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Introdução 
 

 

 

A tradução é uma área que vem ganhando atenção crescente no mundo globalizado. A 

comunicação entre os profissionais da área é fundamental para que todos possam crescer e 

desenvolver habilidades voltadas para o aumento da produtividade, melhora da qualidade e 

diminuição do tempo de produção de textos traduzidos.  

 

 

A edição 2010 do Simpósio Profissão Tradutor (PROFT 2010), em comemoração aos cinco 

anos do YahooGroup Profissão Tradutor, criado em Agosto de 2005, tem por objetivo reunir os 

integrantes da lista, atuais e futuros, para troca de experiências e de conhecimentos da área, além 

de ser uma “boa desculpa” para nos conhecermos pessoalmente, nos revermos ou simplesmente 

aprofundarmos contatos profissionais. 

 

 

Nosso Simpósio irá abordar apresentações de temas práticos e científicos, temperadas por 

uma programação social e cultural preparada especialmente para a ocasião. 

 

 

 

Aproveitem!  

 

Ana Julia Perrotti-Garcia e equipe PROFT 2010  
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Profissão Tradutor em números: 

 

 22 de agosto de 2005 é a data de fundação da Lista 

 

 1ª. pessoa a se inscrever na lista: Karen Buzios 

 

 11 de setembro de 2005 foi enviada a primeira mensagem, por Heitor Ferreira 

 

 995 membros (até 12 de dezembro de 2010, data de finalização desse caderno) 

 

 6270 mensagens (até 12 de dezembro de 2010, data de finalização desse caderno)  

 

 32 anexos a essas mensagens foram enviados 

 

 16 mensagens foram enviadas no primeiro mês da lista 

 

 108 mensagens foram enviadas mês passado 

 

 215 mensagens foram enviadas no mês de maior pico, setembro de 2008 

 

 14 é o número de arquivos no site 

 

 6 é o número de álbuns de fotos disponíveis para membros 

 

 3 é o número de moderadores 

 

 1ª pessoa a se inscrever no PROFT2010 Neyde Ishioka 
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Programação de Comunicações e Pôsteres  
18/dez Sábado – manhã  

(8:30 às 12:00) 
 

8:30-9:00 Entrega de materiais e novas inscrições (se houver vagas) 
9:00 ABERTURA OFICAL 
9:10-9:35 Palestrante: Yuri Jivago Amorim Caribe Panorama da obra de Virginia Woolf no Brasil: traduções e adaptações 
9:35-10:20 Profa. convidada: Lenita R Esteves O Direito Autoral do Tradutor 
10:20-10:40 CAFÉ  
10:40-11:05  Palestrante: Potyra Curione Menezes Tradução de poesia: teoria e prática 
11:05-11:35 Palestrantes: Nair Rodrigues Resende 

& Ana Cláudia de Souza 
A legibilidade nos textos traduzidos 

11:35-12:00 Palestrante: Joel Barbosa Júnior A função do tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais - libras: âmbitos de 
atuação e o intérprete educacional 

 Sábado – tarde 
 (14:00 às 17:30)  

 

14:00-14:25 Palestrante: Jefferson Bruno Moreira Santana Literatura traduzida em libras: tradução cultural, adaptação cultural ou a mesma 
coisa? 

14:30-15:15  Prof. convidado: Tony Rosemberg The slippery slopes of legal text: the „real‟ pitfalls of translating legal text from 
Portuguese to English 

15:15-15:30 CAFÉ  
15:35-16:00 Palestrante: Silvane Daminelli A contribuição de filmes legendados para o ensino da leitura 
16:00-16:50 Profs. convidados: Danilo Nogueira 

& Kelli Semolini 
Armadilhas da Tradução Financeira Inglês-Português 

17:00-17:30 Palestrante: Lara Maringoni Guimarães  
 

Noções de tempo e espaço no Abril Despedaçado de Ismail Kadaré e Walter Salles 

 EXIBIÇÃO DE PÔSTERES  
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19/dez Domingo – manhã  
(9:00 às 12:00) 

 

