmo que a obra seja 

um romance-roteiro de cinema, criado por uma grande e bem paga equipe, 

cheio de clichês globalizados e/ou globalizantes e dos ingredientes típicos da 

“obra de sucesso”);  

4. criar uma arquitetônica que, sendo fiel ao original, produza efeitos que o 

original não poderia produzir no público-alvo da tradução, et pour cause;  
5. voltar ao âmbito de sua própria cultura e, a partir dela, mas tendo a cultura 

do texto de partida em vista, bem como as relações entre as duas, recriar 

relações linguísticas, discursivas, interlocutórias etc., num outro espaço 

enunciativo — entre a aparente convergência e a irredutibilidade do 

discurso. (ADAIL SOBRAL, 2003, p.206) 

 

Mesmo buscando uma atualização do perfil do tradutor, Sobral (2003) sistematiza 

processos tradutórios que retomam a fala de Tyler (2006), buscando uma fidelidade ao texto 

original e a transferência de sentido e forma para a língua de chegada e, portanto, retornando 

às teorias clássicas. Para Ivone Benedetti (2003), a tradução não pode considerar apenas 

aspectos terminológicos sem os aspectos discursivos da língua de forma que, a formação de 

um tradutor não deve se basear apenas na transmissão de terminologia e equivalência 

linguística sem que se preocupe com os aspectos culturais.  

 Os conceitos de fidelidade como repetição do mesmo e invisibilidade como ausência 

de interferência, dentro das teorias da tradução vem perdendo espaço e sendo repensados. O 

tradutor não deveria ter um papel invisível, pelo contrário, deveria sim, traduzir no sentido do 

conteúdo, de forma ativa e, por isso mesmo, poderia tomar todo tipo de decisão interpretativa, 

com o objetivo de produzir o mesmo impacto no leitor causado pelo texto original (Venuti, 

1995).  

 Nas novas abordagens, o texto “é uma máquina de significados em potencial” 

(ARROJO, 1986) e pode ser visto como um  

 

palimpsesto, do grego palímpsestos (“raspado novamente”), refere-se ao 

“antigo material de escrita, principalmente o pergaminho, usado, em razão 

de sua escassez ou alto preço, duas ou três vezes [...] mediante raspagem do 

texto anterior” (p. 23) 

 

Diferentemente do que se apontou até aqui, uma busca de soluções para os problemas 

da tradução, a desconstrução não apresenta uma metodologia aplicável e muito antes estaria 

mais próxima de uma desmontagem e uma demonstração. O texto, para essa perspectiva, está 
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permeado de situações simultâneas, divergentes e conflitantes a serem observadas, nem 

sempre de forma consciente. A partir dessa problematização haveria uma relação com a 

tradução que aponta para uma leitura transformadora do texto e em sentido mais amplo, se 

demonstraria traduzindo, nunca desprezando as forças que emanam do texto e de todas suas 

possibilidades. As escolhas feitas pelo tradutor seriam a partir de um valor “de sua inscrição 

em uma cadeia de substituições possíveis” (Derrida, 1998, p. 24) enquanto necessidade de se 

traduzir e diante da impossibilidade de se encontrar um equivalente em outra língua. É diante 

da impossibilidade da tradução que se encontra a “tarefa do tradutor”, ideia resgatada por 

Benjamin.  

A desconstrução também leva em consideração o hibridismo cultural que ocorre em 

diversos níveis de convivência, traduzir implica compreender o ambiente em que o texto foi 

criado e o ambiente para o qual será traduzido, medir as forças exercidas pelo texto e tentar 

garantir o efeito causado nas duas culturas por meio de adaptações e modificações estruturais. 

Assim, o tradutor pode se preocupar com as perdas de uma língua para a outra e de uma 

cultura para a outra, levar em consideração as interações multiculturais, que não são estáticas 

e revelar a identidade cultural nem que seja ela local e temporal. 

 Dessa forma, o tradutor que compreende seu papel dentro dessa perspectiva, pode 

estar atento à complexidade do processo e que seus valores e conhecimentos estarão expressos 

na sua produção textual, resultado limitado principalmente por suas impressões sobre a 

cultura do outro e por seu próprio modus operandi. A tradução é, portanto, uma atividade 

produtora e, se concebida como leitura, promove a diferença, na medida em que a 

sobrevivência do original depende da sua modificação. Afinal todo texto produzido estabelece 

uma relação de reflexão e de alteridade com o texto original e entra em conflito com a ideia 

de que haveria significados equivalentes e estáveis. 

 E o tradutor que emerge dessa perspectiva compreende seu trabalho como tão 

complexo como o do escritor dos textos originais, pois é uma prática que produz significados 

e, afinal, mesmo depois de muito treinamento, entende que não existem fórmulas mágicas 

para se aprender a traduzir. Para essa abordagem, seria importante que o futuro tradutor 

pudesse fazer muitas leituras dentro e fora do texto, em busca de um conhecimento quase 

inalcançável e que tivesse uma extraordinária curiosidade. Este aluno tenderá a aprender a 

escrever com “cuidado” e ser persistente na preparação para ser escritor (ARROJO, 1986, 

p.77). A reflexão sobre as posições teóricas históricas permitem ao tradutor o embasamento 

teórico que o aproximará da melhor compreensão de suas decisões, mediante análise crítica 
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do seu próprio trabalho e fundamental para a resolução dos problemas práticos que se 

originam nas traduções.  

A despeito de tantas reflexões, o perfil do tradutor que emerge dessa efervescência 

teórica permanece no campo da expectativa de que seja em alguma instância sempre um 

artesão, que conhece tão a fundo seu ofício a ponto de desempenhar bem sua tarefa sem muita 

margem de erros e equívocos. Nesse horizonte continua a demanda de que seja sempre e de 

algum modo fiel. Fidelidade escolhida à letra ou ao sentido, aos aspectos culturais ou à 

genialidade do autor. Assim, desde sempre, a expectativa em torno do que seja um bom 

tradutor, aponta para a necessidade do tempo de treinamento preparatório com vistas a tornar-

se competente para reconhecer os aspectos linguísticos, culturais, históricos etc que permeiam 

o texto de partida. Seu objetivo é sempre reconhecer o que lá está no original, para bem tratá-

los no texto de chegada. 
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4 A DICOTOMIA TEORIA X PRÁTICA NA FORMAÇÃO DO TRADUTOR 

 

A polarização é histórica e é uma evidência das 

linhas de demarcação enganosas que são muitas 

vezes demasiado facilmente traçadas por teóricos 

e práticos em várias disciplinas. Teoria e prática 

são, em última análise, complementares e, 

particularmente em um campo como Tradução, a 

distinção precisa ser reexaminada. (HATIM, 2001, 

p. 03) 

 

A complexidade das inúmeras visões sobre o processo de traduzir se reflete na história 

da tradução. As diversas concepções ora enfatizam o papel secundário do tradutor, no qual a 

fidelidade ao texto e ao autor são mostras da superioridade garantida pelo texto original, ora 

valorizam a criatividade e a generosidade do tradutor como aquele que perpetua e dá luz. Essa 

quantidade de vozes foi resumida no subcapítulo 3.1, correlatas a sua implicação ao perfil do 

tradutor apresentado no subcapítulo 3.2, permite apontar que, em todas as representações 

atribuídas aos tradutores desde Cícero, a ideia geral, orientando a formação do tradutor é de 

que o traduzir é uma tarefa mecânica e depende de treinamento. 

É, portanto, necessário compreender essas múltiplas posições para perceber que o 

perfil de tradutor desenha-se com base na definição do que é tradução e sob que viés ela é 

abordada, seja do ponto de vista linguístico, textual, estruturalista, filosófico, pós-colonialista 

ou desconstrutivista. Essas visões teóricas da tradução influenciarão diretamente na percepção 

do que é um tradutor nos dias de hoje e qual a sua aparente função. Segundo Leila Darin 

(2006), é a partir do horizonte teórico que se pensa o ato tradutório na academia e é o 

educador quem estabelece os critérios, indicando fontes e preferências, de forma bastante 

pessoal. Para essa pesquisadora, a prioridade deverá ser o desenvolvimento do senso crítico 

do aluno independentemente de qualquer ponto de partida.  

Dentro dessa perspectiva, apontada por Darin (2006) e corroborada por Rodrigues 

(2007), não existe uma maneira adequada de traduzir para qualquer época e local ou aceitável 

em qualquer situação, poderíamos ampliar com a discussão contemporânea de Berman (2002) 

ou com Tyler (1790). Em uma perspectiva de Berman, o aspecto mais importante a ser tratado 

pelo tradutor é que a tradução não é etnocêntrica, desta forma não apagaria a língua e a 

cultura do outro. Em uma perspectiva de Tyler, poder-se-ia considerar começar pelos 

princípios básicos que devem ser perseguidos para uma “boa” tradução. Seja qual for o 

teórico ou a concepção teórica escolhida para suscitar a reflexão, é a partir do senso crítico 

desenvolvido pelas ideias articuladas, que se possibilitará uma formação crítica do futuro 
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tradutor. No artigo A articulação entre subsídios teóricos e a prática da tradução: 

implicações para a formação do tradutor, Darin propõe que 

 

um determinado autor pode ser usado como referência a partir da qual outros 

são convocados, seja para sustentar suas ideias, questioná-las ou refutá-las, 

seja para expandi-las. O importante é não manter distanciadas a teoria e a 

prática, procurando motivar o estudante a fazer relações que sejam 

significativas para sua formação (DARIN, 2006, p. 1610). 
 

Nesse sentido, a discussão sobre a articulação entre teoria e prática e os estereótipos e 

crenças, que perseguem esses dois campos teóricos, deveriam estar presentes nos currículos 

das universidades que graduam em Tradução. Porém, o que se observou foi uma percepção 

dicotômica que coloca teoria e prática em lados opostos vista de forma simplista. De um lado 

a abordagem teórica que busca a observação do fenômeno sobre diferentes perspectivas, 

descrevendo, comparando, relacionando e analisando o que acontece no processo tradutório. 

Ou seja procura explicação para o que é a tradução e o que é a tarefa do tradutor. De outro 

lado, o trabalho braçal que produz situações palpáveis de tradução em si e desenvolve os 

conhecimentos que poderiam facilitar seu próprio trabalho futuro.  

A dicotomia teoria/prática sempre esteve em pauta e, segundo a ciência tradicional, o 

pensamento empírico e o pensamento teórico se relacionam apenas de forma condicional: “o 

empírico se transforma em teórico e o contrário, o que em certa etapa da ciência se considera 

teórico, torna-se empiricamente acessível em outra etapa” (KOPNIN, 1978, p. 153). Para esse 

autor, a condição que ele trata diz respeito à possibilidade dos avanços do pensamento 

científico, o que aponta a perspectiva científica de que a experiência sensorial concreta é 

desejável para ultrapassar os limites do pensamento empírico. E, por consequência, para a 

tradição, o conhecimento por conceitos estaria em uma situação inferior ao conhecimento 

empírico. Para a tradução, a prática estaria em uma situação similar, mesmo que 

historicamente a conceituação da tradução seja derivada de uma prática. 

Conforme apresentado nos subcapítulos anteriores, os conceitos que norteiam a 

condução da prática da tradução variam conforme o tempo e o lugar. Os contextos históricos e 

sociais se modificam, e na mesma proporção, a relação entre teoria e prática sofre 

modificações que influenciam seus conceitos e determinações do que seria aceito como uma 

boa tradução, conforme o contexto em que estão inseridas, alterando a forma como se 

concebe uma tradução. 

Esse complexo contexto foi trazido para dentro da academia. O tradutor em formação 

na universidade se distingue do tradutor que não teve uma formação acadêmica e é tratado 
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como um tradutor prático. Apesar da universidade nos últimos 30 anos ser reconhecida como 

o lugar ideal para a teorização e formação do tradutor, foram os tradutores práticos que 

formaram o grande universo de profissionais de outrora. A atividade tradutória foi exercida 

por grandes escritores e poetas como Manuel Bandeira, Machado de Assis, Mario Quintana, 

Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Haroldo e Augusto de Campos entre outros 

eminentes e, segundo Wyler (2003), sua atividade influenciou a literatura no Brasil. São 

tradutores reconhecidos, mas profissionais de outras áreas, que não trataram a tradução como 

sua principal atividade e nem tiveram sua formação em tradução. A tradução, como dito 

anteriormente, trazia para o tradutor o status de que, somente ele, como dominante da área, 

seria capaz de traduzir a contento. Para Pagano (2001) os autores brasileiros sofreram a 

influência desses textos traduzidos por intelectuais e a tradução da literatura pode ser vista 

como um exercício de recriação. 

Atualmente, mesmo com o fato de a formação para a atividade tradutória encontrar-se 

principalmente fundada na academia, sempre há uma nova geração de tradutores cuja origem 

está fora desse contexto e que ocupa um espaço profissional. Essa categoria de tradutor se 

baseia na crença de que para traduzir bastaria ser fluente na língua e na cultura do outro. 

Como já disse Paulo Rónai, a tradução se aprende traduzindo e esse seria um perfil de tradutor 

fundado na prática, tanto da vivência em outro país, quanto da prática do cotidiano. 

Por outro lado, o tradutor formado pela academia também estaria cercado de crenças. 

Ele teria um perfil supostamente mais teórico, pois, enquanto aprendiz teria entrado em 

contato com uma série de conteúdos básicos e profissionais durante os 3 ou 4 anos de curso, 

que possibilitariam um amadurecimento teórico por meio de leituras e reflexões. Além disso, 

há uma preocupação com o atendimento às demandas do mercado, como observado pela 

imensa quantidade de disciplinas práticas oferecidas pelas universidades pesquisadas. A 

proposta de englobar teoria e prática em seus objetivos principais foi encontrada nos diversos 

currículos das diferentes universidades pesquisadas e apontadas no subcapítulo 2.3. 

As crenças podem ser originadas de um processo cultural e de uma construção social 

(VAN FLEET, 1979), como no caso da tradução, em que o desenvolvimento histórico da 

tradução contribui com diversas ideias que entendem tradutor e tradução na forma de senso 

comum, influenciando direta ou indiretamente no entendimento do que seria um bom tradutor 

ou uma boa tradução. Segundo Elisabeth Kudiess (2012), as crenças têm grande peso na 

forma como as pessoas lidam com o conhecimento, pois predizem o comportamento. O artigo 

dessa pesquisadora se baseia nos conceitos de Brown & Cooney (1982), de que as crenças são 

definidas como determinantes do comportamento e de Rokeach (1968) de que as crenças são 
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posições prescritivas, descritivas e avaliadoras, os quais também foram utilizados para as 

análises. 

A possibilidade de haver diferentes tipos de tradutores que partiram de diferentes 

bases em sua formação profissional contribui para diversas crenças que permeiam a visão 

geral do que seja um bom tradutor. Para Aubert (1989) as crenças associadas aos ideais de 

tradução são obstáculos para o aprendiz e para o professor, pois atrapalhariam uma possível 

interação entre teóricos, aprendizes e professores. Isso parece fácil de ser compreendido, na 

medida em que, se os alunos entendem que traduzir é um dom, toda e qualquer formação 

estaria aquém para aqueles que não possuem esse presente (dom) do acaso. 

Além da crença na predestinação, outra crença que prejudicaria a formação do tradutor 

foi apontada por Aubert (1989) e Rodrigues (2012): a teoria seria um conjunto de regras que 

governam a prática. Portanto os alunos acreditam que terão soluções para os problemas 

apresentados, como fórmulas mágicas que eles aplicariam nas aulas práticas. Ainda, nesse 

mesmo artigo, a pesquisadora cita Alves et al. (2003) para lembrar que a maioria dos alunos 

pesquisados também creem que a tradução envolve transposição de uma língua para outra e 

que haveria uma tradução ideal a ser buscada. As crenças, então, estão ligadas diretamente ao 

entendimento do que seria uma boa formação para o tradutor, pois na medida em que o 

tradutor é predestinado e haveria uma aprendizagem voltada a criar soluções para os 

problemas da tradução, os cursos de tradução teriam um perfil instrumentalizador objetivando 

polir o profissional da tradução que já nasceu quase pronto para praticar (RODRIGUES, 

2012).  

Uma preocupação última com a formação e as possíveis implicações para a articulação 

da teoria/prática está presente também em diversos trabalhos científicos e publicações. O livro 

Conversa com tradutores (2003) é uma seleção de entrevistas com diversos tradutores e em 

uma das perguntas feitas a 12 tradutores e diz respeito às implicações da teoria na prática do 

tradutor – Qual a função da teoria da tradução na formação do tradutor? Para Darin (2006), 

em sua análise sobre a questão, o curioso está no fato de haver respostas de tradutores que não 

consideram a teoria para sua prática cotidiana, enquanto outros se baseiam em pressupostos 

teóricos para traduzir. Essa reflexão traz à tona diversas questões que Darin propõe que sejam 

debatidas em ambiente acadêmico e sugere: 

 

Em primeiro lugar, não existem dados ou avaliação sobre o impacto da 

formação dos graduados em tradução sobre as traduções que elaboram 

profissionalmente. Esse seria um tema interessante de pesquisa: Como a 

reflexão teórica lida e debatida nos cursos de graduação em tradução alia-se 
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à prática no ambiente acadêmico? Como essa aliança transparece no 

ambiente profissional? Em outras palavras, a teoria da tradução está trazendo 

benefícios para as traduções realizadas por tradutores diplomados nos 

diversos segmentos de mercado em que atuam? 
 

Para Leila Darin (2006) a fundamentação teórica dos cursos de Tradução em geral está 

amparada no enfoque das Ciências Humanas com as tradicionais disciplinas, Filosofia, 

Linguística, Literatura, Leitura etc. Mesmo não sendo o ideal, esse processo tradicional 

permitiu que pesquisadores e estudantes criassem um espaço de consolidação desse campo de 

estudos, por meio da publicação científica e da promoção da capacitação profissional, já 

descritas nos subcapítulos que tratam da formação do tradutor na História e no Brasil. 

Dessa forma, desde sua introdução na academia, houve um distanciamento do campo 

teórico do ambiente da prática, implantada para atender as necessidades do mercado. 

Conforme apontado na análise no subcapítulo 2.3, nos currículos das universidades 

pesquisadas, há uma separação nítida entre as disciplinas ditas teóricas e práticas.  

De maneira geral, as disciplinas ditas teóricas propõem um estudo sobre a história da 

tradução e um desfile de conceitos tradutórios. Por outro lado, aulas em que se propõe a 

trabalhar a tradução na prática, de forma geral podem não levar em conta uma reflexão teórica 

sobre o ato de traduzir, sobre o que é um texto, sobre resgate/negociação/construção do 

significado e tantos outros aspectos comprometidos nessa tarefa. Uma clara divisão 

institucionalizada como foi apontado na maioria das grades curriculares, demonstra que 

existem disciplinas eminentemente práticas ou teóricas e, em muitos casos, para a mesma 

disciplina há uma carga horária específica para a teoria e outra para a prática. Isso corrobora a 

ideia segundo a qual a reflexão teórica está relacionada apenas à teoria, colaborando com 

crença de que a prática não tem relação com a teoria. Portanto, o pensar e o fazer seriam ações 

distintas e incomunicáveis (DARIN, 1998). 

Ao analisar os currículos das universidades, as grades apresentam, de forma geral, um 

formato tradicional que repete o modelo aplicado à formação de professores, visto que a 

maioria dos cursos de Tradução está ligada ao curso de Letras. Para Hidd (2010), o ensino 

superior tem como característica básica formar profissionais para atender ao mercado de 

trabalho. Isso corrobora o que foi apontado pela análise, de que os currículos privilegiam 

conteúdos predominantemente técnicos e estão divididos em dois grandes blocos nos 

fluxogramas, a se apontar: os de conteúdos básicos profissionais e os de conteúdos 

complementares obrigatórios. Os conteúdos profissionais são compostos por disciplinas 

específicas de línguas estrangeiras e de práticas da tradução. Por outro lado, os conteúdos 
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ditos complementares compõem-se basicamente de disciplinas que colocam o tradutor em 

contato com conceitos teóricos básicos da linguística e da literatura de outras áreas como no 

caso da UFPB (DANTAS, 2013): Teoria da Tradução, Teorias do Texto, Teorias Literárias, 

Estudos Literários de línguas estrangeiras etc.  

Mesmo que essas disciplinas complementares tenham no nome a palavra teoria, como 

em Teoria da Tradução, de forma geral a proposta da disciplina é levar o tradutor a conhecer 

os conceitos teóricos dos Estudos da Tradução, sem que haja necessariamente uma articulação 

mais significativa com a prática. Ou seja, na maioria dos casos permanece mais como uma 

utopia ao não dar um passo comprometedor na articulação da teoria com a prática. 

A distribuição das disciplinas nas grades curriculares, também pode ser dividida em 

dois grandes grupos: as disciplinas informativas, ou seja, disciplinas que reúnem  

conhecimento dos mais diversos campos do saber e as  disciplinas práticas que permitem ao 

aprendiz contato direto com a tarefa de traduzir. As disciplinas informativas seriam, por 

exemplo, Introdução à Linguística (PUC-RJ) e Teoria da Literatura (UFPR) As disciplinas 

práticas seriam as de língua estrangeira e práticas da tradução, como, por exemplo, Inglês: 

compreensão de texto escritos 1 e 2 (UNB) e Tradução Juramentada/Jurídica (PUC-RJ). 

Esse modelo tradicional de ensino superior atende não apenas ao curso de Tradução, 

mas se apresenta de modo geral nas graduações nas universidades brasileiras e entende que o 

graduando deverá ser munido de uma série de conceitos antes de partir para a prática. As 

disciplinas ditas básicas antecedem aquelas que seriam as disciplinas em que o aprendiz irá 

familiarizar-se com a dimensão profissionalizante do curso. Portanto, a disposição pedagógica 

das disciplinas colabora para essa separação. 

Cabe então, pensar o currículo de forma a tornar a teorização e a prática 

comprometidas entre si. Um currículo mínimo para a formação do tradutor cabe refletir essa 

ebulição teórica em torno do trabalho da tradução e promover sua articulação com a prática. 

Ao se pensar um curso de Tradução que fuja das tradicionais (im)possibilidades linguísticas 

modernas do como fazer e que caminhe na direção de novos modelos que impliquem, por 

exemplo, os estudos culturais e as (im)possibilidades da filosofia da linguagem, disciplinas 

práticas e teóricas oferecidas pelas universidades podem então levar em conta que o tradutor é 

um ser social e, portanto, sujeito a opções pessoais e cujas escolhas criativas certamente 

exercerão alguma influência sobre seu trabalho. As atividades tradutórias não poderão mais 

ser reduzidas a disciplinas de contexto linguístico, mas estar principalmente ligadas às 

significações culturais (TOURY, 2012), o que em um contexto brasileiro poderá significar 

observar as diferenças regionais. 
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Um novo currículo é o ponto de partida das pesquisas do grupo PACTE, sob a 

liderança de Amparo Hurtado-Albir que, entre outros objetivos, propõe uma didática 

avançada sustentada em teorias de ensino que defendem um currículo mais aberto e 

integralizado, preocupado principalmente com a articulação entre teoria e prática e formação 

do tradutor. Entretanto, esse grupo que estuda e propõe novas metodologias para a formação 

do aprendiz em tradução se baseia no pressuposto de que a graduação está relacionada ao 

desenvolvimento de competências. Conforme apontado por Darin (2006), para desenvolver 

uma Competência Tradutória (CT) é necessário que o tradutor desenvolva uma série de 

subcompetências descritas por Hurtado Albir (2005): 

 

A) Subcompetência bilíngue – conhecimentos necessários para comunicação 

nas duas línguas; B) Subcompetência extralingüística – conhecimentos sobre 

o mundo em geral e de âmbitos particulares; C) Subcompetência de 

conhecimentos sobre tradução – conhecimentos declarativos sobre princípios 

que regem a tradução e aspectos profissionais; D) Subcompetência 

instrumental – conhecimentos operacionais (uso de fontes de documentação 

e de tecnologias de informática); E) Subcompetência estratégica – 

conhecimentos operacionais para administrar as diferentes subcompetências 

e garantir a eficácia do processo de tradução; F) Componentes 

psicofisiológicos – conhecimentos cognitivos, atitudes, habilidades (p. 29) 

 

Para formar tradutores, um curso tem como objetivo principal levar o tradutor a 

adquirir competência tradutória, o que implica articulação da teoria com a prática, a fim de 

atender ao mercado: integrá-lo a uma comunidade que possui normas e convenções de 

trabalho, levando-se em consideração questões culturais, de cidadania e minorias 

(MEYLAERTS, 2012). As propostas que apreciam os fatores culturais e as perspectivas de 

competências tradutórias apontadas pelo Grupo PACTE são novas perspectivas que dizem 

mais do mesmo. As competências e subcompetências descritas por Darin não ficam muito 

distantes das competências fomentadas pelas disciplinas informativas X práticas e 

profissionais X complementares já apontadas. Assim, apesar de reconhecer a necessidade do 

currículo em propor uma articulação de teoria e prática, o que se poderia chamar de novas 

propostas para o currículo de Tradução é a continuação de uma estratégia já desgastada. O 

Grupo PACTE propõe uma novidade, mas patina na velha fórmula de apostar em uma 

sistematização para instrumentalizar o aprendiz para o como fazer. 