8:30 – 9:00 EXIBIÇÃO DE PÔSTERES (INTERATIVA)  
9:00  REABERTURA DOS TRABALHOS  
9:10-9:35 Palestrante: Juliana Giseli da Silva Zancanaro 

 
A linguística de corpus e a elaboração de glossários na área de tradução terminológica 

9:35-10:20 Prof. convidado: John Milton As muitas faces de Shakespeare: uma análise das adaptações de Othello 
10:20-10:45 CAFÉ + EXIBIÇÃO DE PÔSTERES (INTERATIVA) Com a participação dos autores dos pôsteres 
10:45-11:10 Palestrante: Fábio Júlio Pereira Briks 

 
Estratégias de legendação na série televisiva: Two and a Half Men 

11:10-11:35 Palestrantes: Alessandra Cani Gonzalez 
Harmel & Carlos Eduardo Harmel 
 

Considerações sobre o aspecto generalista da tradução juramentada 

11:35-12:00 Palestrante: Eric Yamagute 
 

O uso de linguística de corpus no ensino da tradução jurídica  

 Domingo– tarde 
 (14:00 às 17:30) 

 

14:00-14:25 Palestrante: Amanda Cristina de Assis 
 

Inserção na janela de interpretação em filme nacional não legendado: construção de 
sentidos e inclusão cultural dos alunos surdos nas aulas de história 

14:25-14:50 Prof. convidado: Sérgio Duarte Julião da Silva A tradução das estratégias de conversação 
14:50-15:10 CAFÉ  
15:10-15:40 Palestrante: Marilise Rezende Bertin Tales from Shakespear  no Brasil: traduções e adaptações do conto “The Tempest” 

endereçadas ao leitor infantojuvenil 
15:40-16:10 Palestrante: Adriana Morgan  A vida financeira do tradutor 
16:10-16:40 Palestrante: Ana Julia Perrotti Garcia 10 mentiras que os clientes contam e por que o tradutor não deve acreditar nelas 

 
A seguir Encerramento oficial  

Apresentação da St. Andrews Society of São Paulo Pipes & Drums - SASPD 
http://www.facebook.com/pages/St-Andrews-Society-of-Sao-Paulo-Pipes-Drums-SASPD/257295006790 

A partir das 
18:00 

Confraternização no Finnegan’s Pub irlandês* 

* entrada não inclusa, convites a preços promocionais podem ser adquiridos na secretaria do evento.

http://www.facebook.com/pages/St-Andrews-Society-of-Sao-Paulo-Pipes-Drums-SASPD/257295006790
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 Mapa dos Arredores 
 

Para os dias do evento: 

Mapa da área 

 

Táxi 

Ponto de táxi localizado ao lado do hotel Paulista Wall Street 

Tel 11 32897623
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Farmácias 

 

No mapa acima estão as farmácias mais próximas do local do evento. Recomendamos: 

D Humanitas Farmácia de Manipulação Ltda   (sábado das 9h às 13h. Não abre de domingo) 

 

                          -          -             - 11 32886777 

F Drogaria Peixoto Gomide (sábado das 8h às 18h. Não abre de domingo.) 

 

                        -                                  -             -              

H Drogaria São Paulo (24h todos os dias da semana) 

 

                       -                                  -             - 11 325       

OU Delivery Drogaria São Paulo (até 23h) 

 

11 38898000  (Taxa de entrega R$2,90) 

Hospitais 

 

Esperamos que você não precise! Mas caso algo aconteça, é melhor saber onde ficam os hospitais mais 

próximos do local do evento e de onde você provavelmente estará hospedado.  
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Em caso de emergência, ligue 192 (SAMU) ou vá a algum dos hospitais listados abaixo. Ressalta-se que o 

“E”, Hospital das Clínicas, é um hospital público e, assim, sendo, é gratuito. 