O que poderia ser de fato proposto é que durante o curso, ao entrar em contato com as 

mais diversas teorizações da tradução, o tradutor deveria ser levado fazer articulações em um 

contexto de prática para ganhar uma consciência autoral, em que compreende os possíveis 

alcances da implicação do seu trabalho e, assim, se responsabilizar pelas decisões tomadas. 
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Dessa forma, as diversas questões teóricas seriam convocadas a todo momento e apoiariam, a 

partir do próprio processo desenvolvido em cada disciplina, a construção de um novo 

currículo que se tornasse mais próximo ao ideal. Porém, a busca pela instrumentalização do 

aluno nos mais diversos segmentos, comprovada pela análise, exerce influência na construção 

curricular dos cursos, apontando para a discussão da legitimidade ou não das escolhas de 

disciplinas na grade curricular. 

A análise das disciplinas dos currículos das universidades pesquisadas e os objetivos 

publicados pelos cursos apontam para uma divisão dicotômica de teorias e práticas nos cursos 

de Tradução, pois as diversas perspectivas que tendem ao entendimento do fenômeno da 

tradução encontram-se em lugares diferentes das disciplinas que discutem o processo que 

busca desenvolver e facilitar o trabalho do tradutor. A formação do tradutor, portanto, 

encontra-se comprometida por essa dualidade que aponta para uma concepção de que traduzir 

é uma tarefa mecânica, dependente apenas da quantidade de treinamento para que futuros 

tradutores possam exercer bem o ofício de substituir palavras, privilegiando o como fazer em 

detrimento da reflexão articulada, cuja proposta está na maioria dos objetivos das 

universidades pesquisadas. 

Como coordenador de uma mesa redonda do 53º Seminário do GEL, Grupo de estudos 

Linguísticos da UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos) em 2005, o pesquisador da 

Universidade Estadual de Campinas, John Robert Schmitz (2006), citando Ferreira (2006), 

apontou que a desconstrução tem um papel fundamental na formação de tradutores na 

universidade, pois a desconstrução introduziu nesse contexto um embate às posturas 

conservadoras criando uma resistência a paradigmas tradicionais como a mecanização da 

tradução. Na mesma análise, Schmitz considera as palavras de Darin (2006) ao lembrar os 

avanços metodológicos do modelo de Competência Tradutória, mas, de como eles ignoram 

uma série de questões desconstrutivistas como interpretação, transformação, transgressão e as 

questões de gênero e autoria, por exemplo. 

Seria desejável que novas propostas fossem apresentadas e que elas não fossem 

baseadas em estudos eurocêntricos. A formação do tradutor encontra-se de forma geral 

engessada em uma postura que se originou nas ideias inscritas que nortearam a criação dos 

primeiros cursos de Tradução no Brasil, talvez sem grandes expectativas de mudanças. 

 

4.1  APRESENTAÇÃO DAS UNIVERSIDADES 

 

Esta pesquisa apresenta o resultado de uma análise que buscou investigar o caráter 
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prático ou teórico das disciplinas constantes dos currículos de graduação dos bacharelados em 

Tradução que levam à formação do tradutor nas universidades brasileiras atualmente. Além 

disso, o estudo teve como objetivo refletir sobre o papel secundário que tem sido destinado às 

disciplinas teóricas, bem como de que forma isso se reflete na distribuição das disciplinas na 

grade curricular, no espaço que cada uma ocupa e no próprio perfil de cada universidade 

pesquisada.  

A motivação para esta pesquisa nasceu da observação dos currículos de diversos 

cursos de graduação em Tradução e da constatação de que, enquanto havia uma quantidade 

aparentemente abundante de disciplinas voltadas para a prática, existia um pequeno número 

de componentes curriculares que pudessem ser incluídas no que se pode chamar de teorização 

da tradução (QUENTAL, 1995). Além disso, constatou-se que existe uma grande literatura 

disponível sobre currículos e estratégias para as disciplinas de prática da tradução, mas não 

para as disciplinas teóricas da tradução (RODRIGUES, 2012). A partir dessas constatações, 

observou-se que existe uma relação dicotômica entre teoria e prática nos currículos dos cursos 

de graduação em Tradução. Segundo Quental (1995), as disciplinas de modo geral aparecem 

nos currículos separadamente, teoria sem prática e prática sem teoria. Essa desarticulação leva 

a crer que “[...] oposição poderia levar ao extremo de se concluir que a prática não exige 

reflexão e que a teoria não se soluciona.” (RODRIGUES, 2012, p. 20). 

Ao pesquisar como teoria e prática se relacionam no ambiente da graduação, podemos 

esboçar um quadro sobre como acontece o ensino da tradução na instituição acadêmica e qual 

perfil de tradutor emerge dali (RODRIGUES, 2004). Essa observação atual condiz com a 

crença de que a universidade que gradua em Tradução estaria preocupada em preparar o 

tradutor para um trabalho técnico que atenda ao mercado. Assim, seu perfil seria de um curso 

com disciplinas que buscam instrumentalizar o aluno com conteúdos informativos de línguas, 

de linguística e de literatura. Por outro lado, Aubert (2003) defende que os programas de 

graduação devem preparar o tradutor para lidar com as novas demandas e as diferenças 

culturais, geográficas e históricas, entre outras tantas. Nessa perspectiva, este trabalho 

empreende a análise da relação entre a teoria e a prática nas disciplinas dos cursos por meio 

de um corpus composto por informações coletadas de cursos de graduação em Letras com 

habilitação em Tradução e dos bacharelados de Tradução, sendo excluídas as pós-graduações, 

por questão de viabilidade de escopo para pesquisa e por sua distinta natureza e objetivos. 

Em um levantamento feito em 2004, a pesquisadora Heloísa Barbosa constatou que 

havia 67 bacharelados em Tradução no Brasil. Apesar do número de universidades que 

graduam em tradução não ser um levantamento que fez parte do objetivo desta pesquisa, foi 
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observado que o quadro não parece ter mudado muito nos últimos 10 anos. Inicialmente, 

foram incluídas as universidades com páginas divulgadas através dos seus sítios oficiais, 

reduzindo o número, então, para 26 instituições. Durante a pesquisa, foi constatado que 

apenas algumas universidades dispunham das informações online necessárias para a análise. 

As universidades que não ofereciam informações foram contatadas via email, mas não houve 

resposta satisfatória de nenhuma delas, o que limitou esta pesquisa.  

Para a realização da coleta de dados foi necessário reunir as informações sobre as 

disciplinas através de ementas, programas, objetivos e bibliografias, além da observação do 

perfil do egresso e do projeto pedagógico de cada curso incluído. Outras informações sobre as 

universidades e seus currículos foram obtidas a partir de publicações das pesquisadoras 

Heloísa Barbosa, Leila Darin, Cristina Carneiro Rodrigues e Rafaela Quental. Também foram 

obtidas informações do livro de Andreia Guerini, Marie-Hélène Catherine Torres e Walter 

Costa, Os estudos da tradução no Brasil nos séculos XX e XXI, de 2013, que apresentou um 

histórico das instituições pioneiras e do desenvolvimento da disciplina. Finalmente, após a 

síntese e compilação dos dados disponíveis de cada instituição, o corpus utilizado se 

restringiu a nove universidades, cujos dados para a análise das disciplinas tiveram a maior 

abrangência possível. O Quadro 1 apresenta a lista das universidades e cursos que possuem 

bacharelado em Tradução pesquisadas neste trabalho. 

 

Quadro 1  Lista das universidades e cursos pesquisados de bacharelado em Tradução. 

ESTADO INSTITUIÇÃO NOME UNIDADE ACADÊMICA ANO 

Distrito 

Federal 
UnB

5
 (Universidade de 

Brasília) 
Curso de Letras-Tradução 

Departamento de Línguas 

Estrangeiras e Tradução (LET) 1986 

Minas 

Gerais 

UFOP (Universidade 

Federal de Ouro Preto) 

Letras Bacharelado em 

Tradução 

Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais (ICHS) 
1987 

Minas 

Gerais 

UFU (Universidade Federal 

de Uberlândia) 
Bacharelado em Tradução 

Instituto de Letras e 

Linguística (ILEEL) 
2010 

Minas 

Gerais 

UFJF (Universidade Federal 

de Juiz de Fora) 

Bacharelado em Letras – 

Tradução 

Faculdade de Letras 

(FALE) 
2009 

Paraíba 
UFPB (Universidade 

Federal da Paraíba) 
Bacharelado em Tradução 

Departamento de Letras 

Estrangeiras Modernas (DLEM) 2009 

Paraná 
UEM (Universidade 

Estadual de Maringá) 

Bacharelado em Inglês e 

Português com ênfase em 

Estudos da Tradução 
Departamento de Letras  1991 

Paraná 
UFPR (Universidade 

Federal do Paraná) 

Bacharelado em Estudos da 

Tradução 
Departamento de Letras 1998 

Rio de 

Janeiro 

PUC-RJ (Pontifícia 

Universidade Católica do 

Rio de Janeiro) 

Curso de Letras – Tradução Departamento de Letras 1978 

Rio 

Grande 

do Sul 

UFRGS (Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Sul) 

Bacharelado em Letras – 

Tradução 
Instituto de Letras (IL) 1973 

                                                           
5
 Doravante, serão utilizadas siglas das universidades para citá-las. 
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Essas universidades foram escolhidas de acordo com o critério da disponibilidade de 

acesso às informações necessárias para a pesquisa, a partir de suas páginas de divulgação e 

segundo sua relevância em termos de tradição, pesquisa e preparação para o mercado. As 

universidades públicas são a maioria, com apenas uma universidade privada, a PUC-RJ, que 

tem um perfil muito parecido com as outras universidades. Ainda que não pública, a PUC-RJ 

é uma universidade reconhecida por ter fundado o primeiro curso de graduação em Tradução 

desde 1968 e que tradicionalmente desenvolve importantes pesquisas na área da tradução 

desde a sua criação e tem um perfil forte de pós-graduação nesse campo. Todas as 

universidades escolhidas são instituições tradicionais e relevantes, com um grande 

investimento em capacitação para o mercado e para a pesquisa, por meio de seus cursos de 

pós-graduação. Algumas editam periódicos consolidados na área e possuem intercâmbio 

acadêmico e, por isso, representativas na área da tradução.  

Primeiramente, foram estabelecidos os critérios que determinaram a classificação das 

disciplinas em teóricas ou práticas. A base da análise dos currículos neste trabalho de pesquisa 

se pautou pela diferença de abordagem que se pode encontrar nas disciplinas, aqui 

classificadas como teóricas, de caráter prático ou teórico-práticas. Essa pesquisa 

desconsiderará a resolução tradicional de disciplinas teóricas e práticas determinadas pelo 

MEC, que direcionam projetos pedagógicos
6
, mas considerará a proposta de currículo das 

Diretrizes Curriculares Nacionais
7
 e a sua concepção de formação de qualquer curso de nível 

superior como um movimento autônomo e contínuo, cuja formação básica e profissional está 

fundamentada pela competência teórico-prática para atender às demandas emergentes e sua 

                                                           
6
 Exemplo de disciplinas consideradas teóricas, práticas e teórico práticas determinadas pela RESOLUÇÃO 

nº.02/2009 da UFBA - Tabela de Tipos de Componentes Curriculares: 

 “Disciplina teórica: É considerada disciplina teórica aquela com alto grau de sistematização no tratamento dos 

conteúdos curriculares estritamente teóricos. Disciplina prática: É aquela disciplina cujo trabalho pode ser 

realizado em laboratórios e/ou outros campos [..] onde se estimula um maior protagonismo dos estudantes, terão 

suas características especificadas em cada projeto pedagógico de Curso [...] Orientação metodológica na fase de 

planejamento do produto final (monografia, projeto, plano de negócios, relatório de pesquisa, artigo científico ou 

outros). Disciplina teórico-prática: É considerada disciplina teórico-prática aquela com alto grau de 

sistematização no tratamento dos conteúdos curriculares que aborda conteúdos teóricos e práticos, sem 

subdivisão do módulo para as atividades práticas.” 

 
7
 Resolução CNE/CES 492/2001 [...] Devem articular a reflexão teórico-crítica com os domínios da prática–

essenciais aos profissionais de Letras, de modo a dar prioridade à abordagem intercultural, que concebe a 

diferença como valor antropológico e como forma de desenvolver o espírito crítico frente à realidade. [...] 

Portanto, é necessário que se amplie o conceito de currículo,que deve ser concebido como construção cultural 

que propicie a aquisição do saber de forma articulada. Por sua natureza teórico-prática, essencialmente orgânica, 

o currículo deve ser constituído tanto pelo conjunto de conhecimentos, competências e habilidades, como pelos 

objetivos que busca alcançar. Assim, define-se currículo como todo e qualquer conjunto de atividades 

acadêmicas que integralizam um curso [...] para que o estudante adquira competências e habilidades necessárias 

a sua formação e que possa ser avaliada interna e externamente como processo contínuo e transformador, 

conceito que não exclui as disciplinas convencionais. 
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concepção de currículo. 

Os currículos dos cursos de bacharelado em Tradução, de forma geral, tem a 

fundamentação humanística dos Cursos de Letras e, segundo a professora Arlete Vieira da 

Silva (2007), a lógica que predominou no século XX para a formação está baseada na 

concepção epistemológica da racionalidade técnica. Esse posicionamento coloca teoria e 

prática em lugares distintos e promove uma relação hierárquica de subordinação das práticas 

em detrimento das teóricas. Há uma visão coletiva de que as disciplinas teóricas apresentem 

soluções para os problemas encontrados na prática, promovendo uma normatização para os 

currículos, de que prática é subsequente aplicação dos princípios estudados na teoria: 

 

 

Os currículos são normativos, com a sequência de conhecimentos dos 

princípios científicos relevantes, seguidos da aplicação destes princípios e de 

um practicum, cujo objetivo é aplicar na prática cotidiana os princípios da 

ciência estudada. Dentro da racionalidade técnica o desenvolvimento de 

competências profissionais deve colocar-se, portanto após o conhecimento 

científico básico e aplicado, pois não é possível aprender competências e 

capacidades de aplicação antes do conhecimento aplicável. (PÉREZ 

GOMES apud SILVA,1992, p.98). 
 

Para os fins da análise proposta nesta pesquisa, a disciplina teórica não seria aquela de 

caráter tradicional com foco nos estudos das correntes teóricas e da história da tradução, mas 

aquela que trata de questões relacionadas aos Estudos da Tradução. Assim, em uma disciplina 

teórica, o aluno é levado a fazer uma reflexão crítica a respeito das teorias da tradução e como 

essas reflexões repercutem na prática. Nessa concepção de disciplina teórica, a ementa aponta 

para as propostas de “estudar”, “refletir” e “contextualizar”, entre outras, que convidem o 

aluno a pensar sobre as questões conceituais teóricas sobre a tradução. Segundo esse critério, 

a pergunta “O que é?” norteia a disciplina teórica. 

Por outro lado, uma disciplina prática tem um caráter informativo e não somente 

prático, como sugere seu título. A disciplina prática seria aquela que satura o aluno de 

conhecimentos e referências para que ele esteja “esclarecido” para o bem-fazer. Tal disciplina 

poderia ser técnica ou informativa desde que pretenda instrumentalizar o futuro tradutor com 

todo conteúdo para que possa traduzir com competência (PYM, 2007). A disciplina prática 

pode ter um caráter linguístico ou literário, ou pode ser aquela que trata da aprendizagem de 

línguas estrangeiras. É uma disciplina preocupada em como fazer. 

A disciplina teórico-prática, por seu turno, compreende um componente curricular 

como espaço de reflexão em que teoria e prática não são vistas como partes de um fenômeno 

dicotômico, mas como complementares (RODRIGUES, 2004). Desse modo, nesse tipo de 



72 

 

disciplina, a prática é conduzida à luz de uma teoria como um lugar de questionamentos e 

reflexões, ímpar para a construção do senso crítico que possivelmente acompanhará a vida 

profissional do tradutor. 

Para observar os currículos e classificar os tipos de disciplinas, utilizou-se uma 

metodologia de estratégia documental (SÁ-SILVA et al., 2009) de análise de documentos 

eletrônicos disponíveis como fonte de informação. A análise se pauta em uma pesquisa 

documental que “[se caracteriza] pela busca de informações em documentos que não 

receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, 

cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação”, segundo Oliveira 

(2007, p. 6). A análise foi desenvolvida a partir da discussão que envolveu tema e dados e 

que, após a constituição do corpus, buscou “[...] esgotar todas as pistas capazes de lhe 

fornecer informações interessantes.” (CELLARD, 2008 p. 298). 

Pimentel explicita a metodologia de análise documental 

 

Com o intuito de contribuir para a utilização da análise documental em 

pesquisa esse texto apresenta o processo de uma investigação. [...] São 

descritos os instrumentos e meios de realização da análise de conteúdo, 

apontando o percurso em que as decisões foram sendo tomadas quanto às 

técnicas de manuseio de documentos: desde a organização e classificação do 

material até a elaboração das categorias de análise. (PIMENTEL, 2001 apud 

SÁ-SILVA et al, 2009, p.3). 

 

A investigação por meio de análise do conteúdo de documentos publicados permitiu 

“descobrir” as camadas de informações de cada currículo de nove universidades e das 

centenas de disciplinas com suas ementas, objetivos, sumários, bibliografias etc., com o 

objetivo que compreender a relação dicotômica das disciplinas práticas e teóricas e delinear 

um perfil da universidade para a formação do tradutor e de um perfil de tradutor que emerge 

dali. 

Os documentos analisados foram textos e tabelas, com função informativa, 

disponibilizados online pelas universidades, elaborados para serem visualizados de forma 

prática em ambiente especializado para os alunos e professores e cujo acesso é livre. As 

características diferentes da apresentação, no que diz respeito à formatação dos documentos 

de cada universidade, são evidentes e poderiam levar a alguma confusão, mas as dificuldades 

foram superadas com base na terminologia em comum utilizada na atividade de indexação. 

Nos documentos analisados foram encontrados diversos termos utilizados em comum pelas 

universidades: Ementa, Conteúdo programático, Súmula, Programa e Bibliografia. Essa 

linguagem específica é também a utilizada pelos sistemas de informação para indexação das 
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palavras-chave, o que permitiu ativar os mecanismos de busca para localizar documentos 

internos que pudessem conter informações extraordinárias que também auxiliassem a análise.  

Cada universidade apresentou uma grande variável de dados coletados e fichados 

segundo os critérios estabelecidos e analisados conforme a metodologia utilizada. A 

quantificação das disciplinas se deu a partir da exploração dos textos organizados por 

conteúdo. Dessa forma, a investigação levou em consideração que a informação coletada 

desses documentos seria representativa do curso e da universidade observada. A pesquisa 

relatada é fruto da análise do conteúdo e os resultados são consequência de inferências a partir 

dos documentos, resultantes de uma interpretação controlada pelas variáveis determinadas 

pela metodologia. As disciplinas classificadas como teóricas, práticas ou teórico-práticas 

identificadas nesse estudo contêm características que permitiram afirmações significativas 

para o estudo e não podem ser definidas de forma cabal. O perfil das universidades foi 

levantado a partir da formulação dos critérios que serviram para o propósito da análise das 

disciplinas, e seu retrato não pode ser estabelecido de forma engessada e nem desvinculado 

dos critérios da análise, visto que a cada semestre as disciplinas podem ganhar atualizações e 

seus dados modificados. 

Do universo de nove universidades escolhidas, foram realizadas as análises relativas à 

distribuição de disciplinas com respectivas cargas horárias e créditos, às ementas, às 

bibliografias, à estrutura das grades com a disposição das disciplinas e, ainda, quando 

disponível, ao projeto pedagógico e ao perfil do egresso. A análise levou em consideração os 

critérios descritos anteriormente e uma série de dados periféricos puderam ser quantificados e 

comparados, como quantidade de semestres, carga horária total ofertada etc. (Quadro 2).  

 

Quadro 2 – Perfil curricular das universidades pesquisadas 

Característica UFRGS UFU UNB UFJF UFPR UFOP UFPB UEM PUC RJ 

Número de 

semestres 

necessários para 

obtenção do título 

8 7 9 8 10 8 8 8 7 

Número de 

créditos total em 

disciplinas 

ofertadas 

631 ---- 1590 ---- ---- ---- 312 ---- ---- 

Número de 

créditos de 

disciplinas 

necessárias para se 

formar 

204 160 204 ---- ---- ---- 176 240 180 

Carga Horária 

total ofertada 
8.935 3540 ---- ---- ---- ---- 3240 ---- ---- 

Carga horária 

necessária para 

obtenção do título  
3.030 2.480 ---- 2475 2700 2610 2640 4120 ---- 
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 Em uma primeira observação, o quadro 2 aponta para a pouca uniformidade nos cursos 

de Tradução analisados. Entre os itens que apresentam maior disponibilidade de dados como 

o da carga horária para obtenção do título, as universidades têm como objetivo um número 

mínimo de 2.475 horas na UFJF e um máximo de 4.120 horas na UEM. Além disso, o número 

de semestres também varia entre sete e dez. 

 A análise geral das universidades e a individualizada, apresentadas a seguir, apontam 

os caminhos que levaram a análise final desta pesquisa. 

 

4.1.1 DESCRIÇÃO GERAL DOS DADOS DAS UNIVERSIDADES 

 

De modo geral, as universidades pesquisadas têm seu Curso de Tradução situado no 

âmbito do currículo do Curso de Letras; em grade parte com grades curriculares muito 

semelhantes e, em alguns casos, com comprovadamente mais de 80% do currículo igual ao da 

habilitação português/inglês, como pode ser visto na UEM e na UFPR. Uma universidade em 

situação diferente é a UFPB, cujo Curso de Bacharelado em Tradução foi criado totalmente 

desvinculado do Curso de Letras em 2009 (DANTAS, 2013).  

No que se refere à carga horária, observa-se que a UFRGS oferece uma carga horária 

de quase 9 mil horas/aula para alunos de Tradução, enquanto a maioria das universidades 

oferece pouco mais do que 3.200 horas/aula – UFU e UFPB. Outra grande quantidade de 

oferta de disciplinas pode ser observada na UNB, com 1590 créditos (dados não disponíveis 

em horas/aula). A UFRGS tem, portanto, um perfil que compreende que “traduzir é um 

processo complexo” (RODRIGUES, 2012) e tem a expectativa de um curso que forneça 

ferramentas e bagagem para formar um tradutor competente, que pode se beneficiar de 

disciplinas eletivas variadas, como Biogeografia e Introdução à Arte. 

Assim como na UFRGS, o grande número de oferta de disciplinas ou carga horária 

pode indicar uma tentativa de atender a vastidão do campo da tradução. Para Barbosa o mapa 

da institucionalidade da Tradução desenhado por Pym (1999) – Ensino, Linguística, Literatura 

Comparada, Estudos Culturais pode ser entendido como “pequeno para abranger todas as 

subáreas” (BARBOSA, 2009) para aquilo que a pesquisadora entende como necessário para 

formar um tradutor – Estudos culturais, Historiografia, Tradução audiovisual, Tecnologias da 

tradução, Ensino, Tradução e a psicanálise, Estudos de corpora, Abordagens cognitivas, 

Tradução juramentada, Tradução técnica, Terminologia, Tradução literária etc. Tantos 

interesses em tantas e tão diversificadas áreas servem para indicar o tamanho que ocupa o 

campo dos Estudos da Tradução e contribuem para a ideia de que formar um tradutor não é 
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tarefa fácil. 

Uma outra irregularidade na estrutura básica entre as propostas de ensino dos cursos 

de Tradução é a constatação inicial de que a maioria dos Cursos de Tradução tem suas 

disciplinas divididas em currículos com 8 semestres de duração, porém há universidades com 

maior número de semestres, como na UFPR com 10, e outras com uma proposta de curso bem 

menor como na PUC-RJ e UFU com 7 semestres. Cristina Carneiro Rodrigues (2012) aponta 

para essa falta de diálogo entre as instituições. Segundo ela, houve apenas uma tentativa para 

estreitar laços no encontro I Reunião dos Cursos da Região Centro-Sul, ocorrido em 1999, 

com presença de nove universidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Como apenas um único 

momento para esse tipo de discussão, não é de admirar que, no que se refere à estrutura dos 

currículos, não há uma proposta que oriente os cursos de Tradução. 

Em todas as universidades há em comum uma divisão institucionalizada de teoria e 

prática, que ratificaria o raciocínio segundo o qual, nos cursos de Tradução, “a reflexão 

teórica cabe exclusivamente à teoria, que por sua vez corrobora com o preconceito de que 

pensar e fazer são ações distintas e incomunicáveis” (DARIN, 1998), e assim uma perspectiva 

não se misturaria com a outra. Um pequeno exemplo é a ementa da disciplina Língua Inglesa 

Escrita I (HE282) (Apêndice E
8
) na UFPR. A ementa propõe:1. leitura de textos com 

estrutura vocabular e sintática simples; 2. reconstituição de textos; e 3. produção de textos 

sobre tópicos de conhecimentos compartilhados. A primeira vista, nessa disciplina não há 

indícios de que a teoria esteja presente. É como se, por ser uma disciplina prática, a teoria não 

seria “bem-vinda”. 