 

A 

Hospital 9 de Julho 

 

Rua Peixoto Gomide, 625 - Cer                              -             -11 31479090 

B Hospital Santa Catarina 

 

                      -                             -             -              

C Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês 

 

                       -                             -             - 11           

D Hospital Maternidade Jardins S/C Ltda 

 

                        -                                    -             -             

E Hospital das Clínicas 

 

Avenida Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 155 - São             -             -             

F Hospital e Maternidade Santa Joana S/A 

 

                   -                 -             -              

G Hospital e Maternidade Pró Matre S/A 

 

Al Joaquim Eugênio Lima, 383 - Jardim Paulista, São Paulo, 01403-0            -              

H Hospital Municipal Infantil Menino Jesus 

 

                  -                 -             -              

I Sametrade Atendimento Clínico e Hospitalar 

 

                        -                 -             -              

J Hospital Evaldo Foz 

 

Avenida Paulista,     -                             -             -              

Restaurantes 

Recomenda-se os restaurantes da Alameda Santos ou na Rua Pamplona, localizadas a menos de 500 m da 

rua Itapeva, onde realizar-se-á o evento. 

Os restaurantes a seguir estão em ordem de proximidade (mais próximos primeiro, mais longe ao final): 

Bassano Pamplona 

Rua Pamplona, 793 

Tel 11 35412244 

 

Aquarela  

Alameda Santos, 1231 

Tel 11 32850380 ou 11 32842684 
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Temakeria Makis 

Alameda Santos, 1202 

Tel 11 32623661 

 

Spoleto 

Alameda Santos, 1119 

 

Galetos 

Alameda Santos, 1112 

Tel 11 33425307 

 

Temakeria E Cia 

Alameda Santos, 1187 

Tel 11 32873291 

[Recomenda-se como entrada o Shimeji na manteiga. Muito bom.]  

 

Starbucks 

Alameda Santos, 1054 

Tel 11 32852553 

[Apresenta apenas cafés e lanches] 

 

The Fifties 

Alameda Santos, 1015 

Tel 11 32664278 

 

Domino’s Pizza 

Alameda Santos,  996 

Tel 11 31711441 
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America 

Alameda Santos, 957 

Tel 11 31784424 

[para chegar ao America, destino mais distante desta lista, é necessário percorrer apenas 750 m. Chegando 

à Alameda Santos, os restaurantes ficam praticamente um ao lado do outro.] 

O que fazer? 

 

Natal Itaú Personnalité 

Promotor: Itaú Personalité - agência Trianon 

Local: Avenida Paulista, 1.811 

Horários: apresentações diariamente com animatronics das 18 às 21h30, com duração de 6 minutos e 

intervalos de 30 minutos 

Preços: gratuito 

Parque Mário Covas 
Promotor: Itaú Unibanco 
Local: Avenida Paulista com Alameda Ministro Rocha Azevedo 
Iluminação noturna da praça, compondo com a identidade da decoração da agência e com sinos, flores e 
laços no gradil; 11 duendes do meio ambiente espalhados pelo parque; coreto com show do Dr. Troncudo e 
a Florisbela (mensagem atrelada a Sustentabilidade e preservação do meio ambiente);Casa do Papai Noel 
com distribuição de pirulitos. 
Horários: As apresentações do Dr. Troncudo e a Florisbela e apresentação do Papai Noel serão aos sábados 
e domingos, às 11:00 / 11:30 / 12:00 /12:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 / 16:00 / 16:30 / 17:00, com duração de 
6 minutos 
 
Parque Trianon 
Local: Avenida Paulista 
Telefone: (11) 3289-2160 
Horários: até às 22h 
Preços: gratuito 
 
Portal Mágico de Natal - Shopping Metrô Santa Cruz 
Promotor: Shopping Metrô Santa Cruz 
Local: Rua Domingos de Morais, 2564 - Vila Mariana 
Telefone: (11) 3471-8000 
Site: www.shoppingmetrostacruz.com.br 
A fachada do shopping receberá projeções diárias, das 19h às 22h, com filmes curtos que retratam a magia 
do Natal. Também no exterior, luzes e cores revestem a construção com uma mistura de feixes de luz 
verdes, vermelhas, azuis e amarelas, que formam círculos, ondas e estrelas com as tecnologias city color, led 
e moving lights. 
Horários: segunda à sexta das 10h às 22h; domingos e Feriados das 14h às 22h 
 
Era uma vez... - Shopping Eldorado 
Promotor: Shopping Eldorado 
Local: Avenida Rebouças, 3.970 

http://www.shoppingmetrostacruz.com.br/
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Telefone: (11) 2197-7815 
Site: www.shoppingeldorado.com.br 
Todos os dias, vários atores contam e encenam belíssimas histórias para toda a criançada. Além disso, há as 
Paradas Natalinas, que permite com que todos acompanhem o Papai Noel e sua trupe durante um passeio 
no shopping (ver programação das Paradas Natalinas no site)! 
Horários: segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 20h 
Preços: gratuito 
 
 
Exposição Permanente de Presépios 
Promotor: Museu de Arte Sacra 
Local: Avenida Tiradentes, 676 - Luz 
Telefone: (11) 3326-1373 
Site: http://artesacra.sarasa.com.br 
Exposição permanente de presépios com destaque especial ao do século XVIII, representando uma vila 
napolitana e todas as profissões existentes nela. São 1.620 peças doadas por Cecilio Matarazzo. 
Horários: terça a domingo das 11h às 19h 
Preços: R$ 6,00; estudantes e professores pagam meia-entrada; para pessoas acima de 60 anos ou menores 
de 7 o ingresso é gratuito 
 

Festa de Encerramento 

 

 

 

Dia 19 de dezembro de 2010, a partir das 18 horas 

Local: Finnegan’s Pub irlandês 

Rua Cristiano Viana 358 - Pinheiros - São Paulo  

Tel.:(11) 3062-3232 e 3062-3232 

 

                                                                               

 

Fundado e 1988, é o pub mais antigo de São 

Paulo. Está localizado em um antigo sobrado na 

esquina da rua Arthur de Azevedo com a Cristiano 

Viana, em Pinheiros. 

Fonte: http://redescobrindosp.blogspot.com/2010/07/finnegans-

pub.html 
Entrada: R$ 7,00 por pessoa, 

não incluídas as despesas com 

consumação. 

 

Você não pode perder a  
Festa de Encerramento do 

no 

http://www.shoppingeldorado.com.br/
http://http/artesacra.sarasa.com.br
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Traje: Vista o que quiser... mas se você estiver com 

alguma peça de roupa verde pode acabar a noite 

com muita sorte!!!!  

                                        Wear something green and join us!! 

Para quem vai ficar um pouquinho mais em São Paulo: 

Museus 

MASP-Museu de Arte de S Paulo 

Avenida Paulista, 1578 - Bela Vista, São Paulo, 01310-200, Brasil  - 11 32515644  
 

Arte Contemporânea Quim Alcantara 

Avenida Paulista, São Paulo - SP, 01310-200, Brasil  - 11 92395579  
 

MAM Museu de Arte Moderna 

Avenida Pedro Álvares Cabral, 0 - São Paulo, Brasil  - 11 55499688   
 

Museu do Futebol 

Praça Charles Miller, 1 - Taboão da Serra, Brazil  - 11 36643848 
 

Caixa Cultural 

Praça da Sé, 111 - São Paulo, Brasil  - 11 31070498 
 

Pinacoteca do Estado 

Praça da Luz, 2 - São Paulo, 01120-010, Brasil  - 11 32299844 
 

Fundação Cultural Ema Gordon Klabin 

Rua Portugal, 43 - São Paulo, 01446-020, Brasil  - 11 30625245 
 

MIS-Museu da Imagem e do Som 

Avenida Europa, 158 - São Paulo, 01449-000, Brasil  - 11 21174777 
 

Museu da Língua Portuguesa 

Praça da Luz, s/nº - Centro São Paulo, 01120-010 11 33260775 
Ao lado do metrô Luz 
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Resumos das Comunicações e Pôsteres 
 

Yuri Jivago Amorim Caribe 

Panorama da obra de Virginia Woolf no Brasil: traduções e adaptações 

O intuito de direcionar a interpretação de leitores conforme objetivos editoriais pré-estabelecidos contribui 

para um aumento significativo do número de adaptações literárias publicadas no mercado mundial. No 

Brasil, por exemplo, isto revela uma tendência de caráter informativo-capitalista: adaptar grandes clássicos 

primeiro intralinguísticamente (Jakobson, 1959) a fim de trazê-los para mais perto de outro público. 