A prática da tradução dentro das universidades tem buscado incorporar o uso de novas 

tecnologias e de ferramentas como suporte ao trabalho do tradutor. Com a adesão de novas 

disciplinas que buscam atender novas áreas de interesse, os cursos ficam cada vez mais 

segmentados em diferentes áreas do conhecimento, cada vez mais especializadas. As 

disciplinas são incorporadas a um curso que já existe pois há um entendimento de que quanto 

mais exposto, maior a competência do aluno. Algumas áreas (UFU, 2009) a serem citadas 

são: 

 Tradução Multimídia e Audiovisual 

 Bibliografias 

 Interpretação para a Comunidade/ Interpretação de Diálogo/ 

 Interpretação para Serviço Público 

 Interpretação Simultânea e de Conferência 

                                                           
8
 Apêndice E – Refere-se à UFPR. Os apêndices contêm um recorte das ementas das disciplinas analisadas, de cada 

universidade pesquisada. 
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 Estudos Comparativos e Contrastivos 

 Estudos Baseados em Corpus 

 Interpretação Legal e Jurídica 

 Avaliação /Qualidade /Avaliação /Testes 

 História da Tradução e Interpretação 

 Estudos Interculturais 

 Estudos de Interpretação 

 Tradução Literária 

 Tradução (auxiliada) por Computador 

 Trabalhos de Múltiplas Categorias 

 Estudos Orientados ao Processo 

 Metodologia de Pesquisa 

 Interpretação de Línguas de Sinais 

 Tradução Técnica e Especializada 

 Terminologia e Lexicografia 

 Gênero e Tradução 

 Tradução e Ensino de Línguas 

 Tradução e Política 

 Tradução e a Indústria da Língua 

 Políticas de Tradução 

 Teoria de Tradução 

 Formação de Tradutor e Intérprete 

 

4.1.2    DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS DADOS DAS UNIVERSIDADES 

 

No interior de seus limites, cada disciplina 

reconhece proposições verdadeiras e falsas; mas 

ela repele, para fora de suas margens, toda uma 

teratologia do saber. O exterior de uma ciência é 

mais ou menos povoado do que se crê: 

certamente há a experiência imediata, os temas 

imaginários que carregam e conduzem sem 

cessar crenças sem memória; mas talvez não 

haja erros em sentido estrito, porque o erro só 

pode surgir e ser decidido no interior de uma 

prática definida; em contrapartida, rondam 

monstros cuja forma muda com a história. 

(FOUCAULT, 1971, p. 33). 

 

Neste subcapítulo, a pesquisa buscou individualizar as universidades e fazer as 

análises buscando demonstrar o comportamento das disciplinas com o objetivo de traçar o 

perfil do tradutor que está sendo produzido pelo currículo. 

 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 O curso de Letras-Tradução da UFRGS tem 39 anos e foi criado em 1973, já com as 

habilitações de Tradutor e Intérprete. Entretanto, a habilitação em Interpretação deixou de ser 
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oferecida a partir de 1991, restando apenas a habilitação de Tradutor. Houve uma reforma 

curricular em 1995, mas esta apresentação está fundamentada na última reforma em 2012, em 

que se desenhou o currículo atual para contemplar uma “formação mais sólida do que o 

currículo anterior, em relação às diversas competências necessárias à formação do 

profissional da tradução” (BEVILACQUA, 2013). 

 A universidade teve seu currículo reformado em 2012. A sua grade curricular possui 

20 disciplinas obrigatórias (72 créditos e 980 horas) como Estudos Linguísticos I e II, Teoria 

do Texto, Teorias da Leitura e Estudos de Tradução, e oferece mais 31 disciplinas específicas 

(136 créditos e 1980 horas) e 101 disciplinas alternativas e eletivas (423 créditos e 5.975 

horas). Nesta gama de opções de disciplinas, com uma oferta de 631 créditos no total, o aluno 

deve cumprir 204 créditos com carga horária de 3.780 horas/aula para se tornar tradutor 

(UFRGS, 2012); sendo divididas em 3.330 horas aulas de disciplinas obrigatórias e 

alternativas, 240 de disciplinas eletivas e 210 horas/aula de atividades complementares. 

 Além de determinar a estrutura da grade curricular, o Projeto Pedagógico procura 

delinear seu curso a partir do perfil do egresso que se baseia nas considerações feitas pelo 

parecer CNE/CES 482, de 03/04/2001, para: 

 

construir um perfil de profissional em consonância com as necessidades de 

uma formação humanística e cultural ampla e com as exigências atuais do 

mercado profissional (UFRGS, 2012). 

 

Para que isso ocorra, o aluno deverá desenvolver as seguintes competências, entre 

outras: 

[...] aquisição de conhecimentos aprofundados e reflexão sobre estudos da 

linguagem; teorias do texto e de leitura; estudos de cultura e de língua 

materna e estrangeiras; desenvolver a capacidade de usar recursos de 

informática; organizar e prover o posto de trabalho com equipamentos e 

materiais; adquirir autonomia em pesquisa; refletir sobre sua atividade 

profissional; recolher e armazenar informações sobre seu campo de trabalho. 

(UFRGS, 2012). 

  

 Segundo Bevilacqua (2013), o novo currículo da UFRGS inaugura uma mudança de 

concepção de curso e busca oferecer uma formação “mais adaptada” e contemplar as 

mudanças ocorridas nos últimos 30 anos no país, demandadas principalmente pelas “novas 

frentes de atuação” que exigem um novo tipo de preparação dos profissionais específicos da 

tradução “mas também para as atividades relacionadas ao texto”. 

 Conforme apresentação supracitada da UFRGS, segundo o novo projeto pedagógico, a 

universidade propõe um tipo de formação que  
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[...] estabelece uma relação equilibrada entre teoria e pratica, na 

medida em que, a partir de fundamentos teóricos sólidos, procura 

desenvolver a prática das diferentes competências necessárias ao 

profissional almejado (linguísticas, extralinguísticas, estratégicas, 

instrumentais entre outras, conforme propõe Hurtado Albir, 2001 e 

2005), além de levar em conta as demandas do mercado de trabalho 

(BEVILACQUA, 2013).  

 

 Para contemplar tais aspectos, foram criadas as novas disciplinas Teoria da leitura, 

Leitura e produção de textos em língua portuguesa e Leitura e produção de textos em língua 

estrangeira para “aperfeiçoar a competência em recepção e produção textual”; Revisão de 

textos em língua portuguesa e Revisão de textos traduzidos, para “preparar o egresso também 

para as atividades editoriais e para as exigências do novo mercado das empresas de tradução”; 

disciplinas específicas de Literatura brasileira A e B, que “contemplam os autores do cânone 

literário”; Léxico e dicionários para “proporcionar ao profissional tanto as ferramentas para 

proceder a uma análise de matérias lexicográficos e terminológicos quanto para produzi-los”. 

Ainda foi incluído um TCC – Trabalho de Término de Curso para “permitir aos alunos um 

momento de reflexão sobre as questões teóricas relacionadas à prática tradutória” que poderá 

ser iniciado no penúltimo semestre (UFRGS, 2012 & BEVILACQUA, 2013).  

As disciplinas do curso de Tradução da UFRGS foram inseridas na nova reforma 

curricular e apresentadas como coerentes com os novos desafios propostos pelo mercado, 

conforme Bevilacqua (2013), entre elas Teorias da leitura (LET03011) (Apêndice A
9
) 

 

Súmula: A leitura como etapa dos processos tradutórios e da revisão de 

textos. A leitura como objeto de reflexão em meio aos estudos linguísticos. 

Particularidades e contribuições de diferentes concepções teóricas para 

prática leitora. 

Objetivos - A disciplina visa levar o aluno a  

I - reconhecer:  

a) um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre a natureza do 

processo de leitura em geral;  

b) a natureza, operações e necessidades de leitura específicas do tradutor e 

do revisor de textos;  

c) recursos para verificação de graus de inteligibilidade e de complexidade 

textual.  

II - avaliar  

a) diferentes desempenhos de compreensão de leitura com vistas à leitura e 

escrita tradutórias ou à leitura de revisão de textos. (grifo meu) (UFRGS, 

2012) 

 

 

A disciplina Teorias da leitura (LET03011) possui um perfil que se atende ao que foi 

                                                           
9
 Todas as ementas mencionadas estarão no Apêndice A – UFRGS. 
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chamado de disciplina teórica, visto que induz o aluno à reflexão, envolvendo-o em um 

critério de observação dos fenômenos, e cuja proposta é analisar e observar padrões que se 

relacionam ao campo da leitura e, ao mesmo tempo, preparar o aluno para produzir a partir 

destas reflexões. Isso ocorre com base na bibliografia composta por Hurtado Albir em A 

aquisição da competência tradutória (2005) e Leffa em Fatores da compreensão na leitura 

(1996), entre outros. Porém, a disciplina tem apenas 30 horas de duração e 2 créditos, ou seja, 

metade do tempo dispensado à maioria das disciplinas com carga horária de 60 horas. Para a 

análise deste trabalho, a disciplina tem um caráter teórico-prática (TP) pois induz o estudante 

a pensar sobre seu fazer, porém é preciso ressaltar que a carga horária de 30 horas talvez não 

deixe espaço suficiente para uma disciplina com tamanha ambição. 

A disciplina Leitura e produção de textos em língua portuguesa (LET01222) possui 

uma tendência à instrumentalização na medida em que se propõe a apresentar aspectos que 

classificam o objeto. Segundo a ementa: 

 

Súmula: Introdução à análise do texto como espaço de posicionamento e 

argumentação. Aspectos contextuais determinantes da leitura e da produção 

textual enquanto práticas sociais. Leitura e produção de diferentes gêneros 

textuais (grifo meu) (UFRGS, 2012). 

 

A disciplina propõe que o aluno esteja apto a discernir as situações particulares de 

cada texto, ajudando-o a refletir sobre suas decisões implicando uma disciplina que 

compreende um misto de intenções teóricas e práticas. Tanto a disciplina anterior Teorias da 

leitura (LET03011) quanto a disciplina Leitura e produção de textos em língua portuguesa 

(LET01222) são disciplinas teórico-práticas (TP) para esta análise, pois permitem ao mesmo 

tempo que o aluno reflita e pratique a partir dessa reflexão. 

 Em conformidade com a necessária relação de equilíbrio proposta pelo projeto 

pedagógico, a disciplina Revisão de textos em língua portuguesa (LET01220) é teórico-

prática (TP) porque propõe: 

 

a revisão como objeto de reflexões teóricas e de intervenções práticas em 

diferentes níveis. Interfaces entre os componentes pragmático, semântico e 

as estruturas sintáticas e morfológicas da Língua Portuguesa (grifo meu) 

(UFRGS, 2012). 

 

 Outra disciplina a ser mencionada é Teoria do texto (LET01424) cuja ementa propõe o 

“estudo do texto como objeto de estudo teórico e reflete sobre a organização teórica do texto e 

a relação do texto com sua exterioridade”. Pelo valor reflexivo que atende a demanda dos 
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critérios estabelecidos, e propor um tratamento prático para os alunos, esta disciplina foi 

caracterizada por teórico-prática (TP). Essa observação é corroborada pelo artigo escrito pela 

monitora da disciplina: 

 

Os referenciais teóricos da disciplina Teoria do Texto procedem de várias 

fontes. Todos têm, entretanto, o laço comum de instituírem o texto como um 

objeto de reflexão e como item de cientifização (ZAMPIERI et al, 2009). 

 

 Outras duas novas disciplinas inseridas no novo currículo – Leitura e produção de 

textos em língua estrangeira (LET02103) e Revisão de textos traduzidos (LET02110) têm um 

perfil de prática (P), preocupadas em como fazer, conforme foram observadas a partir da 

apresentação a súmula: 

 

Produção de Textos em Língua Estrangeira (LET02103): Leitura e produção 

de diferentes gêneros textuais em Inglês. Análise do funcionamento textual e 

suas especificidades tipológicas. 

Revisão de Textos Traduzidos (LET02110): Gerenciamento de projeto de 

tradução. Cotejo do texto escrito em língua estrangeira e em língua 

portuguesa e sua edição. Investigação de critérios de correção gramatical, 

estilística, terminológica, idiomática e de adequação à finalidade do texto. 

(UFRGS, 2012). 

 

 As disciplinas apresentadas que foram inseridas para atender ao projeto pedagógico, 

em uma tentativa para se estabelecer uma relação equilibrada entre teoria e prática, porém elas 

ocupam um espaço institucional pequeno em comparação com a enorme oferta de disciplinas 

da UFRGS. Foram analisadas 43 disciplinas da grade curricular conforme os critérios 

estabelecidos no início desse sub-capítulo para quantificar as disciplinas teóricas (T), práticas 

(P) e teórico-práticas (TP). O resultado foi de 35 (P) disciplinas práticas, 08 (TP) teórico-

práticas e nenhuma (T) teórica (Quadro 3). Em uma análise que observa o espaço reservado à 

teoria e à prática no bacharelado de Tradução da UFRGS, os resultados indicam que as 

disciplinas teóricas ou teórico-práticas ocupam um lugar secundário no que se refere ao 

tratamento dado na grade curricular, e isso corrobora para a ideia de que existe uma aparente 

desequilibrada relação entre a teoria e prática, tendendo para as práticas.  

 A análise contraria o perfil do egresso que aponta para uma “formação mais adaptada 

a nova realidade do mercado” e que promete manter a “formação teórica necessária” tanto 

para o bom desempenho nas atividades práticas como para o “desenvolvimento da capacidade 

reflexiva”. (UFRGS, 2012). 

 A seguir a tabela que revela em detalhes as disciplinas conforme sua classificação: 
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 Quadro 3 – Perfil das disciplinas avaliadas na UFRGS 

Disciplinas Avaliadas como: Quantidade 

PRATICAS (P) 35 

TEÓRICAS (T) 00 

TEÓRICA-PRÁTICA (TP) 08 

TOTAL ANALISADAS 43 

 

Conforme os fundamentos teóricos apontados por Hurtado Albir (2001 e 2005) que 

preveem o desenvolvimento de práticas para as diferentes competências a partir de 

fundamentos teóricos sólidos, a análise aponta a incoerência que relaciona proposta do projeto 

pedagógico e a observação da distribuição das disciplinas teóricas e práticas analisadas. A 

quantidade de disciplinas práticas aponta para a formação do tradutor com um perfil técnico e 

a universidade como uma instituição que aspira por esse perfil de egresso. 

 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia 

 Apesar do Curso de Tradução ter se iniciado apenas em 2010, o Curso de Letras da 

UFU foi fundado em 1964 e, portanto, tem 5 décadas. Os dois cursos de graduação são 

distintos, porém estão vinculados ao Instituto de Letras e Linguística (ILEEL). Assim, uma 

vez que não há uma legislação específica do Conselho Nacional de Educação para a área da 

Tradução, a elaboração do seu Projeto Pedagógico se deu em consonância com o do curso de 

Letras. Segundo este projeto, houve uma busca por uma identidade para o curso de Tradução, 

“de modo a priorizar as características de independência intelectual que deverão marcar os 

egressos deste curso dos demais da instituição” (UFU, 2009). 

 O Projeto Pedagógico apontou como recurso de infraestrutura a instalação de nove 

Laboratórios Pedagógicos de Línguas para realização de atividades de pesquisa, ensino e 

extensão, especialmente atentos ao ensino de Línguas Estrangeiras que contaram com 

infraestrutura especializada. Neste sentido, foi criado o LABLING – Laboratório de Línguas, 

com 36 cabines de estudo coletivo e individual e acervo de material áudio visual na época de 

última geração. 

 Quanto às suas diretrizes, o Projeto Pedagógico da UFU buscou privilegiar a formação 

e não apenas a informação,  

o desenvolvimento da competência de refletir sobre o ato tradutório por meio 

da análise, da descrição e da explicação, à luz de uma formação teórica 

pertinente, tendo em vista a formação de um profissional competente da 

tradução. Para tal, o Curso de Tradução deverá facultar ao estudante o 

desenvolvimento de uma visão multifacetada de mundo, de maneira que ele 

possa pautar suas ações baseando-se numa percepção nítida do papel a 

desempenhar no seu ambiente sociocultural e, consequentemente, a sentir-se 
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como partícipe e corresponsável pela sua formação. Consequentemente, 

tanto seu senso crítico como sua capacidade empreendedora e de iniciativa 

serão estimulados e desenvolvidos, melhor capacitando-o para afrontar os 

desafios da profissão. Ademais, o curso pretende fornecer uma sólida 

formação acadêmica e o desenvolvimento de competências e habilidades 

exigidas para uma atuação profissional eficaz (UFU, 2009). 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Tradução da UFU está de acordo com as 

Orientações para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação da Câmara de Ensino 

Superior do CNE, da SESu/MEC e em conformidade com o documento do ForGRAD (Fórum 

de pró-reitores de graduação das universidades brasileiras) que recomenda que: 

 

o Projeto Pedagógico da Graduação deve estar sintonizado com nova visão 

de mundo, expressa nesse novo paradigma de sociedade e de educação, 

garantindo a formação global e crítica para os envolvidos no processo, como 

forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, bem como sujeitos de 

transformação da realidade, com respostas para os grandes problemas 

contemporâneos. Assim, o Projeto Pedagógico, como instrumento de ação 

política, deve propiciar condições para que o cidadão, ao desenvolver suas 

atividades acadêmicas e profissionais, paute-se na competência e na 

habilidade, na democracia, na cooperação, tendo a perspectiva da 

educação/formação em contínuo processo como estratégia essencial para o 

desempenho de suas atividades.” (ForGRAD, 1999 p.11).  

 

O Projeto Pedagógico e as Diretrizes Curriculares da Graduação preveem que as 

inovações científicas e tecnológicas e as exigências do mundo do trabalho sejam relevantes 

para a formação e para o exercício profissional. Essa perspectiva estaria acompanhada ainda 

de “um modelo includente, para o qual o desenvolvimento deve ser igualitário, centrado no 

princípio da cidadania como patrimônio universal, de modo que todos os cidadãos possam 

partilhar os avanços alcançados”. (ForGRAD, 1999). 

 Baseados em sua proposta de grade curricular e em seu Projeto Pedagógico, os 

princípios que regem a concepção do Curso de Tradução da UFU propõe fundamentar a 

formação de tradutores envolvendo saber seu lugar como sujeito que faz parte de um grupo 

social e seu papel como cidadão do mundo, constituído na e pela linguagem,  

 

como leitores constituídos da sociedade em que atuam, compreendendo seu 

ofício inserido num universo cultural, político, histórico e linguístico. Trata-

se da formação de profissionais que irão atuar como agentes de cidadania no 

sentido de explicitar o papel da linguagem e da tradução nos processos de 

identificação e ação do indivíduo em seu grupo social (UFU, 2009).  

 

A preocupação com a formação técnica é evidente com o uso de recursos com um 
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Laboratório de Multimídia de Projetos (LABILEEL), no qual alunos se envolveriam em 

projetos de extensão e um Laboratório de Informática. Ainda haveria um Laboratório de 

Tradução e Revisão para contemplar a “tradução assistida por computador, em consonância 

com as modernas técnicas de traduzir” especialmente criado para o curso de Tradução. Na 

mesma proposta foi citada a CELIN, uma Central de Línguas como um laboratório de línguas, 

em que seriam ministrados cursos de línguas para cerca de 800 alunos e cujas “atividades 

servem como campo de estágio e de investigação para os corpos discente e docente do 

ILEEL” e que estariam à disposição dos alunos do novo curso de Tradução, entre outros 

(UFU, 2009). 

 A formação do tradutor passa pelo uso da estrutura em uma tentativa da universidade 

de proporcionar a instrumentalização do aprendiz para a prática da tradução, porém o perfil do 

egresso da UFU está de certa maneira desvinculado disso e propõe que o aluno graduado em 

Tradução:  

 

deverá demonstrar capacidade de perceber a complexidade da sociedade 

manifestando-se através de diferentes formas e modos de linguagem, 

correspondentes a diferentes interesses em constantes confrontos e conflitos, 

em relação aos quais o cidadão deverá se posicionar. Além disso, ele deverá 

ser capaz não apenas de dominar os recursos da língua falada e da língua 

escrita, mas também de desempenhar o papel de multiplicador, capacitando 

as pessoas para a mesma proficiência linguística (2009). 

 

Essa citação apresenta uma compreensão do compromisso da instituição com a ética e 

com a responsabilidade social do então futuro profissional que irá atuar no mercado de 

trabalho, no texto tratado como um “multiplicador”, o que acena para a formação de 

professores e o vínculo com o curso de Letras. 

 A estrutura curricular do curso de Bacharelado em Tradução atende 2.480 horas de 

carga horária mínima, com 160 créditos, com 7 semestres de duração. Sua matriz curricular 

está organizada em 3 núcleos: Formação básica, Núcleo de Formação Específica e Núcleo de 

Formação Acadêmico-Científico-Cultural. A Formação básica conta com disciplinas 

obrigatórias na grade área de Letras e optativas em outra área a escolha do aluno, e tem como 

disciplinas as relacionadas à área da Linguística foram: Estudos do texto: coesão, coerência e 

tipologia; Estudo dos gêneros literários; Língua inglesa: estrutura e uso; Produção criativa 

de textos; Do latim ao português, entre outras.  

 O Núcleo de Formação Específica foi composto de disciplinas obrigatórias e optativas 

da área da Tradução como: Introdução aos Estudos da Tradução; Tradução Comentada; 
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Procedimentos Técnicos da Tradução, entre outras. Em um total de 1260 horas, do primeiro 

semestre ao último, tais disciplinas dividem-se em teóricas e práticas, entre obrigatórias e 

optativas. O Núcleo de Formação Acadêmico-Científico-Cultural, com carga horária de 200h, 

ainda proporciona eventos de “natureza social, cultural, artística, científica e tecnológica, 

tanto no âmbito da Tradução quanto no âmbito de sua preparação ética, estética e 

humanística” (UFU, 2009), buscando integrar a universidade à sociedade que a cerca, 

enriquecendo o currículo.  

As atividades complementares foram divididas em quatro grupos: 

1. Atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Representação 

Estudantil (incluindo-se as disciplinas facultativas); 

2. Atividades de Caráter Científico e de Divulgação Científica; 

3. Atividades de Caráter Artístico e Cultural; 

4. Atividades de Caráter Técnico (UFU, 2009) 
 

 Na UFU foram analisadas 31 disciplinas obrigatórias da grade curricular. Foram 

categorizadas em 19 disciplinas práticas (P), 5 teóricas (T) e 7 teórico-práticas (TP). A 

universidade possui um grande material disponível publicado e por isso foram observados 

vários aspectos que influenciaram na decisão para a classificação das disciplinas: ementas, 

objetivos, programas e bibliografias além do projeto pedagógico. A divisão institucionalizada 

das disciplinas teóricas e práticas se dá através da carga horária que apresenta uma separação 

que explicita em cada disciplina um espaço específico para teoria em sua grande maioria ou, 

como ocorre em cinco casos, uma carga horária específica para teoria e prática, conforme lista 

a seguir: 

 Quadro 4 – Perfil das disciplinas avaliadas na UFU 

DISCIPLINAS CH TEÓRICA CH PRÁTICA CH TOTAL 

Prática da Tradução: textos gerais 30 60 90 

Prática da Tradução: textos técnicos e científicos 30 60 90 

Prática da Tradução: textos audiovisuais 30 60 90 

Prática da Tradução: textos literários 30 60 90 

Projeto de monografia 60 60 120 

 

Ao analisarmos as disciplinas com carga horária específica para prática foi possível 

observar que, em todas o objetivo era “desenvolver uma competência tradutória e oferecer 

uma abordagem prática da tradução”; e, as ementas propunham a “aquisição progressiva das 

habilidades necessárias para a realização da tradução escrita, aplicada à relação tradutória 

inglês/português”; com ênfases variadas, conforme a disciplina. Todas as disciplinas 

buscaram fornecer os instrumentos necessários para a formação prática do tradutor e esse 
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destaque compreende uma bibliografia coerente que propõe apresentar exemplos práticos 

como The BBI dictionary of English Word combinations de John Benjamins (1986), Manual 

de traducción de Peter Newmark (2004) e Gramática: ensino plural de Luiz C. Travaglia 

(2003) entre outros.  

Porém, essas disciplinas foram classificadas como teórico-práticas (TP) ao se observar 

as bibliografias sugeridas em um contexto geral. Havia uma proposta teórica aparente, na 

medida em que os autores relacionados são conhecidos por suas abordagens teóricas 

relacionadas à prática da tradução como nos livros Oficina de tradução: a teoria na prática de 

Rosemary Arrojo (1986), Tradução e diferença de Cristina Carneiro Rodrigues (1999) e A 

singularidade da escrita tradutora: linguagem e subjetividade nos estudos da tradução de 

Maria Paula Frota (2000), entre outros. 