Editoras como a Longman, por exemplo, publicaram as “Lamb’s Tales from Shakespeare” (1933) e “More 

tales from Shakespeare” (1956), peças de Shakespeare adaptadas ao público infanto-juvenil pelos irmãos 

Charles e Mary Lamb. Intriga-nos, então, esta valorização das adaptações literárias, especialmente de obras 

das Literaturas de Língua Inglesa, pelo mercado editorial brasileiro (quiçá mundial) e baseada em 

pressupostos ou atendendo a necessidades comerciais evidentes. Adaptadores como os Lamb (1933 e 1966) 

recorrem a supressões, explicações, condensação de ideias e diversos outros procedimentos quando 

adaptam, por exemplo, textos clássicos intralinguisticamente. O mesmo acontece com tradutores. Assim, 

eliminar partes do texto original ou recolocar trechos de outro modo na tradução são exemplos de 

estratégias utilizadas tanto por tradutores como por adaptadores. O romancista americano Michael 

Cunningham ganhou notoriedade como adaptador quando publicou “The Hours” (Picador, 1998). A obra é 

uma adaptação literária escrita a partir de trechos originais e principalmente dos argumentos e enredo de 

“The Diary of Virginia Woolf” (Harcourt Brace & Company, cinco volumes, 1978), “Mrs. Dalloway” (Penguin, 

1925) e “The Letters of Virginia Woolf” (Harcourt Brace & Company, seis volumes, 1980), todos da 

romancista inglesa Virginia Woolf (1882-1941). Cunningham (1998) deixa claro que recebeu permissão legal 

para adaptá-los livremente (como consta na ficha catalográfica da obra) e constrói sua narrativa onde 

aparecem personagens novos, novas tramas e algumas novas estratégias textuais criadas pelo autor para 

“narrar” determinadas passagens dos textos virginianos originais que serviram de inspiração à obra. A 

reescritura desses aspectos por Cunnigham (1998) se dá de maneira bastante criativa. Cunningham atuou 

como formador de novos leitores virginianos e resgatou antigos leitores de Woolf (1925, etc.). Esse papel foi 

cumprido pela obra (1998) e complementado pelo filme (2002) posteriormente (hipótese). Assim, o objetivo 

central desse trabalho é apresentar um panorama das obras da romancista inglesa Virginia Woolf (1882-

1941) que foram traduzidas e/ou adaptadas em Língua Portuguesa de Mrs. Dalloway (traduzida e publicada 

em 1980) até a contemporaneidade, com vistas a analisar o processo de construção do romance As Horas 

(1999), de Michael Cunnigham. Assim, através dos conceitos de reescritura de Lefevere (1992) e de 

conceitos advindos dos Estudos da Tradução e Adaptação (conceito de apropriação), principalmente com 

base em Hutcheon (2006) e Sanders (2005), estudaremos algumas das reconfigurações impostas pelos 

tradutores e adaptadores ao texto virginiano em Língua Portuguesa, com vistas a ampliar a discussão 

científica em torno das traduções adaptadas e adaptações no Brasil. Nosso intuito é comparar as estratégias 

adotadas por alguns desses tradutores aos critérios estabelecidos principalmente pelo adaptador 

Cunnigham na elaboração de As Horas (1999). 

 

Palavras-Chave: adaptação, Virginia Woolf, fluxos de consciência, reescritura, tradução. 
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Lenita R Esteves 

O Direito Autoral do Tradutor 

A conferência consistiu de um relato de um processo movido contra uma editora e uma distribuidora de 

filmes pelo uso da tradução de "O senhor dos anéis" sem o devido pagamento dos direitos autorais aos 

tradutores. As batalhas judiciais foram narradas de forma sucinta, desde seu início até seu desfecho. Em 

seguida foram apresentadas informações sobre outros casos semelhantes ocorridos em outros países, 

buscando uma comparação da situação do tradutor brasileiro e a dos tradutores de outros países. 