Outra disciplina que possui parâmetros teórico-práticos (TP), Tradução comentada 

(GTR006) tem como objetivo “iniciar o aluno a uma reflexão sobre a natureza da operação 

tradutória” através de análise comparativa entre original e textos traduzidos, desde que, 

segundo sua ementa, sejam particularizados os problemas ligados à “diversidade dos 

universos de referência” e seja considerada a “diversidade dos comportamentos tradutórios”. 

Essa observação sugere que há uma relação institucional confirmada entre teoria e prática e 

aponta uma coerência com os objetivos do projeto pedagógico que 

 

[...] Tendo em vista o mercado em franca expansão para os tradutores, cuja 

formação deve corresponder às várias competências exigidas desse 

profissional, o enfoque do curso será dado, prioritariamente, à tradução para 

a língua materna, de vários tipos de textos, com o auxílio da tecnologia e da 

reflexão teórica acerca dos estudos da Tradução (UFU, 2009). 

 

A disciplina Tipos e gêneros textuais (GTR008) (Apêndice B
10

), tem entre seus 

objetivos “estudar”, “discutir” e “examinar” [...] “categorias de texto, tipologia textual, ensino 

de língua” e tem componentes teóricos e práticos preocupados conforme seu programa com 

“o que é; como se estabelece; objetivos e cuidados na aplicação e interpretação”. Essa 

disciplina, conforme os critérios estabelecidos apresenta um perfil teórico-prático, portanto 

classificada para este trabalho como teórico-prática (TP). 

O Núcleo de Formação Básica que cobre conhecimentos específicos tem disciplinas 

obrigatórias e optativas da grande área de Letras e subáreas de língua portuguesa, língua 

estrangeira/inglês, literaturas e estudos clássicos. Dentro desse Núcleo, as disciplinas Leituras 

                                                           
10

  Todas as ementas mencionadas estarão no Apêndice B – UFU. 
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do texto literário (GTR004) no primeiro semestre e Estudo dos gêneros literários (GTR010) 

no segundo semestre contém um componente teórico (T), propõem em seus objetivos e 

ementas em sua ficha de componente curricular: 

 

Leituras do Texto Literário (GTR004) 

Objetivos: Discutir princípios teóricos fundamentais do texto literário; 

Examinar as implicações político-institucionais do cânone ocidental; 

Analisar e interpretar obras literárias.  

Ementa: Introdução aos estudos teóricos de literatura. Leitura e discussão de 

obras canônicas. Análise e interpretação do texto literário. 

Estudo dos gêneros literários (GTR010) 

Objetivos: Elaborar uma reflexão crítica a respeito do problema dos gêneros 

literários; Refletir sobre a história dos gêneros literários; Abordar as 

controvérsias teóricas a respeito dos gêneros literários; Analisar e 

interpretar textos literários de diversos gêneros. 

Ementa: Estudo das poéticas clássica, romântica e moderna. Os gêneros 

literários e suas formas (UFU, 2014). 

 

Nessas disciplinas há uma forte tendência pela reflexão com o privilégio no 

questionamento dos sistemas tradicionais postos, entendimento que se apoia na bibliografia de 

Por que ler os clássicos de Ítalo Calvino (1993) e Anatomia da Crítica de Northrop Frye 

(1957), e que levaram esta análise a classificar esta disciplina como (T). 

Essas disciplinas são chamadas teóricas (T), pois como propõe Darin (2007), a 

disciplina teórica está envolvida em outros critérios como “um olhar mais pausado sobre os 

fenômenos: ela analisa, segmenta, organiza, classifica, observa padrões e relaciona diferentes 

campos do saber”. O aluno dessa disciplina é convidado a refletir sobre a tradução para 

“contextualizá-la, tentar entender” e dar ao texto um “sentido que transcenda a atividade em 

si”. Os futuros tradutores passam a ver sua atuação no mundo sob um ponto de vista crítico, 

pois reconhecem no discurso teórico os aspectos do seu fazer.  

Esse também é o cenário identificado na disciplina Teorias contemporâneas da 

tradução (GTR 011), cuja abordagem teórica está proposta através de seu objetivo e ementa: 

 

Objetivo: Realizar uma reflexão aprofundada acerca das principais questões 

que envolvem a discussão teórica sobre tradução. Discutir a interface da 

tradução com outras áreas do conhecimento, tais como linguística, filosofia, 

literatura etc. 

Ementa: Estudo crítico das abordagens contemporâneas de tradução com 

base teórica em modelos linguísticos, filosóficos e literários. (grifo meu) 

 

Esse entendimento de que essa seria uma disciplina teórica baseada na concepção 

apontada por esta pesquisa pode também estar reforçada pelas sugestões bibliográficas que 
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priorizam a reflexão, como no livro Abordagens Teóricas da Tradução de Ofir Aguiar (2000), 

e no livro usado como bibliografia complementar O Signo Desconstruído de Rosemary Arrojo 

(1992). Essa seria de fato a ambição de Arrojo, que pretende que o livro venha a “estimular a 

reflexão e a discussão” (p.12) em citação retirada da apresentação do livro.  

Há ainda outras 2 disciplinas consideradas por esta análise como teóricas (T): 

Introdução aos estudos da tradução (GTR001) no primeiro semestre, e Literaturas de 

expressão em língua inglesa (GTR015) no terceiro semestre. Há uma preocupação com o 

desenvolvimento do senso crítico do aluno, com propostas de discussão sobre tendências 

teóricas dos estudos da tradução e a discussão de conceitos como fidelidade entre outros. 

Essas duas disciplinas ainda pretendem contextualizar, examinar, interpretar e refletir a partir 

de “estudo crítico das abordagens contemporâneas de tradução com bases teóricas em 

modelos linguísticos, filosóficos e literários” (UFU, 2014). São coerentes com esta proposta 

os livros sugeridos na bibliografia, por exemplo, Foco narrativo e fluxo da consciência: 

questões da teoria literária de Alfredo Carvalho (1981), A tradução vivida de Paulo Ronai 

(1981) e Escândalos da Tradução de L. Venuti (2002). 

Na UFU percebe-se ainda uma aparente preocupação em instrumentalizar o estudante 

com a criação de inúmeras disciplinas que preparam o aluno para a prática, implicando uma 

visão informativa e algumas vezes prescritiva. A disciplina Procedimentos técnicos da 

tradução (GTR007) que pretende “familiarizar os alunos com os procedimentos básicos da 

tradução, em suas dimensões linguísticas, estilísticas e culturais” com uma ementa que prevê 

a “aquisição progressiva de procedimentos técnicos da tradução” a partir do programa 

mostrado a seguir: 

 

Quadro geral dos procedimentos técnicos da tradução.  

Tradução literal e transposição.  

Transcrição e empréstimo. 

Explicitação e implicitação.  

Modulação.  

Adaptação.  

Omissão, erro, acréscimo. Soluções intersemióticas.  

Exercícios de aplicação. (UFU, 2014)  

 

Outras 16 disciplinas analisadas incorreram na classificação de disciplina prática (P) 

de forma a preencher as necessidades formativas, que apontaram para a preparação do 

tradutor para as novas demandas, como em grande parte das disciplinas de prática específica, 

língua e linguística. Essas disciplinas práticas e as analisadas anteriormente estão coerentes 

com o projeto pedagógico que visa a um curso de Tradução “sintonizado com as atuais 
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demandas profissionais e comprometido com a formação ética dos seus discentes” (UFU, 

2009). 

A UFU com seu perfil extensamente delineado aqui, aposta em um lugar para a teoria 

dentro da sua grade curricular. Segundo os critérios determinados, em 31 disciplinas 

analisadas, 5 disciplinas teóricas e 7 disciplinas teórico-práticas, totalizando 14 disciplinas 

preocupadas com a reflexão. É possível ainda apontar um peso desigual para as 19 disciplinas 

práticas, também indispensáveis para a formação do tradutor, mas percebe-se uma tendência 

crescente em relação à UFRGS. A UFU buscou criar um grande número de disciplinas (com 

3.540 horas de carga horária em disciplinas disponíveis) e uma estrutura física moderna, para, 

segundo informações consultadas em documentos da universidade, ajudar o aluno na proposta 

de reconhecer histórica e linguisticamente o idioma e os aspectos linguístico-culturais da 

língua, analisar e descrever padrões, analisar criticamente e contrastivamente textos e teorias, 

refletir sobre autoria, equivalência e fidelidade, entre outras reflexões a respeito de variados 

conceitos de tradução e estar preparado para questioná-los. 

 

UNB – Universidade de Brasília 

O curso de Tradução da UNB foi fundado em 1986, 24 anos após a fundação do 

Instituto de Letras em 1962, criando-se assim o Departamento de Letras e Tradução – LET 

que agrega as seguintes áreas: Tradução: Inglês, Francês e Espanhol; Inglês: Bacharelado e 

Licenciatura; Francês: Bacharelado e Licenciatura; Espanhol: Licenciatura; Japonês: 

Licenciatura; Língua Estrangeira Aplicada ao Multilinguismo da Sociedade da Informação. 

Para fortalecer as atividades do Instituto de Letras (IL) da UnB, a Escola de Línguas 

passou a ser administrada pelo Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET). 

Como já visto anteriormente na UFU, a UNB tem como objetivo utilizar sua estrutura para 

proporcionar um ambiente que favoreça a participação efetiva de alunos em disciplinas, 

inclusive de estágio. Seus Cursos Abertos Sequenciais de Idiomas propiciam a formação 

continuada para alunos dos cursos de Letras e para as mais diferentes áreas de conhecimento. 

Atualmente, o UnB Idiomas oferece diversos cursos, a saber: alemão, árabe, coreano, 

espanhol, esperanto, francês, grego moderno, hebraico, inglês, italiano, japonês, mandarim, 

russo e turco. 

O programa que se tornou expressivo é relevante para a formação de tradutores, e 

desde sua criação em 2009 já atendeu mais de 50 mil estudantes e tem uma demanda de 15 

mil alunos anualmente, entre acadêmicos e comunidade (UNB, 2014). 
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O UnB Idiomas opera como um grande fortalecedor dos instrumentos de 

financiamento para a viabilização plena das atividades de ensino, pesquisa e 

produção científica. O órgão resgatou a responsabilidade da universidade 

pública de contribuir e realizar projetos que beneficiem sua comunidade 

universitária e que possam aproximá-la do público externo, criando novas 

demandas, novos cursos e novos processos de desenvolvimento da educação 

(UNB, 2014). 

 

Embora sua grade curricular tenha sido de ampla divulgação online com grande 

extensão de informações como ementas, programas e bibliografia, a pesquisa feita nos 

documentos disponíveis não teve acesso ao Projeto Pedagógico, perfil do egresso, objetivos, 

habilidades e competências propostas para o curso, o que pode ter limitado a interpretação e 

correlação dos dados desta universidade.  

Foram analisadas as disciplinas obrigatórias da Listagem de Fluxo de Habilitação do 

curso Letras-tradução opção 4511 – Inglês do segundo semestre de 2014 cujo período de 

referência é 1989/1. Segundo esses dados publicados, esse currículo não parece ter sido 

modificado nos últimos 24 anos. 

Na página de apresentação da UNB do curso de Letras, as habilitações são de 

bacharelado e licenciatura em língua portuguesa e línguas estrangeiras e bacharelado em 

Tradução e  

 

a proposta curricular das habilitações em Letras privilegia os aspectos 

renovadores da formação de profissionais da língua/linguagem, deslocando a 

ênfase no significado dos conteúdos para a ênfase na significação e 

privilegiando a relação entre o objeto/matéria de ensino e os sujeitos do 

processo ensino-aprendizagem (UNB, 2014). 

 

Essa apresentação demonstra que o curso de Tradução está ligado acadêmica e 

pedagogicamente ao curso de Letras e esse fato se reflete em sua proposta curricular. Na UNB 

o estudante de Tradução é estudante de Letras, uma das 15 habilitações possíveis e o aluno 

tem um perfil específico de tradução escrita: 

 

A graduação em Letras-Tradução é voltada para a escrita e não para a 

tradução simultânea. Nesse caso, os alunos aprendem práticas de tradução 

(da língua portuguesa) e versão (da língua portuguesa para língua 

estrangeira) de textos gerais, literários, jurídicos, econômicos, técnicos e 

científicos (UNB, 2014). 

 

A grade curricular do bacharelado Letras-Tradução “visa uma progressão na sequência 

das disciplinas para que os alunos dominem determinados conceitos, habilidades e 
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competências ao longo do curso”, e para que isso ocorra, “as disciplinas variam em enfoque 

nas atividades e formas de desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (Teoria da 

tradução, Prática da tradução, Estágio, Projeto final, por exemplo)” (PEREIRA & RIDD, 

2014). A sequência mencionada corresponde ao modelo padrão de disposição das disciplinas 

em que disciplinas práticas são resultado de um processo de aquisição de conhecimentos que 

se daria ao longo dos cursos de graduação. Essa estrutura pode se basear na crença de que “a 

teoria é um conjunto de regras que governam uma prática” (RODRIGUES, 2012). 

No universo de 29 disciplinas analisadas, apenas 2 tem um perfil teórico-prático (TP) e 

1 teórica (T), e a grande maioria das disciplinas estariam voltadas para o desenvolvimento das 

habilidades do fazer e para a instrumentalização para o saber. 

A disciplina Teoria da tradução (140732) (Apêndice C
11

) foi classificada como 

teórica (T) pois possui uma ementa que propõe uma abordagem filosófica que permite uma 

reflexão sobre os “fundamentos teóricos da teoria da tradução e sobre as questões 

fundamentais dos contatos de língua”. A ementa da disciplina busca uma 

 

reflexão cientifica sobre a tradução. Fundamentos teóricos: elementos 

constitutivos da teoria de tradução. Terminologia e significado em 

prospectiva interlinguística. Questões fundamentais dos contatos de língua. 

Linguagem, língua e cultura. Tipos e técnicas de tradução. O contato entre 

línguas e o problema da equivalência. O conceito de fidelidade: ganhos e 

perdas. Os limites da tradução (UNB, 2014) 

 

Sua bibliografia extensa cobre uma série de livros canônicos dos estudos da tradução 

desde Catford a Arrojo, passando por Mounin, Bell, Jakobson, Bassnett, Taber, Vinay e Ronai 

(UNB, 2014) o que apontaria para uma tentativa de abranger diversas perspectivas e conceitos 

teóricos. Essa disciplina foi estabelecida como teórica (T), porque, conforme os critérios pré-

estabelecidos, convida o aluno a questionar, refletir e a relacionar as leituras feitas e os 

conceitos dados. 

A disciplina Teoria da tradução 2 (140741) tem como pré-requisito Teoria da 

tradução (140732) e convida o aluno a fazer um questionamento por um viés que se volta 

para continuação da reflexão, implicando em uma visão do que é traduzir, porém, dentro de 

um padrão que também busca resolver problemas e apontar soluções. A ementa propõe 

examinar: 

 

                                                           
11

  Todas as ementas mencionadas estarão no Apêndice C – UnB. 
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Tipologia do texto aplicado à tradução. Diferentes modelos de classificação 

de textos. Abordagem empírica de textos em diferentes línguas. 

Determinantes extralinguísticos e suas aplicações à tradução. Tipologia de 

culturas. Relações entre língua e cultura. Adequação do processo de tradução 

à língua de destino. A tradução literária. Problemas de tradução 

computacional. 

 

Sua aproximação com o critério teórico-prático (TP) pode ser confirmada através da 

observação do seu programa que determina uma série de apresentações feitas pelos alunos, 

cujos objetivos buscam perspectivas que discutam e reflitam sobre temas e textos 

consagrados, revisitados a partir de Teoria da tradução (140732). Desta forma, a disciplina 

traz para as mãos dos alunos o fazer de uma relação necessária entre teoria e prática. A 

bibliografia para essa disciplina é vasta como na disciplina anterior. 

A única outra disciplina classificada como teórico-prática (TP) é Leitura crítica de 

textos para a tradução (141933) que, como pode ser vista na ementa abaixo, trata da leitura 

como processo de tradução, buscando relacionar teorias da leitura e as principais correntes 

teóricas e ainda propõe uma série de: 

 

Exercícios de leitura com resolução de problemas de codificação obscura ou 

inadequada. Exercícios de interpretação de mensagens e hierarquização de 

elementos estilísticos. Consideração de problemas de ambiguidade e 

imprecisão na codificação - enfoques para sua resolução no processo de 

decodificação. Textos para análise dos seguintes tipos: jornalísticos, 

políticos, jurídicos, administrativos, científicos, técnicos, de propaganda, 

"scripts", literários, etc. 

 

As disciplinas práticas (P) em sua grande maioria procuram estabelecer critérios para o 

melhor fazer, através de disciplinas informativas ou prescritivas. Segundo Pereira e Ridd 

(2014), a UNB busca oferecer para a cidade de Brasília tradutores que seriam “peças-chave” 

para as embaixadas, organizações internacionais e setores governamentais em um mercado 

bastante ativo. Ainda, segundo eles, a demanda de Brasília seria cada vez maior e “algumas 

das maiores agências de tradução da capital foram criadas por egressos” do curso da UNB e 

estes também ocupam diversos postos entre órgãos públicos e privados. 

As disciplinas práticas (P) são em sua maioria de línguas e de linguística, e outras 

tantas como Direito diplomático (185370), Laboratório de Texto1(140708) etc. se ocupam do 

fazer da tradução. Outro tipo de disciplina prática que busca fornecer ferramentas para a 

realização do trabalho da tradução é a disciplina Cultura e Instituições Norte-Americanas 

(141526) que visa em sua ementa: 
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A formação histórica do povo norte-americano. Aspectos socioculturais da 

sociedade com ênfase no século xx. A economia. A política interna e 

externa. O desenvolvimento científico e artístico (UNB, 2014). 

 

A disciplina acima busca saturar o estudante de informações apontando para um 

grande alcance de referências históricas e geográficas e de noções culturais e políticas. Em 

outros casos, as disciplinas práticas se apresentam com uma roupagem teórica induzindo, em 

um primeiro momento, a uma compreensão de que a disciplina pode estar provocando um 

comportamento reflexivo no estudante. Porém, uma perspectiva informativa se apresenta, com 

a apresentação de conceitos e teorias da linguística como, por exemplo, na disciplina Leitura 

crítica de textos para tradução, da UNB (2014). Em sua ementa:  

 

Teoria da leitura; teoria da recepção; semiótica de textos; codificação e 

decodificação. Exercícios de leitura. Resolução de problemas de codificação 

obscura ou inadequada; ambiguidade, imprecisão, etc. Interpretação de 

mensagens e hierarquização de elementos estilísticos. 

 

A disciplina poderia aproximar o aluno da reflexão sobre o texto, porém quando se 

observa o programa e a bibliografia, a disciplina se aproxima muito mais de uma proposição 

prescritiva e classificada como prática (P). É uma disciplina com objetivos informativos sobre 

postulados de leitura e recepção. Veja a seguir:  

 

Introdução às teorias da leitura 

Ementa ementário das principais correntes teóricas e de atualidades na 

pesquisa da leitura com ênfase na teoria da recepção e na semiótica de 

textos. Conceitos de codificação e decodificação e sua relação com a 

tradução: a leitura como processo de tradução. Exercícios de leitura com 

resolução de problemas de codificação obscura ou inadequada. Exercícios de 

interpretação de mensagens e hierarquização de elementos estilísticos. 

Consideração de problemas de ambiguidade e imprecisão na codificação - 

enfoques para sua resolução no processo de decodificação. Textos para 

análise dos seguintes tipos: jornalísticos, políticos, jurídicos, administrativos, 

científicos, técnicos, de propaganda, "scripts", literários, etc).  

Bibliografia: Faulstich, Enilde l. De j. Petrópolis Como ler, entender e 

redigir em texto. Ed. Vozes, 1988, Petrópolis  

Jauss, H. R. Et alia rio A literatura e o leitor ed. Paz/terra, 1979.  

Pound, Ezra. São Paulo 3a. Edição Abc da literatura 3ª. Ed. São Paulo, 

Cultrix ed. Cultrix, 1977.  

Barthes, Roland Lisboa, O rumor da língua 70ª. Edição, 1984. (UNB, 2014) 

 

A UNB apresenta um currículo, que a partir das proposições aqui apresentadas, tem 

um perfil que visa a formação do tradutor voltada para a prática. Segundo os pesquisadores 

Pereira e Ridd (2014), há uma clara movimentação em direção à formação tecnicista, que 
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deve atender a demanda da região em que se situa. Apesar de inicialmente formar tradutores 

para a prática escrita, conforme a proposta apresentada em sua página oficial, seus 

profissionais formados tendem a se formatarem como intérpretes para preencher as vagas 

oferecidas por órgãos públicos e privados. Essa preocupação observada na graduação em 

Tradução oferecida pela UNB estaria ligada a uma ideia subjacente de que prática é uma coisa 

e teoria é outra, pois marca sua grade curricular e suas ementas com o tratamento dicotômico 

das disciplinas. Essa conclusão foi defendida pelo argumento de Rodrigues (2012) segundo a 

qual uma proposta ideal de “relação teoria e prática” poderia ser “encarada com certa 

suspeita” por uma universidade com esse perfil. 

 

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora 

Na UFJF, os estudos da Tradução tiveram inicio em 1985 como especialização e se 

iniciaram como bacharelado em 2009. A partir disso, a UFJF tem seu curso vinculado à 

Faculdade de Letras (FALE) e tem uma estrutura que é básica de dois semestres na qual 

partilham os alunos de Letras e de Tradução (ABI – Área básica de ingresso) e a partir daí os 

alunos fazem sua opção pelo bacharelado ou pela licenciatura. O bacharelado em Tradução 

tem 2475 horas divididas em Ciclo Básico, Ciclo Profissional e Disciplinas específicas 

eletivas. O objetivo do curso é: 

 

além de formar tradutores com competência técnica para a tradução do 

inglês, latim ou francês, visa também à formação ampla e humanística de 

profissionais com domínio de conhecimentos de natureza linguística, 

cultural, instrumental e ética que propiciará uma melhor inserção no 

mercado de trabalho. Essa dimensão do profissional formado no 

Bacharelado em Letras-Tradução produz um impacto considerável na 

sociedade, visto que ele está apto a criar estratégias que possibilitam um 

diálogo intercultural e interdisciplinar, ao disponibilizar em língua 

portuguesa trabalhos referenciais e criativos originalmente produzidos em 

língua estrangeira. Sua atuação profissional leva, portanto, à abertura de 

fronteiras culturais, científicas e tecnológicas, fundamentais para o processo 

de formação nos mais variados campos de conhecimento. (UFJF, 2009) 

 

Segundo a página de apresentação, a UFJF aponta para o perfil que espera do tradutor 

bacharel ao sugerir os campos que ele estará habilitado a atuar:  

 

• como tradutor de textos técnicos e/ou literários em escritórios de tradução 

físicos e/ou virtuais, em empresas das mais diferentes áreas, em editoras, em 

agências de legendagem e dublagem e como free lancer; 

• como revisor de textos e traduções, em agências de tradução, legendagem e 

editoras e órgãos governamentais; 
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• como consultor técnico da área de tradução para a elaboração de mídias 

que envolvam a transposição de conteúdos de língua estrangeira para língua 

portuguesa em diferentes aplicações tecnológicas (nas áreas de educação, 

saúde, empresarial, artística, cinematográfica etc.); 

• como pesquisador da área de tradução, estando apto a prosseguir seus 

estudos acadêmicos em nível de pós-graduação lato sensu (especialização) e 

stricto sensu (mestrado e doutorado) a fim de se capacitar para a atuação 

docente em faculdades e universidades (UFJF, 2009). 

 

Em outra página da apresentação encontramos a explicação de que o curso foi 

planejado para construir-se em “torno do desenvolvimento da competência tradutória” (UJFJ, 

2009). Desta forma, segundo os recortes apresentados, a universidade relata que pretende que 

seu curso de Tradução terá como tradutor egresso um profissional preparado para atender ao 

mercado e para ser um futuro pesquisador. Essa hipótese será analisada pelo perfil das 

ementas entre outros aspectos das disciplinas a seguir. 

Foram analisadas 28 disciplinas, sendo 23 classificadas como práticas (P), 2 teóricas 

(T) e 3 teórico-práticas. As disciplinas práticas têm nessa universidade o mesmo perfil das 

anteriores, disciplinas básicas de conteúdo informativo necessárias para formar um tradutor 

técnico, em uma tentativa quase vã de vencer a vastidão do campo dos Estudos da Tradução. 

Algumas disciplinas (Apêndice D
12

) com características interessantes a serem apontadas são: 

 

Português para tradução 

Ementa: Recursos gramaticais de aprimoramento textual. Coesão e coerência 

textuais. A estrutura do texto acadêmico. 

Programa: Recursos gramaticais de aprimoramento textual: pontuação, crase, 

concordância, regência, emprego de pronomes, paralelismo sintático e 

semântico e casos de paronímia na língua portuguesa [...] 

 

Linguística de corpus aplicada à tradução 

Ementa: Visão geral da Linguística de corpus. Contribuições para os Estudos 

da Tradução. Linguística de corpus e tradução: prosódia semântica. 

Programa: (o mesmo) 

 

Introdução à interpretação 

Ementa: As modalidades de interpretação. Elementos práticos da 

interpretação. 

Programa: Tradução simultânea, consecutiva e sussurrada: caracterizações e 

aplicabilidade. Elementos práticos de interpretação (UFJF, 2009). 

 

 

 As disciplinas de línguas foram todas categorizadas como práticas (P). Algumas 

poucas disciplinas foram classificadas como teóricas (T), são as 2 disciplinas relatadas a 

                                                           
12

  Todas as ementas mencionadas estarão no Apêndice D – UFJF. 
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seguir: 

 

Estudos contemporâneos da Tradução 

Ementa: A virada cultural e a constituição da disciplina Estudos da 

Tradução. Tradução, poder e assimetrias culturais. A tensão entre 

estrangeirização e domesticação. As relações multidisciplinares dos Estudos 

da Tradução. A tradução como um processo de crítica e criação. 

Programa: Visões literárias. Os lugares da literatura traduzida no 

polissistema literário. Tradução: manipulação, reescritura e patronagem. O 

tradutor entre a estrangeirização e a domesticação. A tradução e a formação 

de identidades culturais. A tradução e a ética. A tradução e/na história. O 

tradutor como leitor, crítico e criador. 
 

Linguística aplicada à tradução 

Ementa: Aspectos linguísticos da tradução. Estudo da conceituação, da 

tipologia, dos modelos e dos procedimentos técnicos de tradução. A tradução 

e sua interface com outras vertentes linguísticas. 

Programa: Aspectos linguísticos relevantes no processo tradutório. A 

competência tradutória. O processo de tradução e as etapas do ato tradutório. 

Modelos e procedimentos técnicos de tradução. O modelo de Vinay e 

Darbelnet. O modelo de Nida. [...] Contribuições da Sociolinguística 

variacionista para os Estudos da Tradução. Contribuições da análise do 

discurso para os Estudos da Tradução. Contribuições da Linguística textual 

para os Estudos da Tradução. Contribuições da Linguística de Corpus para 

os Estudos da Tradução. Tradução automática e programas de apoio à 

tradução. (UFJF, 2009). 

 

As ementas e programas apontam para disciplinas teóricas (T) que propõe questionar 

os conceitos e a reflexão que se faz no que chamamos de Teoria da Tradução. As disciplinas 

teóricas e práticas vistas anteriormente aparecem em uma “desunião artificial” entre teoria e 

prática, o que dificulta a formação do tradutor (Darin, 1998). Outras três disciplinas 

analisadas tiveram um perfil diferente das anteriores (TP), pois buscam facilitar o movimento 

entre teoria e prática, quebrando um ciclo de compartimentalização e criando um fluxo 

benéfico e fundamental à formação: 

 

Estudos da tradução 

Ementa: Discussão sobre a aquisição da competência tradutória e sobre a 

prática, o pensamento e a história da tradução a partir, precipuamente, de 

monografias realizadas por alunos do curso de Bacharelado em Letras: 

Tradução da UFJF  

Programação: Diplomados X descolados: a formação da competência 

tradutória. Tradução de histórias em quadrinhos. Tradução de letras de 

músicas. Tradução de títulos de livros. Tradução de literatura infanto-

juvenil. Tradução em períodos de crise. Tradutores mineiros. 

 

Tradução audiovisual 

Ementa: Leitura e discussão de textos teóricos sobre a tradução audiovisual. 

Capacitação na elaboração de traduções, especificamente em legendagem e 

dublagem. 
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Versão 

Ementa: Estudo das particularidades linguísticas e estilísticas de textos 

referenciais. Trabalho prático de tradução de textos da língua inglesa para a 

língua portuguesa. Elaboração de glossários a partir de pressupostos 

metodológicos da Linguística de corpus. Análise do posicionamento do 

tradutor diante das particularidades de cada tipo de texto e do meio de 

difusão que o veicula. (UFJF, 2009). 

 

Segundo o perfil de egresso traçado, a universidade pretende formar um tradutor que 

deve produzir traduções comentadas e ao mesmo tempo preparar para o mercado (FALEIROS 

apud COSTA, 2013). Essa dupla necessidade se fundamenta na ideia que o tradutor deve ser 

capaz de “desenvolver estratégias de tradução” para que ele perceba a “complexidade do 

processo tradutório e da necessidade de monitorar suas ações e examinar com cuidado as 

decisões tomadas ao longo do processo tradutório” (ALVES et al., 2003 p.7). O perfil dessa 

universidade está voltado para a formação tecnicista, visto que a análise apontou para um 

número de disciplinas práticas desproporcional, apesar do objetivo de preparar o aluno para 

ser “pesquisador da área da tradução” (UFJF, 2009). 

 

UFPR – Universidade Federal do Paraná 

O bacharelado acadêmico em Estudos da Tradução, vinculado ao curso de Letras, foi 

criado em 2001 a partir da criação do NUT-UFPR – Núcleo de Tradução em 1998. O modelo 

discutido para tornar o bacharelado possível foi o de “ênfases” inspirado no modelo da pós-

graduação, como pequenas áreas de concentração no interior do Bacharelado de Letras. As 

ênfases em Linguística, Literatura e Estudos da Tradução propunham uma formação 

dominantemente acadêmica, com a proposta de formar um pesquisador ao invés de oferecer 

uma formação voltada para a prática (Cardozo, 2013). 

Essa proposta pode oferecer ao estudante uma ligação estreita com a pós-graduação 

visto que promove uma integração efetiva em grupos de pesquisa já na graduação. Uma 

perspectiva que não privilegie somente a profissionalização permitiria uma compreensão de 

um espaço dedicado à “diversidade e complexidade” das questões relacionadas aos Estudos 

da Tradução (Cardozo, 2013). 

O curso oferece 2900 horas/aula com 480 horas/aula dedicadas ao núcleo comum 

(linguística, literatura e línguas) ou 16,6% em percentagem, 1305 horas/aula ou 45% no 

núcleo especifico das habilitações (línguas e literaturas estrangeiras), 360 horas/aula ou 12,4% 

no núcleo específico da ênfase em Estudos da Tradução, mais 555 horas/aula ou 19% em 

optativas livres e 200 horas/aula ou 7% em atividades extras. Segundo Cardozo (2013), a 
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carga horária média mínima de disciplinas em Estudos da Tradução é, portanto de 560 

horas/aula ou 19,3% do curso, sendo 360 específicas mais um mínimo de um terço da carga 

horária de optativas livres, aproximadamente 200 horas/aula. Esta carga horária se apresenta 

coerente com o objetivo do curso buscar uma formação mais reflexiva. 

A grade curricular está composta por um elenco de 10 disciplinas obrigatórias como: 

Tópicos centrais da tradução no 3º. Semestre; História da tradução no 4º. Semestre; 

Introdução à crítica de tradução no 5º. Semestre; Crítica e prática de tradução no 6º. 

Semestre; Tópicos de pesquisa em estudos da tradução no 7º. Semestre; Crítica e prática de 

tradução IV e Orientação monográfica I no 8º. Semestre; e, no último semestre, Orientação 

monográfica segundo o relatório da II UFPR/SCHLA – coordenação do curso de Letras, do 

processo de reformulação curricular de 2012. 

Some-se a isso, em um elenco de disciplinas optativas, outras 3 disciplinas de Oficina 

da tradução das disciplinas do grupo de Introdução às práticas tradutórias, nove disciplinas de 

Crítica e prática: Tradução de textos de especialidade; Tradução de poesia, Ficção, Drama e 

Monográfica; e, outras 3 disciplinas teóricas, Teoria da tradução I e II, e Tópicos especiais de 

tradução. 

Ainda há outras 11 disciplinas optativas de nível avançado como as disciplinas de 

crítica e prática Tradução de textos de especialidade III, Tradução de poesia, ficção, drama e 

Tradução monográfica, todas em I, II e III e Projetos de tradução I e II; e em disciplinas 

teóricas como Tópicos especiais de tradução II e III e Linguística aplicada à tradução. 

Apesar de estarem localizadas em espaços diferentes dentro da grade curricular e do 

grande número de disciplinas distribuídas nos 5 anos do curso, nem todas possuíam material 

para análise. Das 35 disciplinas que foram analisadas, 29 foram observadas por esta análise 

como práticas (P), ou seja, inserem conteúdo linguístico seja na forma de aprendizagem de 

línguas, seja nas concepções das teorias da linguística e da literatura, que instrumentalizam o 

aluno, sem que se perceba uma reflexão sobre sua prática. Essas disciplinas práticas podem 

vir ou não com a nomenclatura de prática ou de oficina como em Oficina de tradução I 

(HE362) e Crítica e prática da tradução III (HE360). 

Entre as disciplinas analisadas, 5 foram consideradas como sendo teórico-práticas 

(TP). A disciplina Tópicos especiais da tradução I (HE367) (Apêndice E
13

) tem aspectos 

interessantes a serem apresentados. Observou-se em sua ementa:  

 

                                                           
13

  Todas as ementas mencionadas estarão no Apêndice E – UFPR. 
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Partindo tanto de exercícios práticos de tradução (e de rescrita, em geral) 

quanto de leituras de caráter teórico e reflexivo, esta disciplina tem por 

objetivo a problematização de diferentes aspectos da questão do tempo e da 

temporalidade na e da tradução literária, com especial atenção as suas 

implicações para a compreensão do estatuto crítico da tradução. Não se trata, 

portanto, de pensar apenas a problemática da tradução dos diferentes modos 

de conformação do tempo na literatura (narrativa e poesia), mas, sobretudo, 

de pensar criticamente a tradução a partir de seus modos de inscrição no 

tempo (UFPR). (grifo meu) 

 

A proposta do curso busca diminuir a distância entre teoria e prática, sem a repressão 

da lógica dicotômica que poderia retirar a teoria ou a prática da equação. Sem uma 

polarização aparente, teoria e prática se complementam e se articulam. Outras disciplinas 

propõe a mesma abordagem:  

 

Crítica e Prática da Tradução I (HE159) 

Ementa: Fundamentação teórica básica para a prática e para a crítica do 

ato tradutório: estratégias e procedimentos tradutórios; tipologia textual e 

tradução; função e tradução. Prática da tradução voltada para a discussão da 

relação tipologia textual versus estratégias de tradução 

 

Crítica e Prática da Tradução II (HE160) 

Ementa: Diferentes noções de cultura. Cultura, linguagem e tradução. Prática 

de tradução voltada para a discussão de estratégias de tradução das 

especificidades culturais e para a discussão das condicionantes culturais de 

prática tradutória.  

 

Tópicos Especiais da Tradução II (HE368) e III(HE369) 

Ementa:Estudo de tópicos de uma determinada área em sua relação com 

questões pertinentes à tradução como: terminologia e tradução, ensino de 

LEM e tradução, filosofia e tradução, religião e tradução, artes plásticas e 

tradução, cinema e tradução, música e tradução, fotografia e tradução, entre 

outras. 

 

Foi possível apontar apenas 1 disciplina como teórica (T) segundo os critérios 

utilizados para a análise, que propõe uma visão crítica a respeito das teorias da tradução. A 

disciplina Tópicos centrais da tradução (HE 157) buscou inserir o tradutor em uma discussão 

filosófica dos Estudos da Tradução, pressupostos e conceitos de tradução, trazendo o futuro 

tradutor para a discussão do que seria senso comum, entre outros propostos a partir da 

ementa: 

 

Disciplina de introdução aos principais tópicos de discussão na área dos 

estudos da tradução, dentre os quais: pressupostos implicações nas noções de 

tradução segundo o senso comum; amplitude e diferentes dimensões do 

conceito de tradução; noções de competência tradutória; dicotomias forma-

sentido, autor-tradutor; noções de equivalência e de (in)traduzibilidade; 
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noções de problema de tradução e erro de tradução; espaço e prática do 

tradutor.  

  

Portanto, há uma aparente incoerência no currículo de graduação dessa universidade, 

visto que seu curso foi reformulado e planejado sob a perspectiva de um curso de bacharelado 

acadêmico voltado para a pesquisa. Conforme descrito anteriormente e que “não se propõe 

como um curso de formação profissionalizante de tradução”, e sim de um bacharelado em que 

“a experiência do produto – sempre inseparável do processo, mas realizada em condições 

laboratoriais – surge antes como um horizonte em que se instaura a questão, o espaço de 

reflexão e a discussão crítica” (Cardozo, 2013). O que se apresentou na análise foi uma 

universidade cujas disciplinas teóricas e práticas apontam para uma desunião no currículo. A 

maioria das disciplinas tende à prática e à dicotomia teoria e prática, o que “acaba por 

dificultar o trânsito entre ambas” segundo Darin (1998), segmentadas e sem o fluxo 

necessário para a formação. 

 

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto 

Para essa universidade, a tradução é realizada a partir de um encontro de línguas, 

linguagens, culturas e ideologias, tem natureza multidisciplinar e a prática da tradução é uma 

“manifestação dos fenômenos linguísticos inseridos em práticas sociais” e possui uma 

vocação interdisciplinar em que o bacharel poderá  

 

desenvolver um perfil generalista com uma sólida base científica e 

humanista, comum às outras habilitações do Curso de Letras, e também 

especializado, visando à formação específica do tradutor profissional 

(UFOP, 2008).  

 

Esse modelo está pautado nos estudos da linguagem, a partir de uma vocação do curso 

de Letras instalado no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP, oferecendo 

possibilidades de intercâmbio com as outras habilitações e confirmando a tendência 

interdisciplinar do curso. 

O desenvolvimento de uma série de competências e habilidades é necessário para que 

o tradutor tenha competência formativa: 

 

 domínio do uso da língua portuguesa e da língua inglesa, nas 

suas manifestações oral e escrita, em termos de recepção e 

produção de textos, com ênfase na recepção em língua inglesa 

e produção em língua portuguesa;  

 reflexão crítica sobre a linguagem; 
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 visão crítica das perspectivas teóricas dos Estudos da 

Tradução; 

 percepção dos diferentes contextos interculturais; 

 desenvolvimento da pesquisa no âmbito acadêmico; 

 uso dos recursos da informática com competência, 

principalmente aqueles disponíveis para a atividade tradutória. 

 

Com essa perspectiva de formação, o tradutor deverá ser capaz de refletir teoricamente 

sobre sua atividade, além de fazer uso das tecnologias necessárias ao bom desempenho 

profissional e, ainda segundo a ementa, “dominar” as línguas em termos de recepção e 

produção, mesmo que se compreenda que o pleno domínio de teorias e práticas não seja 

possível. Essa previsão de desenvolvimento de uma visão crítica das perspectivas teóricas dos 

Estudos da Tradução orientou esta pesquisa na busca por disciplinas que privilegiassem a 

reflexão. 

O curso de Tradução da UFOP está vinculado ao curso de Letras, como em grande 

maioria das universidades pesquisas, possui uma carga horária de 2610 horas, sendo 1680 

horas de disciplinas obrigatórias e 360 eletivas segundo resolução de 2013. Foram 75 

disciplinas analisadas dentre estas, 65 foram classificadas como disciplinas práticas (P), 3 

teóricas (T) e 7 disciplinas consideradas por esta análise como teórico-práticas (TP). 

A disciplina Teoria da literatura (LET878) (Apêndice F
14

) é uma disciplina teórica 

(T) pois sua ementa propõe estudar “a constituição da teoria da literatura como disciplina, 

abordagem das mais relevantes vertentes da teoria da literatura, surgidas ao longo do século 

XX. Esta abordagem compreende: 1. Exposição das teorias; 2. Exame crítico de suas 

propostas com enfoque das inter-relações entre as teorias; 3. A relação entre teoria e crítica 

literária”. A disciplina promove a reflexão através da análise comparativa das teorias que 

tratam da teoria da literatura, movendo o aluno em formação em direção ao pensar para a 

construção de um pensamento crítico.  

A disciplina Tradução de textos literários (LET954) é tem um caráter teórico-prático 

(TP) na medida em que busca contextualizar teoricamente as práticas da tradução. Para 

Rodrigues (2012) os Estudos da Tradução preveem a diversidade de pressupostos que é 

benéfica para a formação, pois “auxilia nas aulas teóricas, porque permitem que os alunos 

entendam, “na prática”, o caráter plural das teorias da tradução”. 

 

Tradução de Textos Literários 

                                                           
14

  Todas as ementas mencionadas estarão no Apêndice F – UFOP. 
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Ementa: Análise e prática da tradução de textos literários, em prosa e em 

verso, no par linguístico inglês-português, com apoio teórico e ênfase nos 

aspectos sócio culturais. 

Programa: 

1. Leitura de textos teóricos para apoio à atividade tradutória. Apreciação 

crítica de textos literários. 

2. Análise de traduções de textos publicados, contrastada com o original e 

exercícios de tradução: prosa. 

3. Análise de traduções de textos publicados, contrastada com o original e 

exercícios de tradução: poesia e teatro. 

4. Análise de traduções de textos publicados, contrastada com o original e 

exercícios de tradução: adaptações infanto-juvenis. 

5 Análise de traduções de textos publicados, contrastada com o original e 

exercícios de tradução: Best-selleres. 

Bibliografia: Susan Bassnett (1990) Translation Studies 

Irene Hirsch (2005) Versão Brasileira 

Venuti (1990) A (in)visibilidade do tradutor 

 

A disciplina Metodologia da tradução (LET949) tem um caráter prático (P) e 

prescritivo pois lida com o aluno para instruí-lo para um bem-fazer da tradução, sem aparente 

reflexão teórica. Sua ementa propõe uma “sistematização metodológica de ferramentas 

computacionais e fontes de consulta e referência para a tradução; a tradução automática; o 

mercado de tradução”. O programa prevê um conteúdo informativo: recursos computacionais 

aplicados à tradução: editores de texto, dicionários e glossários eletrônicos, bancos de dados 

eletrônicos, programa de tradução automática, memórias de tradução”, etc. Essas disciplinas 

preparam o tradutor para as demandas do mercado e para a “formar profissionais competentes 

para atuar nesse campo cada vez mais amplo” (PEREIRA, 2013). 

Ao contrário do proposto inicialmente no projeto pedagógico da UFOP, é grande o 

peso das disciplinas práticas em relação às teóricas em número. O que corrobora com a 

constatação feita por Rafaella Quental em seu trabalho de dissertação em 1995, em que teoria 

e prática partilhavam uma relação dicotômica. Segundo essa análise, a pequena influência da 

teoria para a formação do tradutor também se reflete na análise dos currículos, uma questão 

fundamental para Darin (2006) que propõe que a tradução deva partir de um horizonte teórico. 

É possível apontar dois resultados, os mesmo demonstrados por Quental (1995) em sua 

pesquisa: 1. teoria e prática não aparecem interligadas nos currículos de tradução; e 2. a teoria 

tem um papel secundário na formação de tradutores. 

 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

A criação pioneira do bacharelado em Tradução da UFPB foi em 2009, pois já nasceu 

desvinculado do curso de Letras. A motivação para a criação do curso foi em primeiro lugar a 
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demanda dos alunos de Letras para um curso de graduação que tratasse de tradução para além 

das disciplinas dispostas na grade curricular de Letras, o interesse dos “professores na criação 

de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu” e ainda os projetos relacionados à Tradução 

que já aconteciam na universidade (Dantas, 2014). 

Segundo publicado em 2009, o Curso de Bacharelado em Tradução tem como 

“objetivo geral e primordial promover a formação de profissional do tradutor, cujas práticas 

estejam sintonizadas com as necessidades da sociedade”. Esta formação busca, 

especificamente, capacitar o aluno para: 

 

 tornar-se um tradutor profissional; 

 traduzir textos escritos em várias áreas, produzidos em línguas e culturas 

estrangeiras; 

 desenvolver as atividades de tradução com qualidade, responsabilidade e 

ética; 

 formar tradutores capazes de lidar com a língua enquanto ação social e 

não descolada de seu contexto de produção; 

 entender que formas de dizer são formas de significar e que o processo 

tradutório é um processo de retextualização de um texto de partida 

(UFPB, 2009)  

 

  A perspectiva que norteia a formação do tradutor tem como ênfase um aprendizado 

crítico que busca refletir sobre a linguagem e a relação do profissional tradutor com as 

necessidades da sociedade (Dantas, 2014) além de dominar os recursos da língua falada e 

escrita e desempenhar um papel de multiplicador (UFPB, 2009). E o perfil que emerge do 

formado no curso de Tradução deverá incluir: 

 

 Conhecimentos teóricos e descritivos básicos dos componentes 

fonológico, morfológico, sintático, semântico e discursivo da língua 

portuguesa/estrangeira; 

 Capacidade de traduzir textos de diferentes tipos, gêneros e registros; 

 Capacidade de revisar traduções em língua materna a partir da língua 

estrangeira; 

 Capacidade de produzir textos de diferentes tipos, gêneros e registros; 

 Capacidade de acompanhar e orientar a produção de textos em 

prestação de serviço de redação especializada reconhecendo diferentes 

instâncias e especificidades de autoria e de comunicação; 

 Ter consciência das variedades linguísticas e culturais; 

 Ser capaz de reconhecer materiais terminográficos e/ou lexicográficos 

mais adequados a cada trabalho; 

 Ser capaz de gerenciar projetos de tradução; 

 Ser capaz de fazer uso de novas tecnologias e de compreender sua 

formação profissional como processo contínuo, autônomo e permanente; 

 Prestar serviços profissionais com qualidade e responsabilidade, com 

valor econômico agregado e reconhecido, sendo os serviços adequados às 

especificidades de diferentes tomadores de serviço, estabelecendo com eles 
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um canal de comunicação eficiente e de respeito mútuo. (UFPB, 2009). 

 

 

A lista de competências a ser preenchidas pelo aprendiz em formação tem um perfil 

que busca atender primeiramente ao mercado e está em acordo com os objetivos propostos 

pelo projeto pedagógico do curso. Segundo o projeto pedagógico, um bacharel em Tradução 

deveria preencher as competências e habilidades com as seguintes aptidões: 

 

 Fazer a apreciação, a leitura e a produção de diversos tipos de textos 

em suas várias formas de apresentação; 

 Articular as diferentes linguagens através da produção e da leitura 

competente de enunciados diversos, através da pesquisa de informações 

linguísticas, literárias e culturais; 

 Possuir conhecimentos básicos sobre estudos da linguagem, teorias de 

texto, teorias de tradução, teorias de leitura, estudos literários, estudos de 

cultura e de línguas, sendo capaz de reconhecer aqueles mais adequados para 

subsidiar diferentes práticas com diferentes gêneros textuais;  

 Ser competente em leitura e em produção textual, sendo capaz de 

posicionar-se de modo reflexivo, ético e crítico diante dessas competências;  

 Ter autonomia e agilidade de pesquisa sendo capaz de reconhecer 

fontes de informação confiáveis e adequadas aos diferentes trabalhos que 

desenvolve; 

 Compreender e analisar as peculiaridades dos diferentes gêneros 

literários e registros linguísticos, descrevendo os processos de elaboração 

que o levaram àquela interpretação; 

 Conhecer o seu campo de trabalho e demandas de mercado em 

determinados segmentos e áreas de conhecimentos; 

 Saber utilizar os recursos da informática, dicionários on line, bases de 

dados e ferramentas básicas de processamento de linguagem bem como as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); 

 Ser capaz de organizar e prover seu posto de trabalho com 

equipamentos, materiais de consulta e suporte necessários à prestação de 

serviços qualificados, tanto em nível corporativo como em nível individual; 

 Saber trabalhar em equipe com outros profissionais de texto e com 

profissionais que atuam em diferentes áreas de conhecimento; 

 Ser capaz de refletir sobre sua atividade profissional como prestador 

de serviços: 

 Ter preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica do 

mercado de trabalho (UFPB, 2009). 
 

Para alcançar os objetivos propostos nas listas acima, o Curso de Bacharelado em 

Tradução possui uma Carga Horária Total de 2640 horas/aula ou 176 créditos. São 108 

créditos de conteúdos básicos profissionais ou em percentagem significa 61,4% das 

disciplinas e 68 créditos ou 38,6% de disciplinas de conteúdos complementares. Foram 

analisadas 37 disciplinas, sendo 26 práticas (P), 2 teóricas (T) e 9 teórico-práticas (TP). 

As disciplinas que atendem ao Conteúdo Profissional estão entre as de línguas 
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estrangeiras e portuguesa, as disciplinas de tradução e de prática de tradução e os estágios 

supervisionados e de tecnologia da informação, da comunicação, e documentação (as TIC e 

Doc). Entre as que atendem aos Conteúdos Complementares e Obrigatórios encontram-se 

disciplinas como: Metodologia do trabalho científico; Teorias do texto; Teorias da tradução; 

Pesquisa aplicada aos estudos da tradução; Léxicos e dicionários; Introdução aos estudos 

literários de línguas estrangeiras; Teoria literária aplicada aos estudos de tradução, e o 

TCC. Existe ainda a disciplina Tópicos especiais em tradução I, II e III em Conteúdos 

complementares flexíveis (UFPB, 2009). 

As disciplinas que apresentaram uma proposta teórica (T) foram duas: História da 

tradução e Análise crítica do discurso e suas relações com traduções (Apêndice G
15

); As 

disciplinas pertencem aos Conteúdos Complementares Optativos. Essas disciplinas propõe 

que o aluno possa desenvolver uma análise crítica dos conceitos de tradução por uma 

perspectiva diacrônica, a ver: 

 

História da Tradução  

Ementa: Estudo diacrônico e sincrônico da atividade tradutória. Concepção 

da tradução, papel e prática do tradutor. Situação dos textos traduzidos em 

diferentes países e momentos históricos. 

 

Análise Crítica do Discurso e suas Relações com Traduções 

Ementa: É um estudo multidisciplinar que procura identificar e esclarecer as 

relações entre práticas discursivas e outras práticas 
  

Foram agrupadas como disciplinas teórico-práticas (TP) 9 delas. Entre elas Teoria da 

tradução I e II, e Análise Crítica da Tradução  no primeiro e segundo período. Elas articulam 

uma disciplina informativa com um convite a reflexão, pois segundo as ementas há uma busca 

pela compreensão dos “elementos constitutivos das teorias da tradução, suas diferentes 

concepções e teorizações e as abordagens contemporâneas da tradução”. Privilegiam a prática 

quando pretendem instrumentalizar o aluno para a abordagem linguística de “organização do 

texto, estruturação textual, coesão e coerência textual”; e, privilegiam a teoria quando propõe 

que o aluno compreenda “o texto como objeto de estudo teórico” e reflita sobre a 

“organização teórica do texto” (UFPB, 2009). 

Foram observadas pelo menos 5 disciplinas práticas (P) cuja abordagem poderia 

buscar estabelecer relações com as novas demandas e com a formação para o mercado de 

trabalho: Prática da tradução e Estudos de corpora na tradução I e II, entre outras. Esse 

                                                           
15

 Todas as ementas mencionadas estarão no Apêndice G – UFPB. 

 



105 

 

privilégio da prática na universidade não seria novidade (AUBERT, 2003), e seguiria padrões 

delineados de um curso de formação em tradução que buscar informar o aluno para que ele 

possa realizar a tradução. 

A UFPB tem um curso de habilitação em Tradução sem vínculo com o curso de Letras 

e uma preocupação com a abordagem teórica e a reflexão pautada nos Estudos da Tradução 

está presente em 1/3 das disciplinas analisadas. Isso se deve ao comprometimento da 

universidade desde seu projeto pedagógico com a formação voltada para a formação 

profissional e de pesquisador promovendo o reconhecimento dos modelos teóricos e da 

“reflexão sobre a importância da linguagem na socialização humana, revendo os conceitos de 

“competência” e “habilidade”, no que eles remetem para o individualismo e comprimento 

técnico de determinadas tarefas” (UFPB, 2009). Essa universidade parte de uma perspectiva 

inovadora ao buscar promover uma formação crítica do aluno, com um perfil diverso da 

maioria das universidades analisadas. 

 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 

O curso de bacharelado em Tradução da UEM encontra-se vinculado ao curso de 

Letras que por sua vez teve origem na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Maringá. O curso tem 4.120 horas de carga horária obrigatória mais 240 de atividades 

acadêmicas complementares em um curso anual de 4 anos. São 38 disciplinas na grade 

curricular e foram analisadas 60 disciplinas entre obrigatórias e optativas. Dessas foram 

consideradas 45 (P), 02 (T) e 14 (TP). 

As disciplinas teórico-práticas (TP) trazem para o curso de graduação uma perspectiva 

que está além da dicotomia teoria e prática. Na disciplina Oficina de leitura e de produção 

textual a ementa propõe “a prática de leitura e da produção de textos a partir de uma 

abordagem enunciativa”. Os objetivos da disciplina são: 

 

Desenvolver e/ou otimizar nos alunos competências relativas à leitura e 

produção de textos orais e escritos, pertencentes a diferentes situações de 

interação e de comunicação; promover a reflexão do aluno sobre seu próprio 

texto e o texto do outro, de modo que sejam percebidas as limitações e 

qualidades desses textos, tendo em vista o contexto de produção dos 

diferentes gêneros discursivos trabalhados (UEM, 2005). 

 

Outra disciplina com este perfil é Prática investigativa em língua inglesa: ensino, 

literatura, tradução. Em seus objetivos a disciplina pretende uma 
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Introdução e desenvolvimento da prática investigativa sobre questões que 

envolvem a linguagem, seu uso (estrutural, funcional, comunicativo, 

discursivo, estético/literário), o processo de ensino-aprendizagem de línguas, 

a formação do professor de línguas, estudos literários e tradutológicos, o 

ensino de línguas com textos literários (UEM, 2005).  

 

Ao mesmo tempo em que são atividades práticas, a disciplina propõe uma reflexão que 

compreende o texto como uma “máquina de significados em potencial”, pois deixa de ser a 

representação “fiel de um objeto estável que possa existir fora do labirinto infinito da 

linguagem” (ARROJO, 1992). Nesse sentido, outras também foram classificadas como 

teórica-prática (TP): Oficina de leitura e de produção textual de português; Oficina de leitura 

e produção; Prática de formação do professor de língua inglesa I e II; Prática de formação 

do professor de letras de língua portuguesa; Práticas metodológicas no ensino de língua 

inglesa; Prática de tradução I e II; História das ideias literárias, entre outras. 

As disciplinas teóricas (T) foram duas: Tradução: conceitos e teorias e Tradução e 

gêneros discursivos. As duas disciplinas propõem situar o aluno no “panorama das 

concepções teóricas da tradução”, “oferecendo uma fundamentação teórica para a discussão 

de conceitos e princípios dentro das novas tendências mundiais” trazendo para o futuro 

tradutor uma condição em que poderá desconfiar, analisar e observar. As ementas (Apêndice 

H
16

) propõe: 

Tradução - conceitos e teorias: estudos das teorias, correntes, conceitos e 

tendências relacionados à tradução, bem como suas diferentes abordagens. 

 

Tradução e Gêneros discursivos: estudo dos diferentes gêneros textuais e sua 

relação com os estudos da tradução (UEM, 2005). 

 

As 42 disciplinas práticas analisadas (P) são complementares ao currículo e propõe a 

instrumentalização do tradutor em diversas áreas, principalmente as novas interfaces 

acolhidas pela tradução como em disciplinas que tratam de inovação e tecnologia ou mesmo 

das disciplinas já consolidadas: 

 

Tradução – Recursos e estratégias 

Ementa: estudo dos diferentes recursos e de estratégias utilizadas e 

desenvolvidas pelo tradutor durante o processo tradutório 

Objetivos: conhecer e discutir as possíveis estratégias (macro e micro 

análise) no processo tradutório; conhecer e discutir os recursos (subsídios 

internos e externos) utilizados pelo tradutor; aprender a identificar os 

recursos e estratégias e discutir os recursos (subsídios internos e externos) 

                                                           
16

 Todas as ementas mencionadas estarão no Apêndice H – UEM. 
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utilizados pelo tradutor; [...] tradução com o auxílio do computador (UEM, 

2005). 

 

Há um perfil dicotômico delineado de teoria e prática (QUENTAL, 1995) na UEM. 

Porém, percebemos uma tendência ao entrosamento pela quantidade de disciplinas que tratam 

de teoria e prática ao mesmo tempo, uma sem excluir a outra e de forma que o aluno possa ter 

uma “visão do que o tradutor tem de sua tarefa” para “ traduzir como crítico/leitor/autor de 

um texto” e isso “reflete uma determinada teoria da tradução” (DARIN,1998). 

 

PUC-RJ – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

O curso de Tradução da PUC-RJ foi criado no final dos anos 60 e existe como 

habilitação a partir de 1978. É o único curso privado entre as universidades escolhidas para a 

análise. Foi na PUC-RJ que ocorreram os dois primeiros Encontros Nacionais de Tradutores 

realizados em 1975 e 1985 e estes eventos foram os precursores para o processo de 

legitimação da profissão no Brasil (MARTINS, 2007). O primeiro encontro foi promovido 

pelo Diretor do Departamento de Letras, Affonso Romano de Sant’Anna, em parceria com a 

ABRATES, na época presidida por Paulo Rónai e teve como objetivos: 

 

 Lançar as bases e promover a formação de uma consciência de classe; 

 Congregar os órgãos de classe já existentes, mas dispersos, como a 

ABRATES e a Associação de Tradutores Públicos e Intérpretes do Estado da 

Guanabara (ATPIEG) e a comissão dos Tradutores Funcionários Públicos; 

 Discutir problemas específicos do tradutor, tais como o 

reconhecimento da profissão, a remuneração, a relação tradutor-editor e as 

dificuldades no ensino da tradução; e 

 Possibilitar a ilustração e projeção dos alunos do Curso Tradutor-

Intérprete, “num contato benéfico com ideias, experiências e atividades em 

geral do ambiente profissional propriamente dito” I Encontro Nacional de 

Tradutores, Conclusões e Recomendações (MARTINS, 2007). 

 

Esse fato contribuiu para todo o mercado da tradução e foi fundamental para a 

consolidação do curso. Devido à grande produção acadêmica do departamento, em 2004 

nasceu a revista Tradução em Revista e houve uma reforma curricular que vigora até hoje. 

Segundo o artigo sobre a história da PUC-RJ de Márcia Martins (2007) que fez um balanço 

dos 35 anos da vida da Tradução na universidade, houve uma ampliação do espaço da 

Tradução. 

Em sua página de divulgação percebe-se um enfoque na profissão do tradutor como 

opção no mundo globalizado, ou seja, a universidade aponta para o mercado de trabalho e a 

necessidade de disseminação da informação. A PUC-RJ sugere que o tradutor depois de 
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formado poderá trabalhar 

 

com textos de vários gêneros e modalidades, entre os quais se incluem obras 

literárias e técnicas; filmes para cinema, televisão e vídeo; manuais técnicos 

e software; sites da internet; contratos, patentes e bulas; documentos legais; e 

muito mais. No mundo da tradução há espaço para pessoas com interesses e 

aptidões os mais diversificados, desde que tenham em comum a paixão pelas 

atividades de ler e escrever e o domínio da matéria-prima de seu trabalho, 

que é a língua materna, com todo o seu potencial comunicativo (PUC, 2014). 

 

Apesar da posição tradicional destacada nos Estudos da Tradução, o mercado de 

trabalho é o foco do seu curso, da mesma maneira que ocorreu na UNB, apresentada neste 

trabalho anteriormente. Há uma proposta que está direcionada para um perfil em que se espera 

que a universidade prepare o tradutor para atender a vários segmentos da sociedade e para 

lidar com a complexidade do campo de trabalho. 

Foram analisadas 28 disciplinas, dentre as quais 24 foram classificadas como práticas 

(P), 2 como teóricas (T) e 2 como teórico-práticas (TP). 

Uma das disciplinas (Apêndice I
17

) teóricas (T) observadas é: 

 

Estudos da tradução (LET1925) 

Ementa: Estudo de diferentes concepções de tradução, com suas respectivas 

implicações para a prática em diferentes contextos culturais. Relação entre 

essas abordagens e diferentes concepções de linguagem e significação. 

História da tradução. 

Bibliografia: ARROJO, R. Oficina de Tradução - A teoria na prática; São 

Paulo: Ática, 2002.  

DELISLE, J; WOODSWORTH, J. Tradutores na história; São Paulo: Ática, 

1998.  

MUNDAY, J. Introducing Translation Studies; London/New York: 

Routledge, 2001. 

 

Algumas disciplinas analisadas que foram classificadas como teórico-práticas (TP) 

são: 

 

Linguagem e sentido (LET1830) 

Ementa: Forma e sentido. Sentido e verdade. Sentido e práxis. Grandes 

temas e questões no campo das teorias do sentido: universalidade, 

figuratividade, imanência, composicionalidade. Apresentação, discussão e 

prática de metalinguagem relevante para dar conta da significação em 

diversos planos da linguagem. 

Bibliografia: AUROUX, S. Filosofia da linguagem. Tradução de José Horta 

Nunes.; Campinas: Unicamp, 1998.  

LYONS, J. Semântica.; Lisboa: Editorial Presença, 1999. MARCONDES, 

                                                           
17

 Todas as ementas mencionadas estarão no Apêndice I – PUC- RJ. 
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D. Textos básicos de linguagem; Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. 

 

Introdução à tradução (LET1921) 

Ementa: Tradução de textos de caráter geral, com revisão e reescrita. 

Convenções de redação. Abordagem contrastiva de estruturas linguísticas do 

inglês e do português. Introdução a estratégias de pesquisa: análise e uso de 

fontes de consulta. Leitura e discussão de textos teóricos que conceituam a 

tradução e refletem sobre a prática da atividade. 

Bibliografia: ARROJO, R. O signo desconstruído: implicações para a 

tradução, a; Campinas: Pontes, 1992.  

BAKER, M. Routledge encyclopedia of translation studies; London &: 

Routledge, 2000.  

PERINI, M. A. Sofrendo a gramática; ensaios sobre a linguagem; São Paulo: 

Ática, 2001. 

 

Algumas das disciplinas práticas, entre elas Literatura e Cultura Britânicas: obras 

fundadoras (LET1914), Tradução de Ficção (LET1924), Sintaxe (LET1808) e Língua 

Inglesa: Discurso Escrito (LET1903) tratam do como fazer. As ementas das disciplinas de 

prática instrumentalizam o tradutor para sua formação, inserindo bagagem cultural, tópicos 

informativos e técnicos.  

Uma relação dicotômica foi percebida no currículo da PUC, com disciplinas divididas 

em teóricas e práticas, quando poderiam estar articulados com a reflexão teórica. Sobre a 

dupla necessidade do currículo, o professor Álvaro Faleiros (USP), ao responder a uma 

pesquisa para dissertação de mestrado sobre o ensino da tradução, observa que “a formação 

[...] comporta um duplo desafio: 1) produzir traduções comentadas cujos objetivos não são 

necessariamente o grande mercado; 2) instrumentalizar tradutores para que possam ser 

absorvidos pelo mercado (COSTA, 2013). Isso reforça o que foi apontado desde o início desta 

pesquisa, de que existe uma desconexão entre a teoria e prática que aparecem refletidas nos 

currículos das universidades que preparam o tradutor em formação e a qual o professor aponta 

como um desafio a ser superado. A proposta da graduação de envolver os alunos com as 

questões práticas da tradução se difere da proposta da pós-graduação que carrega a tradição 

inovadora do curso em relação aos Estudos da Tradução, descrita inicialmente nesta pesquisa 

e que não cabe análise aqui. 

 

4.2 ANÁLISE  

  

Muitas observações puderam ser inferidas a partir da definição de quais disciplinas 

seriam teóricas, práticas ou teórico-práticas (Quadro 5). Os dados analisados das disciplinas 

assim divididas, além dos dados periféricos, traçam o perfil de cada universidade buscando 
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apresentar o vínculo que une teoria e prática. Esta pesquisa reflete os dados levantados em 

uma pesquisa documental e propõe uma interpretação baseada na metodologia proposta, de 

forma que o tipo de abordagem da coleta foi responsável pela análise de dados e pelo 

resultado apresentado. O quadro abaixo apresenta os números absolutos das disciplinas 

determinados pela análise do corpus.   

 Quadro 5 – Perfil das disciplinas avaliadas nas universidades pesquisadas 

Disciplinas UFRGS UFU UNB UFJF UFPR UFOP UFPB UEM PUC–RJ 

Práticas 35 19 26 23 29 65 26 42 17 

Teóricas 0 5 1 2 1 3 2 3 3 

Teórico-práticas 8 7 2 3 5 7 9 15 5 

Total 43 31 29 28 35 75 37 60 28 

 

Essa pesquisa reflete sobre o papel secundário destinado à teoria nos currículos de 

tradução e a relação estabelecida entre teoria e prática, que ainda está longe do que se poderia 

chamar de ideal. Foram analisadas nove (9) universidades mediante o corpus coletado e, 

segundo essa investigação, as disciplinas de teoria e prática estão desvinculadas nos currículos 

dos cursos de Tradução e a dicotomia teoria e prática está estabelecida na maioria das 

universidades, desde a organização curricular e com grande espaço garantido para a prática 

(Figura 1).  

O quadro 5 aponta para uma distribuição heterogênea das disciplinas e uma 

disparidade no número das consideradas por essa pesquisa como teóricas. Isso aponta para um 

perfil de universidade que entende que o Curso de Tradução deve buscar atender às 

necessidades do mercado e treinar o tradutor para o ofício de traduzir e que as disciplinas 

teóricas ocupam um espaço menor. 
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No gráfico anterior, fica ilustrada a separação no número de disciplinas, com um peso 

maior para as disciplinas práticas que somam 289 disciplinas em 366 pesquisadas.  

A grande oferta e a extensa carga horária de disciplinas obrigatórias e eletivas buscam 

atender às diversas demandas da área da tradução, pela criação de diversas disciplinas que 

compreendem as subáreas. A pesquisadora Barbosa (2009) entende esse fenômeno como uma 

diversificação necessária, indispensável para formar um tradutor, e que ela chamou de tarefa 

nada fácil. Portanto, entende-se que para atender às necessidades de um curso de tradução, 

cujo trabalho compreende tantas possibilidades, o currículo implicará necessariamente um 

curso muito diversificado e preocupado com o como fazer. Isso é até mesmo desejável. 

Segundo as observações do corpus, essa é uma situação comum nos vários cursos de 

graduação analisados, pois as demandas do tradutor em formação devem ser supridas pela 

instituição e cujo espaço garantido pela maioria dos projetos pedagógicos analisados. As 

universidades, de modo geral, percebem o trabalho do tradutor como um ato mecânico, que 

pode ser testado e posto em prática e a tradução como um processo de “mecanismos de 

tradução” (ARROJO, 1992) e cujas habilidades que podem ser aprendidas e repetidas, caso 

seja treinado. O tipo de tradutor que pode emergir de um curso de Tradução, com esse perfil 

conservador, poderá ser o de um tradutor marcado pela oposição teoria/prática, com uma 

percepção de que teoria não seria necessária para a prática. 

A universidade aqui chamada de conservadora teriam um perfil que está preso ao 

paradigma dominante e a universidade inovadora aquela que tende ao rompimento, avançando 

para formas alternativas que quebrem a ideia de uma estrutura posta e tradicional e se propõe 

a estimular a reflexão como um desafio. Entende-se inovadora uma universidade que aponte 

novas formas de pensar a partir de uma perspectiva emancipatória do aprender (CUNHA, 

2001), cuja ementa busca problematizar as questões que levam ao aprendizado, de forma 

combinada com as propostas tradicionais. 

Essa é uma visão conservadora apontada pela análise em universidades como a 

UFRGS, UNB, UFJF e UFOP. A tendência tradicional encontrada na maioria das 

universidades pesquisadas e apontada por esse estudo demonstrou o mesmo destaque em 

disciplinas práticas encontradas por Quental em 1995, apontando para uma grande distância 

entre as disciplinas teóricas e práticas. É uma situação similar a encontrada nesse trabalho. A 

universidade está se preparando para atender as novas demandas impostas pelas novas 

tecnologias, criando cada vez mais disciplinas, que aliadas as já tradicionais amplas em 

Figura 1 - Quantidade de disciplinas teóricas, práticas e teórico-práticas em números absolutos por universidade. 
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pluralidade, expandem o curso para uma carga horária espantosa, como a ofertada pela 

UFRGS, com 8.935 horas (Quadro 2). 

A observação considera como tradicionalistas as universidades UFRGS, UNB, UFJF, 

UFPR, UFOP e PUC–RJ, quando em contraste com uma pequena tendência encontrada na 

análise de três das universidades: UFU, UFPB e UEM. Esses estudos apontam indicadores de 

que algo venha a se modificar em um futuro próximo, pois essas universidades buscam 

relacionar teoria e prática em várias disciplinas (Figura 2).  Ao observar as ementas e 

propostas pedagógicas, entre outros documentos, percebe-se que várias disciplinas buscam 

atender a uma perspectiva segundo a qual, teoria e prática não podem ser dissociadas em 

tradução, pois é a partir da prática que “se extrai a sua lógica, e é ela que nutre o pensar” 

(DARIN, 1998, p. 419). É a reflexão sobre a teoria que nutre a prática, articulando os 

movimentos e embasando as decisões tomadas pelo tradutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 interligação entre teoria e prática não pode ser descartada e é, portanto necessária e 

inevitável, e segundo Rodrigues (2004, p. 82) será necessário “reservar, na formação do 

aluno, um espaço para a reflexão”, de modo relacional e não dicotômico. Para Paulo Rónai 

(1997, p. 128), “[...] um questionamento dessa dicotomia no interior das reflexões sobre a 

tradução poderá precisar melhor também a possibilidade de um ensino da tradução 

diferenciado do tradicional”. A sugestão de Ronái condiz com o perfil percebido pela UEM 

que apresenta uma tendência à interligação de teoria e prática em seu currículo. São 15 

disciplinas teórico-práticas, um índice de 25% da quantidade total de disciplinas. Esse dado 

permite observar que as disciplinas teórico-práticas têm um papel relevante na construção de 

um currículo de curso que pode a vir ser inovador e no qual o perfil de tradutor poderá ser o 

de alguém que necessariamente estará mais preparado para analisar critica e eticamente o seu 

Figura 2 Perfil das disciplinas avaliadas nas universidades pesquisadas em porcentagem 
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próprio trabalho. 

Portanto, em uma segunda análise, percebe-se que há um posicionamento diferenciado 

das universidades UEM, UFPB e UFU, cujas disciplinas teórico-práticas, se somadas às 

disciplinas puramente teóricas, representam aproximadamente um terço do total das 

disciplinas. Esse é um panorama que se aproximaria do ideal proposto, em que disciplinas 

práticas acompanham uma reflexão teórica ao seu fazer. 

 Porém, as universidades com perfil mais conservador são em maior número. A análise 

apontou que em média 15,8% das disciplinas pesquisadas eram teórico-práticas e 5,2% eram 

teóricas. A diferença em percentagem para as disciplinas práticas resultou em 79%. Esse 

número significa que, de um total de 366 disciplinas analisadas, 289 disciplinas foram 

classificadas como disciplinas práticas. Assim sendo, daquele total de 366, apenas 19 

puderam ser classificadas como teóricas e 58 como teórico-práticas (TABELAS 4 e 5).  
 

 
 

 

 

Essa tendência foi verificada em seis (6) das nove (9) universidades analisadas, com 

matrizes curriculares que propõe disciplinas teóricas isoladas e localizadas nos fluxogramas 

antes das disciplinas práticas. São universidades que têm um perfil aqui denominado como 

conservador, na medida em que se preocupam em preparar o tradutor para um trabalho 

técnico, cuja natureza está pautada em disciplinas que buscam instrumentalizar o aluno com 

conteúdos informativos (AUBERT, 2003). Outro fator observado é a carga horária destinada à 

prática que é muito superior ao das disciplinas teóricas. A análise das cargas horárias aponta a 

importância dada às disciplinas práticas em todas as universidades pesquisadas. 

A pouca mobilidade dos currículos pode estar relacionada ao resultado observado. Por 

não ser possível mudar os currículos e os projetos pedagógicos e seus ementários com 

Figura 4 Disciplinas avaliadas quanto ao perfil 

(percentual relativo ao total) 
Figura 3 Números absolutos em um universo de 366 

disciplinas avaliadas 
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frequência, as universidades buscam traçar suas matrizes curriculares de modo que o docente 

tenha a possibilidade de alterar o conteúdo ao longo dos anos, sem que se estabeleça uma 

alteração do currículo em si.  

A distância que separa teoria e prática na concepção dos currículos poderá ser 

ampliada ou minimizada pela condução da ementa e, muito dependerá da visão que o docente 

tem do que seja uma tradução. Se o professor acreditar que deve recuperar o significado do 

texto, a perspectiva é de que a tradução pode ser neutra e levar ao que Arrojo (1992) chama de 

“ilusão” de que é possível sistematizar o processo de traduzir. Essa “[...] crença à 

possibilidade da sistematização dos processos de significação, tão difundida entre os 

estudiosos da linguística, que se pretende ‘científica’ e objetiva.” (ARROJO, 1992, p.70) pode 

levar a um perfil de ementa que aposte no processo técnico de traduzir; que vai buscar criar 

listas de palavras e procedimentos que entendem o tradutor como estando de “fora” do texto e 

como um mero conversor de palavras entre duas línguas. A tradução, portanto, vista como um 

trabalho que segue procedimentos técnicos que devem buscar soluções para a questão “como 

traduzir”, segundo Barbosa (1990).  

A articulação entre teoria e prática deverá partir do pressuposto que nenhuma das duas 

é a única correta e que as crenças do professor, sejam elas “explícitas ou não, funcionam em 

grande medida como normas e pontos de referência” para os alunos. Assim, a coordenação 

articulada das duas estaria diretamente ligada à concepção que o professor tem de tradução, e 

 

[...] é evidente, portanto, a necessidade de o educador estar informado sobre 

estudos, tendências e práticas para procurar fazer relações e fomentar o 

diálogo entre diversos aspectos do conhecimento. Sem a consciência de suas 

próprias concepções e contradições, o professor poderá corroborar 

estereótipos ou apresentar um quadro confuso e pouco elaborado da área e 

da profissão. (DARIN, 1998, p. 1610). 

 

Levar o estudante a fazer as relações necessárias entre teoria e prática é, portanto, um 

caminho que o professor deve traçar para suas aulas. Assim, apesar da constatação de que 

existe uma relação dicotômica nos currículos e ementas de disciplinas entre teoria e prática, é 

preciso garantir mais espaço para a discussão teórica na graduação, com disciplinas práticas 

articuladas com a reflexão teórica levando o aluno a pensar sobre seu papel e sobre o que é 

traduzir. É preciso observar e discutir conceitos, teorias, abordagens e crenças sobre tradução 

e tradutores no momento mesmo em que se está a traduzir. A lógica da dicotomia teoria e 

prática poderá ser o ponto de partida para alunos e professores refletirem sobre seu papel. 

Essa pode ser uma forma de lidar com o fazer do tradutor e o que se fala sobre tradução, ou 
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seja, sobre o próprio discurso teórico (DARIN, 1998). Essa pesquisa indicou, entre outras 

coisas, que teoria e pratica já se relacionam em diversas disciplinas, em diversas 

universidades, diferentemente do perfil engessado que Quental observou em sua pesquisa em 

1995. Esse pode ser um caminho a ser apontado para um currículo que contribua com a 

formação dos tradutores conscientes de seu papel autoral.  
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5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No prefácio do seu livro Conversas com tradutores, Ivone Benedetti (2003) faz uma 

série de observações pertinentes às discussões propostas nesse trabalho. Ela explica que a 

atividade tradutória é uma atividade eminentemente “intelectual produtiva” (p. 25), na medida 

em que gera um produto a partir de “processos intelectuais muito complexos e, em geral, 

realizados por um indivíduo solitário”. Assim como no texto de Benedetti, este trabalho 

aponta para uma série de questões pertinentes ao trabalho do tradutor e cujo foco primordial 

foi observar o tratamento dicotômico dado à relação teoria e prática no desenho curricular dos 

cursos de graduação em tradução nas universidades brasileiras, e por consequência, uma 

constatação de que as teorias descritas nesta pesquisa, de maneira geral, não produzem o 

efeito desejável na formação do tradutor.  

A teorização da tradução tem grande impacto sobre a realização da tarefa, pois revela 

aspectos invisíveis a olho nu por um tradutor desavisado. Isso ocorre porque o modo de 

pensar do tradutor, amparado por seu contexto educacional, social, psicológico e histórico, 

influi diretamente sobre a sua prática. Porém, conforme apontado pela metodologia aplicada 

nos currículos apreciados na análise, a função da teoria da tradução não poderá ter sentido 

apenas informativa. Estar ciente dos movimentos teóricos da tradução produz um efeito de 

“empoderamento” no aprendiz, valorizado pela importância histórica da tradução e seu papel 

fundamental na construção da civilização ocidental e também precisa ser levado à reflexão. A 

disciplina teórica não pode ser relativizada funcionando como um estudo histórico das 

teorizações, mas a partir da constatação da própria separação histórica entre teoria e prática no 

ambiente acadêmico dos bacharelados em Tradução. É justamente esse o momento vivido 

pela tradução: discutir, analisar e problematizar uma série de questões que permeiam os 

movimentos da tradução implicados para a formação do tradutor.  

Esse fenômeno que trata da formação, dos currículos e da institucionalização da 

tradução, bem como a discussão de que as teorizações devem estar presentes nas 

universidades, vem sendo apontado por diversos encontros de tradutores. No XI Congresso 

Internacional da ABRAPT e V Congresso Internacional de Tradutores realizado na UFSC em 

Florianópolis, em 2013, havia 66 simpósios, com cerca 12 apresentações de trabalho em cada 

um, comportando cerca de 600 trabalhos apresentados. Muitos tratavam da formação de 

tradutores.  

A perspectiva institucional acrescentada à teorização da tradução enriquece discussões 

e “potencializa” uma teorização questionadora (AUBERT, 2003, p. 11). A institucionalização 
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dos Estudos da Tradução como disciplina, apontada pelo capítulo II, procurou demonstrar no 

subcapítulo O tradutor na história, que a criação dos cursos de Tradução converteu as 

universidades em um dos maiores responsáveis pela formação de novos tradutores. A 

distância do tradutor profissional e do tradutor formado tornou-se maior e a universidade 

reafirmada como o principal lugar de reflexão. A institucionalização da tradução no Brasil se 

deu a partir de movimentos que ocorreram de forma simultânea, através de publicações em 

periódicos especializados, com a criação dos cursos e por meio de uma série de encontros de 

tradutores, criando-se assim uma esfera de reflexão que inovou, de forma a representar o 

projeto teórico-prático da Tradução e cuja produção científica que se propõe a contribuir e 

aprimorar os Estudos da Tradução (DARIN, 1998).  

Há uma relutância histórica para a articulação de teoria e prática no Brasil. Em 2014, 

comemoramos 40 anos da primeira reflexão teórica feita por Paulo Rónai, o livro Escola de 

Tradutores e, foi há 40 anos, em 1975, o Primeiro Encontro Nacional de Tradutores. Há 

pouco mais que isso, a fundação do primeiro curso de Tradução, ocorrido em 1968. Foi 

apenas a partir dessa data que a universidade se torna o lugar preferencial para a formação dos 

tradutores no Brasil, antes disso, os tradutores profissionais aprendiam sem orientação. 

Segundo Darin (2006), seria normal, portanto, que houvesse certa desconfiança dos tradutores 

oriundos da academia,  

 

É compreensível que os tradutores profissionais, que aprenderam a traduzir 

sozinhos, sem uma preparação específica que os orientasse, olhassem com 

desconfiança para os jovens egressos das universidades as quais para eles 

eram pólos distantes da realidade diária do trabalho do tradutor, da rotina 

profissional que conheciam tão bem. Nesse contexto, toda a arquitetura 

teórica, com seus argumentos e suas problematizações, parecia sem 

importância para os tradutores experientes. Para alguns, essa visão ainda 

hoje se sustenta. (p.1609)  

 

Os estudos da tradução foram se distanciando cada vez mais dos tradutores 

profissionais, deixando para a universidade o papel principal da reflexão da Tradução, 

cabendo à universidade, a discussão que percebe a tradução como um lugar para uma enorme 

diversidade de temas, fato demonstrado largamente em encontros e publicações e por meio da 

criação de novos cursos de graduação e pós-graduação 

Segundo Martins (2005), a institucionalização do ensino da tradução no Brasil 

produziu um efeito de multiplicação do conhecimento e disseminação de teorias que 

aparecem, principalmente, nos cursos de pós-graduação e nas linhas de pesquisa de programas 

geralmente sob a égide do curso de Letras, em áreas das mais diversas, como a Teoria 
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Literária, a Literatura comparada e as Línguas modernas, entre outras. 

Por mais simples que seja uma tradução, ela revela muito do seu tradutor: sua origem, 

o tempo em que vive, a história que o cerca, suas crenças, conhecimentos e ideologias e, por 

isso mesmo, é possível concluir que toda tradução está longe de ser neutra ou 

descontextualizada e certamente não é um resgate de significados estáveis de um texto. Há 

uma “ligação intrínseca e inevitável” entre tradutor e tradução, entre sujeito e objeto, o que 

corrobora com a ideia de que as teorias da tradução estão inutilmente em busca de uma 

sistematização do processo de traduzir (ARROJO, 2003, p. 70). 

No mesmo sentido, a globalização produz efeitos que colocam em negrito as 

transformações no conceito de sujeito impostas pela fragmentação das identidades, projeto 

examinado por Hall (2003). É um movimento que implica atravessar as fronteiras e questionar 

a percepção de definição de espaço e tempo, apontando novos conceitos de identidade cultural 

e nacional e, cuja organização não poderia ser fixa em termos de territorialidade e língua. 

 

Essa aparente circularidade, que coloca o conceito de generalização ele 

próprio em cheque, é inevitável e caracteriza o que Derrida defende como 

sendo o estar-se em constante processo de negociação no interior mesmo da 

contradição. A despeito da impossibilidade do processo de generalização, 

não se escapa, entretanto, de seus efeitos manifestos, isto é, da necessidade 

mesmo de generalizar. Da mesma forma como não se escapa do processo de 

negociação entre a necessidade e a impossibilidade de identificação 

(BEATO, 2004, p. 64). 

 

À desconstrução caberia a apontar a impossibilidade de definição do que chamamos de 

identidade, indicando um desdobramento de identidades, de forma a provocar uma imprecisão 

em que estariam todas e cada uma comprometidas, nas quais não seria possível definir o um 

de nenhuma delas. Assim, em um desdobramento para o tradutor, qual identificação estaria se 

sobrepondo às outras? Sua origem, língua, raça, crenças, o fato de ser homem/mulher? A 

negociação interminável não permite que se apresente uma clara identificação do que seria o 

perfil ideal de um tradutor. Se não há, portanto, uma identificação fixa possível podemos 

expandir para além de uma generalização, que entenda a impossibilidade e a necessária busca 

por um tradutor ideal ou por uma tradução ideal. O que restam são pistas de caminhos a 

percorrer.  

A direção pode estar apresentada nesse trabalho ao demonstrar que há uma nova 

tendência, pois algumas universidades pesquisadas possuem um perfil que tenta atender as 

demandas por meio de um currículo que proponha uma reflexão da teorização. Essas 

universidades estariam dentro de um perfil inovador contrastante com a grande maioria 
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analisada. Esse perfil acadêmico entende que a problematização trazida pela desconstrução 

tem um papel fundamental na formação do tradutor e do currículo acadêmico, pois introduz 

um embate às posturas conservadoras (Ferreira, 2006) e aponta novas perspectivas.  

Além disso, as disciplinas cujo objetivo é a formação do tradutor possuem uma 

natureza teórico-prática, implicando questões que pressupõe um conceito de tradução. É 

necessário que o docente do curso de Tradução encare essa natureza implícita de frente, para 

que ela não seja posta de lado ao priorizar critérios que determinarão o rumo de sua 

abordagem. As noções de interpretação de um determinado texto, as discussões que partirão 

dele e quais aspectos e abordagens terão prioridade, fazem parte do processo decisório 

pedagógico do professor e que supõe suas crenças e ideologias, afinal o tradutor que nascerá 

dessas discussões pressupõe “noções de interpretação,visibilidade e intervenção” (DARIN, 

2006, p. 1610). Essas questões foram apontadas pelo terceiro capítulo que buscou delinear os 

movimentos da tradução na história. 

Os subcapítulos que tratam da história da tradução e do perfil que emerge das 

correntes teóricas apontadas, buscam testemunhar a complexidade das visões compartilhadas 

ou opostas, versões quase sempre implicando questões parecidas como infidelidade ou 

traduzibilidade, dialogando entre si, por vezes de forma suplementar e, por outras, de maneira 

conflitante. As questões consagradas pela história da tradução revelam um perfil de tradutor 

que ora é servil e ora é aquele que dá luz. As concepções de tradução projetam um perfil de 

tradutor que refletem uma visão do que seja a tradução para uma determinada época e para 

própria produção de seu trabalho e, por consequência, influem para a ideia que temos de 

tradutor e suas atribuições hoje. 

As concepções de tradução e de qual é o perfil desejável de tradutor está refletido no 

currículo das universidades que, em sua maioria, se mostraram conservadoras (Figura 3) pois 

quase 80% das disciplinas analisadas são eminentemente práticas e proporcionam o contato 

do aprendiz com as línguas, o uso de novas tecnologias e de ferramentas como suporte ao 

trabalho do tradutor, entre outras disciplinas informativas. 

Conforme apontado por essa pesquisa, as disciplinas práticas tem de fato grande 

importância em um bacharelado, a começar pela própria diversidade de possibilidades que a 

área da tradução representa. De um total de 366 disciplinas analisadas, apenas 77 disciplinas 

foram consideradas por esse trabalho como teóricas e teórico-práticas, indicando que apenas 

uma em cada cinco disciplinas, de modo geral, tratam da teorização da tradução. Estão 

incluídas nesse percentual, disciplinas como História da Tradução e Teoria da Tradução, em 

cujas propostas e, devido a sua natureza generalizadora a começar pelo título, não poderiam 
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caber em um recorte, limitado por 50 h/aula, em média. Portanto, mesmo com propostas 

pedagógicas e programas que entendem a necessidade de levar o tradutor à reflexão teórica, 

na maioria dos casos a articulação entre os Estudos da Tradução e a prática não se apresenta 

de forma significativa, permanecendo ainda como uma utopia.  

Apesar de haver um pequeno salto desde o trabalho de Quental (1995), a maioria dos 

currículos que formam tradutores no Brasil não consegue dar um passo comprometedor para a 

articulação de teoria e prática. A maioria das universidades apresenta uma visão 

tradicionalista que entende seus aprendizes como artesãos e a tradução como um ofício que 

requer treinamento mecânico para atingir a perfeição. Assim como um aprendiz de alfaiate, o 

tradutor deve aprender a manipular instrumentos, exercer seu encargo com exatidão, caprichar 

nos detalhes e repetir à exaustão, até que consiga fazer seu trabalho sozinho. Como em uma 

alfaiataria, a aprendizagem da tradução seria um ofício automático, um processo braçal, 

artesanal, sistematizado até que se torne espontâneo, natural, impecável como uma peça de 

arte. Para essa perspectiva conservadora, a universidade seria o lugar de atividade que elabora 

e fabrica um produto, um lugar como uma tradutaria. 

Uma tradutoria possui um currículo que privilegia o treinamento e a informatividade. 

É um processo que compromete o aprendiz com uma série quase interminável de opções e em 

uma cruzada pela capacitação e para atender ao mercado, e assim, o curso de Tradução se 

torna um desafio para o ensino e aprendizagem. A tradutaria busca acumular o tradutor de 

conhecimentos, normas, convenções e sistematizações que estão associadas ao seu sucesso. 

Não será possível deixar de atender as novas demandas, mas para se distanciar de um 

modelo de tradutaria, a universidade propõe estabelecer uma boa relação entre teoria e prática. 

Será necessário repensar as abordagens tradicionais para a formação do tradutor, para facilitar 

a articulação das práticas tradutórias aos Estudos da Tradução de forma significativa, com um 

tratamento que as envolva de forma complementar. Uma formação que compreende esse tipo 

de reflexão traz à tona um tradutor crítico capaz de articular e tomar decisões de forma 

criativa.  

As implicações teórico-práticas e suas relações e o processo de descentramento da 

desconstrução implicam em um perfil de tradutor e em uma atividade tradutória em que se 

percebe, compreende e preserva as marcas da estrangeiridade (BERMAN, 2002, 

SCHLEIERMACHER, 2001). A tradução é vista não como um apagamento das diferenças, 

mas como reposição das diferenças (MESCHONNIC, 1999). É o tradutor que opta por ser 

visível ou não (VENUTI, 2002) para uma tradução como transformação das línguas 

envolvidas (DERRIDA, 1975) cujas semelhanças e diferenças se apresentam em um momento 
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de confronto entre línguas para alimentá-las (OTTONI, 1997). A universidade inovadora é 

aquela em que a tradução é vista como reescrita e se apoia pela retomada e articulação das 

mais diversas questões teóricas. Seu currículo apresenta um programa de disciplinas que 

desperta consciência autoral do tradutor e parte da discussão teórica, solidificando a 

responsabilidade por cada decisão tomada pelo seu aprendiz.  

Desta forma, para a construção de um novo currículo que se tornasse mais próximo ao 

ideal, as diversas questões teóricas seriam convocadas a todo momento e o apoiariam, a partir 

do próprio processo desenvolvido em cada disciplina. Essa é uma perspectiva idealizada que 

está em conflito com a busca pela instrumentalização do aluno nos mais diversos segmentos e 

que, comprovada pela análise, exerce grande influência na construção curricular dos cursos. 

Esse conflito de interesses aponta para a discussão da legitimidade ou não das escolhas de 

disciplinas na grade curricular, um dos problemas apontados pela teoria curricular. 

Um currículo inovador, portanto, deve levar em consideração as múltiplas posições 

históricas apontadas pelos Estudos da Tradução e a multiplicidade de disciplinas necessárias 

para a formação do tradutor e, sobretudo, deve lançar mão de um perfil de tradutor que 

desenha-se a partir da harmonização entre esses segmentos. É a partir do horizonte teórico que 

se pensa a tradução na academia e é a partir das escolhas feitas pelo professor que serão 

estabelecidos os critérios que apontarão as referências para essa reflexão. O importante, 

segundo Darin (2006) é que não importa o ponto de partida, o que vale é a articulação que se 

apresenta a partir da temática escolhida. Para essa pesquisa, a discussão sugerida é a da 

problemática da dicotomização de teoria e prática.  

O professor de um curso de bacharelado em Tradução, seja ele de uma disciplina 

prática ou de uma teórica, pode apontar as questões que envolvem a discussão da articulação 

entre teoria e prática e, dessa forma, despertar no aluno uma percepção crítica das forças que 

envolvem a tradução e suas teorias para articulá-las à prática. 
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APÊNDICE A: UFRGS – Ementas de disciplinas analisadas 

UFRGS DISCIPLINA Trecho da EMENTA Qtd % Total 

(T) 

Teórica 
--- --- 0 0 

43 

 

Leitura e 

produção de 

textos em 

língua 

portuguesa 

(LET01222) 

Introdução à análise do texto como espaço de posicionamento e 

argumentação. Aspectos contextuais determinantes da leitura e da 

produção textual enquanto práticas sociais. Leitura e produção de 

diferentes gêneros textuais 

8 18.6 

(TP) 

Teórico-

prática 

Teorias da 

leitura 

(LET03011) 

Súmula: A leitura como etapa dos processos tradutórios e da revisão 

de textos. A leitura como objeto de reflexão em meio aos estudos 

linguísticos. Particularidades e contribuições de diferentes 

concepções teóricas para prática leitora. 

Objetivos - A disciplina visa levar o aluno a  

I - reconhecer:  

a) um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre a natureza do 

processo de leitura em geral;  

b) a natureza, operações e necessidades de leitura específicas do 

tradutor e do revisor de textos;  

c) recursos para verificação de graus de inteligibilidade e de 

complexidade textual.  

II - avaliar  

a) diferentes desempenhos de compreensão de leitura com vistas à 

leitura e escrita tradutórias ou à leitura de revisão de textos. 

Leitura e 

produção de 

textos em 

língua 

estrangeira 

(LET02103) 

Leitura e produção de diferentes gêneros textuais em Inglês. Análise 

do funcionamento textual e suas especificidades tipológicas. 

Revisão de 

Textos 

Traduzidos 

(LET02110) 

Gerenciamento de projeto de tradução. Cotejo do texto escrito em 

língua estrangeira e em língua portuguesa e sua edição. Investigação 

de critérios de correção gramatical, estilística, terminológica, 

idiomática e de adequação à finalidade do texto. 

Revisão de 

textos em 

língua 

portuguesa 

(LET01220) 

a revisão como objeto de reflexões teóricas e de intervenções 

práticas em diferentes níveis. Interfaces entre os componentes 

pragmático, semântico e as estruturas sintáticas e morfológicas da 

Língua Portuguesa 

Teoria do texto 

(LET01424) 

estudo do texto como objeto de estudo teórico e reflete sobre a 

organização teórica do texto e a relação do texto com sua 

exterioridade 

(P) 

Prática 

Leitura e 

produção de 

textos em 

língua 

estrangeira 

(LET02103) 

Leitura e produção de diferentes gêneros textuais em Inglês. Análise 

do funcionamento textual e suas especificidades tipológicas. 
35 81.4 
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APÊNDICE B: UFU – Ementas de disciplinas analisadas 

UFU DISCIPLINA Trecho da EMENTA/PROGRAMA/OBJETIVO Qtd % Total 

(T) 

Teórica 

Leituras do texto 

literário 

(GTR004) 

Objetivos: Discutir princípios teóricos fundamentais do texto literário; 

Examinar as implicações político institucionais do cânone ocidental; 

Analisar e interpretar obras literárias. 

Ementa: Introdução aos estudos teóricos de literatura. Leitura e discussão de 

obras canônicas. Análise e interpretação do texto literário.  

Programa: 1. Noções fundamentais da literatura e sua natureza histórica: o 

texto, o autor e o leitor. 2.Problemas da história da literatura: o objeto, o 

método e a periodização. 3.O texto literário: análises e interpretações 

segundo os diversos olhares da crítica. 4.Mímese e verossimilhança: a leitura 

de Édipo Rei 5.O herói ocidental:Odisséia.6.O herói romanesco: Madame 

Bovary 

5 16.1 

31 

Estudo dos 

gêneros 

literários 

(GTR010) 

Objetivos: Elaborar uma reflexão crítica a respeito do problema dos gêneros 

literários; Refletir sobre a história dos gêneros literários; Abordar as 

controvérsias teóricas a respeito dos gêneros literários; Analisar e interpretar 

textos literários de diversos gêneros. 

Ementa: Estudo das poéticas clássica, romântica e moderna. Os gêneros 

literários e suas formas 

Teorias 

contemporâneas 

da tradução 

(GTR 011) 

Objetivo: Realizar uma reflexão aprofundada acerca das principais questões 

que envolvem a discussão teórica sobre tradução. Discutir a interface da 

tradução com outras áreas do conhecimento, tais como linguística, filosofia, 

literatura etc. 

Ementa: Estudo crítico das abordagens contemporâneas de tradução com 

base teórica em modelos linguísticos, filosóficos e literários. 

Introdução aos 

estudos da 

tradução 

(GTR001) 

Objetivos: Desenvolver uma reflexão sobre as principais questões teóricas 

relacionadas à tarefa do tradutor a partir da discussão das principais 

tendências teóricas dos estudos da tradução. 

Ementa: studo da questão do texto original e do conceito de fidelidade. A 

tradução como transformação de significados em oposição à noção de 

tradução como transferência. As relações entre tradução e original, tradutor e 

autor. 

Programa: 1. Definições da tradução e do tradutor; 2.Modos de traduzir; 3.A 

questão da fidelidade; 4.A questão do texto original. 5.Normas gerais da 

tradução; 6.Os limites da traduzibilidade; 7.A questão da (in)visibilidade do 

tradutor; 8.Autonomia do tradutor e da tradução;9.Participantes do ato 

tradutório 

Literaturas de 

expressão em 

língua inglesa 

(GTR015) 

Objetivo Geral: Contextualizar as relações históricas, sociais, políticas, 

culturais, estéticas, psicológicas, filosóficas e religiosas a partir do estudo de 

obras literárias das Literaturas de Expressão em Língua Inglesa. 

Objetivos Específicos: Abordar as características gerais que influenciaram a 

produção literária nas sociedades de expressão em língua inglesa; Examinar 

os aspectos estéticos que marcaram a produção literária nas sociedades de 

expressão em língua inglesa; Interpretar o legado cultural oriundo da 

produção literária nas sociedades de expressão em língua inglesa. 

Ementa: Nesta disciplina, propõe se o estudo crítico analítico sobre o 

conceito de Anglofonia na relação cultura/língua/ 

estética; o significado do processo de colonização e sua influência na 

produção literária; o advento da estética temática e de identificação político 

cultural; os conflitos de valor na língua do colonizador e na literatura do 

colonizado, a partir dos gêneros poesia, narrativa e teatro nas literaturas de 

expressão em língua inglesa 

(TP) 

Teórico-

prática 

Tradução 

comentada 

(GTR006) 

Objetivos: analisar os textos traduzidos e originais, inciar o aluno a uma 

reflexão sobre a natureza da operação tradutória e introduzi-lo a uma prática. 

Ementa: Exame de textos traduzidos de diferentes tipologias. Problemas 

ligados a diversidade dos universos de referência léxicos específicos, dados 

socioculturais, etc. Diversidade dos comportamentos tradutórios. 

Programa: Os textos, as línguas. As tipologias textuais no contexto 

tradutório. As diversidades culturais. Questões geopolíticas aplicadas à 

tradução. Questões históricas aplicadas à tradução. Questões socioculturais 

aplicadas à tradução A terminologia. Exame de textos traduzidos. 

 

7 26.9 

Tipos e gêneros 
Objetivo Geral: Estudar a questão das categorias de texto encontráveis nas 

sociedades e culturas e em especial na sociedade e cultura brasileiras.  
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textuais 

(GTR008) 

Objetivos Específicos:  

1) Discutir o que é tipologia de texto e como se estabelece; 

2) Examinar, discutir e estabelecer critérios definidores de tipologias; 

3) Examinar tipologias de texto existentes, comparando-as; 

4) Caracterizar tipos, gêneros e espécies de textos; 

5) Discutir a interrelação entre tipologia e ensino de língua 

Ementa: Tipologia de texto. Critérios para estabelecimento de tipologias. 

Tipos, gêneros e espécies e textos. Caracterização de categorias diversas de 

textos da natureza dos tipos, gêneros e espécies. Análise de textos face aos 

elementos tipológicos. Tipologia e ensino de língua materna. 

 

(P) 

Prática 

Procedimentos 

técnicos da 

tradução 

(GTR007) 

Objetivos: Familiarizar os alunos com os procedimentos básicos da 

tradução, em suas dimensões linguísticas, estilísticas e culturais. 

Desenvolver uma competência tradutória básica, para a relação tradutória 

inglês-português. 

Ementa: Aquisição progressiva dos procedimentos técnicos da tradução 

escrita, para uma variedade de tipologias textuais, aplicada à relação 

tradutória inglês/português. Capacitação básica na elaboração de traduções, 

com ênfase na adequação estilística do texto traduzido. 

Programa: Quadro geral dos procedimentos técnicos da tradução. 2. 

Tradução literal e transposição. 3.Transcrição e empréstimo. 4. Explicitação 

e implicitação.5. Modulação.  

6. Adaptação. 7. Omissão, erro, acréscimo. Soluções intersemióticas. 8. 

Exercícios de aplicação. 

19 61.3 
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APÊNDICE C: UnB – Ementas de disciplinas analisadas 

UnB DISCIPLINA Trecho da EMENTA Qtd % Total 

(T) 

Teórica 

Teoria da 

tradução 

(140732) 

Reflexão cientifica sobre a tradução. Fundamentos teóricos: 

elementos constitutivos da teoria de tradução. Terminologia e 

significado em prospectiva interlinguística. Questões fundamentais 

dos contatos de língua. Linguagem, língua e cultura. Tipos e técnicas 

de tradução. O contato entre línguas e o problema da equivalência. O 

conceito de fidelidade: ganhos e perdas. Os limites da tradução. 

1 3.4 

29 

(TP) 

Teórico-

prática 

Teoria da 

tradução 2 

(140741) 

Tipologia do texto aplicado à tradução. Diferentes modelos de 

classificação de textos. Abordagem empírica de textos em diferentes 

línguas. Determinantes extralinguísticos e suas aplicações à 

tradução. Tipologia de culturas. Relações entre língua e cultura. 

Adequação do processo de tradução à língua de destino. A tradução 

literária. Problemas de tradução computacional.. 

2 6.9 

Leitura crítica 

de textos para a 

tradução 

(141933) 

Ementa: Teoria da leitura; teoria da recepção; semiótica de textos; 

codificação e decodificação. Exercícios de leitura. Resolução de 

problemas de codificação obscura ou inadequada; ambiguidade, 

imprecisão, etc. Interpretação de mensagens e hierarquização de 

elementos estilísticos. 

Programa: Introdução às teorias da leitura: comentário das principais 

correntes teóricas e de atualidades na pesquisa da leitura com ênfase 

na teoria da recepção e na semiótica de textos. Conceitos de 

codificação e decodificação e sua relação com a tradução: a leitura 

como processo de tradução. 

(P) 

Prática 

Laboratório de 

texto1 

(140708) 

Ementa: Prática de técnicas de escrita. Registros da linguagem 

escrita. Correspondência formal. Atas. Discursos. Resumos, notas e 

telegramas. Sinonímia. 

Programa: Introdução: necessidades de escrita dos tradutores. 

Analise de registros de registros de linguagem escrita e incorporação 

de elementos de fala. O registro escrito do discurso oral. Exercícios 

dirigidos de escrita de textos de correspondência oficial e comercial, 

atas, discursos, atas, resumos, notas e telegramas,. Exercícios de 

síntese, sinonímia e revisão. 

26 89.7 

Cult. Inst. 

Norte 

Americanas 

141526 

Ementa: A formação histórica do povo norte-americano. Aspectos 

sócio-culturais da sociedade com ênfase no século xx. A economia. 

A política interna e externa. O desenvolvimento cientifico e artístico. 

Programa: History. 1. Colonial period . Backgrounds of migration . 

Stettlement  2. Revolutionary war Expansion; the pioneer 3. Civil 

war 4. World wars  Politics 1. Self-government Nineteenth-century 

politics 2 Revolutionary generation 3. Twentieth-century politics 

revolt against plutocracy. 

A disciplina tem o objetivo principal de familiarizar o aluno com as 

principais práticas consagradas na atividade diplomática e com as 

fontes do Direito Diplomático. 

Direito 

diplomático 

(185370) 

 

A disciplina tem o objetivo principal de familiarizar o aluno com as 

principais práticas consagradas na atividade diplomática e com as 

fontes do Direito Diplomático. 
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APÊNDICE D: UFJF – Ementas de disciplinas analisadas 

UFJF DISCIPLINA Trecho da EMENTA Qtd % Total 

(T) 

Teórica 

Estudos 

contemporâneos 

da Tradução 

 

Ementa: A virada cultural e a constituição da disciplina Estudos da 

Tradução. Tradução, poder e assimetrias culturais. A tensão entre 

estrangeirização e domesticação. As relações multidisciplinares dos Estudos 

da Tradução. A tradução como um processo de crítica e criação. 

Programa: Visões literárias. Os lugares da literatura traduzida no 

polissistema literário. Tradução: manipulação, reescritura e patronagem. O 

tradutor entre a estrangeirização e a domesticação. A tradução e a formação 

de identidades culturais. A tradução e a ética. A tradução e/na história. O 

tradutor como leitor, crítico e criador. 

2 7.1 

28 

Linguística 

aplicada à 

tradução 

 

Ementa: Aspectos linguísticos da tradução. Estudo da conceituação, da 

tipologia, dos modelos e dos procedimentos técnicos de tradução. A 

tradução e sua interface com outras vertentes linguísticas. 

Programa: Aspectos linguísticos relevantes no processo tradutório. A 

competência tradutória. O processo de tradução e as etapas do ato tradutório. 

Modelos e procedimentos técnicos de tradução. O modelo de Vinay e 

Darbelnet. O modelo de Nida. [...] Contribuições da Sociolinguística 

variacionista para os Estudos da Tradução. Contribuições da análise do 

discurso para os Estudos da Tradução. Contribuições da Linguística textual 

para os Estudos da Tradução. Contribuições da Linguística de Corpus para 

os Estudos da Tradução. Tradução automática e programas de apoio à 

tradução. 

(TP) 

Teórico-

prática 

Estudos da 

tradução 

 

Ementa: Discussão sobre a aquisição da competência tradutória e sobre a 

prática, o pensamento e a história da tradução a partir, precipuamente, de 

monografias realizadas por alunos do curso de Bacharelado em Letras: 

Tradução da UFJF  

Programação: Diplomados X descolados: a formação da competência 

tradutória. Tradução de histórias em quadrinhos. Tradução de letras de 

músicas. Tradução de títulos de livros. Tradução de literatura infanto-

juvenil. Tradução em períodos de crise. Tradutores mineiros. 

3 10.1 

Tradução 

audiovisual 

 

Ementa: Leitura e discussão de textos teóricos sobre a tradução audiovisual. 
Capacitação na elaboração de traduções, especificamente em legendagem e 

dublagem. 

 
Versão 

 

Ementa: Estudo das particularidades linguísticas e estilísticas de textos 
referenciais. Trabalho prático de tradução de textos da língua inglesa para a 

língua portuguesa. Elaboração de glossários a partir de pressupostos 

metodológicos da Linguística de corpus. Análise do posicionamento do 
tradutor diante das particularidades de cada tipo de texto e do meio de 

difusão que o veicula. 

  

(P) 

Prática 

Português para 

tradução 

 

Ementa: Recursos gramaticais de aprimoramento textual. Coesão e 

coerência textuais. A estrutura do texto acadêmico. 

Programa: Recursos gramaticais de aprimoramento textual: pontuação, 

crase, concordância, regência, emprego de pronomes, paralelismo sintático e 

semântico e casos de paronímia na língua portuguesa [...] 

23 82.1 

Linguística de 

corpus aplicada 

à tradução 

 

Ementa: Visão geral da Linguística de corpus. Contribuições para os 

Estudos da Tradução. Linguística de corpus e tradução: prosódia semântica. 

Programa: Recursos gramaticais de aprimoramento textual: pontuação, 

crase, concordância, regência, emprego de pronomes, paralelismo sintático e 

semântico e casos de paronímia na língua portuguesa [...] 

Introdução à 

interpretação 

 

Ementa: As modalidades de interpretação. Elementos práticos da 

interpretação. 

Programa: Tradução simultânea, consecutiva e sussurrada: caracterizações e 

aplicabilidade. Elementos práticos de interpretação. 
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APÊNDICE E: UFPR – Ementas de disciplinas analisadas 

UFPR DISCIPLINA Trecho da EMENTA Qtd % Total 

(T) 

Teórica 

Tópicos 

centrais da 

tradução  

(HE 157) 

Disciplina de introdução aos principais tópicos de discussão na área 

dos estudos da tradução, dentre os quais: pressupostos implicações 

nas noções de tradução segundo o senso comum; amplitude e 

diferentes dimensões do conceito de tradução; noções de 

competência tradutória; dicotomias forma-sentido, autor-tradutor; 

noções de equivalência e de (in)traduzibilidade; noções de problema 

de tradução e erro de tradução; espaço e prática do tradutor.  

1 2.9 

35 

(TP) 

Teórico-

prática 

Tópicos 

especiais da 

tradução I 

(HE367) 

Partindo tanto de exercícios práticos de tradução (e de rescrita, em 

geral) quanto de leituras de caráter teórico e reflexivo, esta disciplina 

tem por objetivo a problematização de diferentes aspectos da questão 

do tempo e da temporalidade na e da tradução literária, com especial 

atenção as suas implicações para a compreensão do estatuto crítico 

da tradução. Não se trata, portanto, de pensar apenas a problemática 

da tradução dos diferentes modos de conformação do tempo na 

literatura (narrativa e poesia), mas, sobretudo, de pensar criticamente 

a tradução a partir de seus modos de inscrição no tempo 

5 14.3 

Crítica e Prática 

da Tradução I 

(HE159) 

 

Crítica e Prática da Tradução I (HE159) 

Fundamentação teórica básica para a prática e para a crítica do ato 

tradutório: estratégias e procedimentos tradutórios; tipologia textual 

e tradução; função e tradução. Prática da tradução voltada para a 

discussão da relação tipologia textual versus estratégias de tradução. 

Crítica e Prática 

da Tradução II 

(HE160) 

Diferentes noções de cultura. Cultura, linguagem e tradução. Prática 

de tradução voltada para a discussão de estratégias de tradução das 

especificidades culturais e para a discussão das condicionantes 

culturais de prática tradutória. 

Tópicos 

Especiais da 

Tradução II 

(HE368)  

 

Tópicos Especiais da Tradução II (HE368)  

Estudo de tópicos de uma determinada área em sua relação com 

questões pertinentes à tradução como: terminologia e tradução, 

ensino de LEM e tradução, filosofia e tradução, religião e tradução, 

artes plásticas e tradução, cinema e tradução, música e tradução, 

fotografia e tradução, entre outras. 

(P) 

Prática 

LET1924 

Tradução de 

Ficção 

Prática de tradução comentada, com embasamento teórico, de textos 

ficcionais com grau de complexidade médio a avançado. 

Desenvolvimento de técnicas de pesquisa. 

29 82.9 

Oficina de 

tradução I 

(HE362) 

Ferramentas de tradução. Prática de tradução. 

Oficina de 

tradução I 

HL872 

Comunidades de tradutores:listas, grupos, associações, sindicato. 

Questões éticas e normativas. Mercado de tradução. Prática de 

tradução. 
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APÊNDICE F: UFOP – Ementas de disciplinas analisadas 

UFOP DISCIPLINA Trecho da EMENTA Qtd % Total 

(T) 

Teórica 

Teoria da 

literatura 

(LET878) 

A constituição da teoria da literatura como disciplina, abordagem das 

mais relevantes vertentes da teoria da literatura, surgidas ao longo do 

século XX. Esta abordagem compreende: 1. Exposição das teorias; 2. 

Exame crítico de suas propostas com enfoque das inter-relações 

entre as teorias; 3. A relação entre teoria e crítica literária”. A 

disciplina promove a reflexão através da análise comparativa das 

teorias que tratam da teoria da literatura, movendo o aluno em 

formação em direção ao pensar para a construção de um pensamento 

crítico. 

3 4 

75 

(TP) 

Teórico-

prática 

Tradução de 

textos literários 

(LET954) 

Ementa: Análise e prática da tradução de textos literários, em prosa e 

em verso, no par linguístico inglês-português, com apoio teórico e 

ênfase nos aspectos sócio culturais. 

Programa: 

1. Leitura de textos teóricos para apoio à atividade tradutória. 

Apreciação crítica de textos literários. 2. Análise de traduções de 

textos publicados, contrastada com o original e exercícios de 

tradução: prosa. 3. Análise de traduções de textos publicados, 

contrastada com o original e exercícios de tradução: poesia e teatro. 

4. Análise de traduções de textos publicados, contrastada com o 

original e exercícios de tradução: adaptações infanto-juvenis. 5 

Análise de traduções de textos publicados, contrastada com o 

original e exercícios de tradução: Best-selleres. 

7 9.3 

(P) 

Prática 

Metodologia da 

tradução 

(LET949) 

Sistematização metodológica de ferramentas computacionais e fontes 

de consulta e referência para a tradução; a tradução automática; o 

mercado de tradução 

65 86.7 
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APÊNDICE G: UFPB – Ementas de disciplinas analisadas 

UFPB DISCIPLINA Trecho da EMENTA Qtd % Total 

(T) 

Teórica 

História da 

Tradução 

Ementa: Estudo diacrônico e sincrônico da atividade tradutória. 

Concepção da tradução, papel e prática do tradutor. Situação dos 

textos traduzidos em diferentes países e momentos históricos. 
2 5.4 

37 

Análise Crítica 

do Discurso e 

suas Relações 

com Traduções 

Ementa: É um estudo multidisciplinar que procura identificar e 

esclarecer as relações entre práticas discursivas e outras práticas. 

(TP) 

Teórico-

prática 

Teorias da 

Tradução I e II 

Conceitos, tipologias e técnicas de tradução. Elementos constitutivos 

das teorias da tradução. Diferentes concepções e teorizações. 

Abordagens contemporâneas. Aprofundamento dos estudos teóricos 

para a prática tradutória 9 24.3 

Análise Crítica 

da Tradução 

Análise das estratégias e procedimentos tradutórios em ênfase nos 

diferentes tipos de textos nas diversas línguas, autores ou épocas. 

Aprofundamento da instrumentação teórica para a prática da crítica. 

 

Estudos 

comparados em 

Tradução 

Estudos comparativos de textos traduzidos. Crítica e revisão de 

teorias utilizadas na atividade tradutória. 
  

(P) 

Prática 

Estudos de 

corpora na 

tradução 

Análise do uso de corpora na tradução; critérios de construção de 

corpora; corpora e determinação do registro; normas e “parallel 

corpora”.  

26 70.3 
TIC e 

documentação 

[...] uso das ferramentas que apoiam a produção e revisão textual da 

atividade tradutória através do uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação.  

Prática da 

tradução em 

textos gerais 

Prática de tradução de textos diversos e documentos pessoais. 
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APÊNDICE H: UEM – Ementas de disciplinas analisadas 

UEM DISCIPLINA Trecho da EMENTA Qtd % Total 

(T) 

Teórica 

Tradução: 

conceitos e 

teorias 

(3566) 

Ementa: Estudo das teorias correntes, conceitos e tendências relacionadas à 

tradução, bem como suas diferentes abordagens. Objetivos: Situar os alunos 

no panorama das concepções teóricas da tradução; Oferecer fundamentos que 

sustentem a teoria; Discutir conceitos e princípios dentro das novas tendências 

mundiais. 

Conteúdo programático: Tradução: apresentar os principais conceitos teóricos 

de tradução; estudar e desenvolver diferentes estratégias e procedimentos que 

envolvem a tradução de e para as línguas inglesa e portuguesa; tradução e 

visão de mundo; as modalidades de tradução; etapas do ato tradutório. 

Análise, produção e tradução de diferentes gêneros textuais: mecanismos de 

coesão e coerência; análise dos tipos e estilos de linguagem utilizada em 

diferentes gêneros textuais; produção escrita de diferentes gêneros textuais. 

Suporte gramatical: gramáticas das línguas inglesa e portuguesa; diferentes 

dicionários das línguas inglesa e portuguesa (mono e bilíngues); 

Aspectos políticos, econômicos, linguísticos e culturais de países de língua 

inglesa. 

2 5 

62 

Tradução e 

Gêneros 

Discursivos 

(3593) 

Ementa: Estudo dos diferentes gêneros textuais e sua relação com os estudos 

da tradução. 

Objetivos: 1.Conhecer, identificar os diferentes gêneros do discurso; 

2.Estudar e discutir conceitos de gênero; 3. Estudar a relação do texto com o 

contexto; 4. Aplicar os conceitos de gênero textual ao processo de tradução; 5. 

Discutir a importância desse conhecimento para o tradutor 

Conteúdo programático: Estudo dos diferentes gêneros textuais partindo de 

traduções; Análise das diferenças e características textuais com base nas 

culturas das línguas envolvidas; Tradução de diferentes gêneros textuais. 

(TP) 

Teórico-

prática 

Oficina de 

leitura e 

produção 

textual 

Ementa: Prática da leitura e da produção de textos a partir de uma abordagem 

enunciativa. 

Objetivos: Desenvolver e/ou otimizar nos alunos competências relativas à 

leitura e produção de textos orais e escritos, pertencentes a diferentes 

situações de interação e de comunicação; promover a reflexão do aluno sobre 

seu próprio texto e o texto do outro, de modo que sejam percebidas as 

limitações e qualidades desses textos, tendo em vista contexto de produção 

dos diferentes gêneros discursivos trabalhados. 

Conteúdo programático: Concepções de leitura: da decodificação à leitura 

crítica. Tipologias e gêneros textuais/discursivos.Conceituação e 

distinção.Tipologias textuais: descrição, narração, argumentação e injunção. 

Gêneros da ordem do argumentar da atualidade: editorial, artigo opinião, 

crônica argumentativa, comentário, carta ao leitor, charge, tira. Resumo, 

paráfrase e resenha Tópicos de coesão referencial e sequencial a partir do(s) 

contexto(s) de produção de leitura e de escrita. Tópicos gramaticais a partir 

do(s) contexto(s) de produção de leitura e de escrita.  

14 25 

Prática 

investigativa em 

Língua Inglesa: 

Ensino, 

Literatura e 

Tradução 

(3564) 

 

Ementa: Introdução e ensaio da prática investigativa sobre questões que 

envolvem a linguagem, seu uso (estrutural, funcional, comunicativo, 

discursivo, estético/literário), o processo de ensino-aprendizagem de línguas, 

a formação do professor de línguas, estudos literários e tradutológicos, o 

ensino de línguas com textos literários.  

Objetivos: desenvolver a habilidade investigativa do aluno de Letras dentro 

dos princípios, técnicas e procedimentos metodológicos do processo de 

investigação científica;- prepará-lo para a produção dos gêneros usuais em 

relatos de pesquisa: resumo, resenha, monografia, artigo;- embasá-lo com 

conhecimentos, habilidades e procedimentos metodológicos necessários para 

o desenvolvimento de projetos, visando seu ingresso em cursos de pós-

graduação;- oferecer-lhe as oportunidades necessárias de leitura de relatos de 

pesquisa que envolvam a linguagem em vários aspectos, seu uso, o ensino-

aprendizagem e a formação do profissional do ensino de línguas;  

Conteúdo programático:- função e estrutura retórica do resumo; - função e 

estrutura retórica da resenha; - função e estrutura retórica do artigo; - função e 

estrutura retórica do projeto de pesquisa; - função e estrutura retórica da 

monografia; - ensaio metodológico: delineamento e apresentação de um 

projeto de pesquisa; - atividades práticas e de vivência dos princípios, 

procedimentos, técnicas, componentes, instrumentos de pesquisa; -estudo das 

normas técnicas para trabalhos científicos. - realizar uma pequena entrada 
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('ensaio') no campo da investigação científica em uma das áreas especificadas 

na ementa ou apresentar um projeto de pesquisa. 

 

Oficina de 

Leitura e 

Produção 

Textual em 

Língua 

Portuguesa 

Ementa:Prática da leitura e da produção de textos a partir de uma abordagem 

enunciativa. 

Objetivos: desenvolver e/ou otimizar nos alunos competências relativas à 

leitura e produção de textos orais e escritos, pertencentes a diferentes 

situações de interação e de comunicação; promover a reflexão do aluno sobre 

seu próprio texto e o texto do outro, de modo que sejam percebidas as 

limitações e qualidades desses textos, tendo em vista contexto de produção 

dos diferentes gêneros discursivos trabalhados. 

 Conteúdo programático: Concepções de leitura: da decodificação à leitura 

crítica; Tipologias Textuais e Gêneros textuais/discursivos: conceituação e 

distinção; Gêneros do discurso narrar (Contos, contos de fadas, fábula, lenda, 

apólogo, anedota, causo, entre outros); Gêneros do discurso relatar (notícia, 

reportagem, biografia, autobiografia, perfil, fato biográfico, relato histórico, 

relato científico, relatório, atas, entre outros); Gêneros do discurso argumentar 

(carta, ponto de vista, carta de leitor, carta de solicitação, carta de reclamação, 

artigo de opinião, crônica argumentativa, e ditorial, entre outros); Gêneros do 

discurso descrever (descrição de pessoas, objetos, paisagens: descrição 

presente nos manuais de instrução, fatura de água, luz, telefone, descrição 

presente nos porta-textos: rótulos, bulas, entre outros); Gêneros do discurso 

persuadir: discurso publicitário, político e religioso; Resumo, paráfrase e 

resenha. Aspectos lingüísticos: elementos gramaticais, mecanismo de coesão 

e coerência próprios a cada gênero. 

  

(P) 

Prática 

Tradução: 

Recursos e 

Estratégias 

(3605) 

 

Ementa: Estudo dos diferentes recursos e de estratégias utilizadas e 

desenvolvidas pelo tradutor no process 

o tradutório. 

Objetivos: Conhecer e discutir as possíveis estratégias (macro e micro análise) 

no processo tradutório; Conhecer e discutir os recursos (subsídios internos e 

externos) utilizados pelo tradutor; Aprender a identificar tais recursos e 

estratégias em diferentes gêneros textuais; tradução com o auxílio do 

computador. 

Conteúdo programático: Leitura e discussão de textos teóricos sobre Recursos 

e Estratégias utilizados na tradução; Prática e desenvolvimento de estratégias 

de tradução com base em diferentes gêneros textuais. Reflexão e Discussão 

dos recursos e estratégias utilizados e ou criados durante a atividade tradutória 

45 70 
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APÊNDICE I: PUC-RJ – Ementas de disciplinas analisadas 

PUC-RJ DISCIPLINA Trechos Qtd % Total 

(T) 

Teórica 

LET1925 

Estudos da 

Tradução 

Estudo de diferentes concepções de tradução, com suas respectivas 

implicações para a prática em diferentes contextos culturais. Relação 

entre essas abordagens e diferentes concepções de linguagem e 

significação. História da tradução. 

2 7.1 

28 

CRE1168 Ética 

Profissional 

Despertar a consciência ética dos alunos em relação ao exercício de 

suas atividades e engajamentos profissionais. Valores e princípios 

éticos específicos: o projeto de uma ética mundial responsável. 

Responsabilidades e relações com instituições empregadoras. 

Profissão como responsabilidade social. A estrutura da nossa 

sociedade e a estrutura da nossa ética social. O código de ética 

aplicado ao exercício da profissão: direitos e deveres específicos de 

cada profissão. 

(TP) 

Teórico-

prática 

LET1921 

Introdução à 

Tradução 

Tradução de textos de caráter geral, com revisão e reescrita. 

Convenções de redação. Abordagem contrastiva de estruturas 

linguísticas do inglês e do português. Introdução a estratégias de 

pesquisa: análise e uso de fontes de consulta. Leitura e discussão de 

textos teóricos que conceituam a tradução e refletem sobre a prática 

da atividade. 2 7.1 

LET1830 

Linguagem e 

sentido 

Forma e sentido. Sentido e verdade. Sentido e práxis. Grandes temas 

e questões no campo das teorias do sentido: universalidade, 

figuratividade, imanência, composicionalidade. Apresentação, 

discussão e prática de metalinguagem relevante para dar conta da 

significação em diversos planos da linguagem. 

(P) 

Prática 

LET1914 

Lit/Cult 

Britânicas: 

obras 

fundadoras 

A formação da língua inglesa. Chaucer e o período medieval. 

Shakespeare e a era elisabetana. A origem do romance. 

24 85.7 

LET1924 

Tradução de 

Ficção 

Prática de tradução comentada, com embasamento teórico, de textos 

ficcionais com grau de complexidade médio a avançado. 

Desenvolvimento de técnicas de pesquisa. 

LET1808 

Sintaxe 

Elementos da sintaxe: identificação de constituintes e representação 

formal. Predicação verbal e nominal. Estruturas sintáticas e sua 

correlação com funções discursivas. Fenômenos sintáticos do 

português sob perspectiva gerativista e funcionalista.  

LET1903 

Língua Inglesa: 

Discurso escrito 

Produção e recepção de textos na perspectiva interacional, com foco 

em diversos gêneros discursivos. As relações entre texto, contexto, 

escritor e leitor. O continuum discurso oral / discurso escrito. 

Estratégias retóricas e uso de texto argumentativo. Organização e 

adequação textual e modalidades textuais distintas. 

 

 

 