 

Potyra Curione Menezes 

Tradução de poesia: teoria e prática 

Neste artigo discorremos brevemente sobre a relação entre teoria e prática de tradução, a partir de uma 

visão pós-estruturalista de linguagem e de tradução, a fim de evidenciar o universo da tradução poética 

enquanto recriação, na teoria e na prática. Desta forma, discutimos sobre seu conceito e alguns aspectos 

relevantes para a tradução de poesia, de forma que possamos refletir sobre as características específicas da 

tradução deste gênero textual. Então, apresentamos a tradução comentada, realizada por nós, do poema 

“Song for the Rainy Season” de Elizabeth Bishop (pp101-102), através da qual podemos perceber a beleza e 

a amplitude de escolhas que esse tipo de texto nos proporciona no ato tradutório. 

Palavras-Chave: Teoria e prática de tradução, Teoria de tradução, Prática de tradução, Tradução de poesia, 

Elizabeth Bishop 

ABSTRACT 

In this article we talk briefly about the relation between theory and practice of translation, from a 

poststructuralist view of language and translation, regarding to evidence the poetic translation universe as a 

recriation, in theory and practice. This way, we discuss about its concept and some relevant aspects of the 

poetry translation, so that we can reflect about the translation specific characteristics of this textual gender. 

Then, we present the commented translation of the poem, done by ourselves, “Song for the Rainy Season” by 

Elizabeth Bishop, in which we can realize the beauty and amplitude of choices that this kind of text provides 

us in the translating act. 

Keywords: Translation theory and practice, Translation theory, Translation practice, Poetry translation, 

Elizabeth Bishop 

 

Nair Rodrigues Resende & Ana Cláudia de Souza 

A legibilidade nos textos traduzidos 

O processo de globalização e as mudanças culturais locais implicam cada vez mais a necessidade de 

comunicação entre os povos de diferentes culturas e línguas. E um dos caminhos para que a linguagem 

verbal escrita atinja esse público de línguas distintas é a tradução. Entende-se por tradução a 

(re)textualização de um conjunto linguístico escrito numa língua diferente daquela em que foi originalmente 

concebido e concretizado. O objeto aqui apresentado é fruto de pesquisa de mestrado, em 
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desenvolvimento, que tem o propósito de investigar as condições de leitura dos textos traduzidos, ou seja, 

analisar a leiturabilidade e a legibilidade do ponto de vista da intencionalidade do autor e do acesso do 

leitor ao texto, a despeito da fidelidade textual ao original por parte do tradutor. A proposta de investigação 

é, portanto, fazer uma análise de textos traduzidos para verificar quais são os fatores que conferem 

legibilidade ao texto e propiciam sua leiturabilidade, tendo como base o documento original. Por 

legibilidade, compreendem-se os elementos e recursos que o próprio texto, em sua materialidade, oferece 

ao leitor a partir das intenções do autor. A leiturabilidade, a seu turno, se refere àquilo que o ato da leitura 

envolve, contemplando principalmente a função, as características, os conhecimentos, os objetivos e o 

enfrentamento do leitor perante o texto. Acredita-se que fatores internos e externos a um dado sistema 

podem influenciar nestes processos tanto de textos escritos em língua materna quanto estrangeira. Pode-se 

citar como exemplo de fatores internos: gênero, estilo, variedade linguística, sintaxe, explicitação/ocultação 

de informações, uso de linguagem figurada, aspectos gráficos, entre outros. Os fatores externos referem-se 

aos conhecimentos prévios (linguístico, textual, enciclopédico) que o leitor possui e que são acionados na 

atividade de construção de sentido, aos processos de inferenciação, à competência em leitura, aos espaços 

de circulação do texto e à situação em que a atividade de leitura ocorre. A compreensão de um texto se 

caracteriza pela utilização daquilo que o leitor já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É 

mediante a interação de diversos níveis de conhecimento de mundo que o leitor constrói o sentido do texto 

e é justamente por isso que a leitura é um processo ativo, multifacetado, interativo e multidimensional. 

Neste sentido, o trabalho a ser brevemente apresentado e discutido no Simpósio Profissão Tradutor 2010 se 

insere em um campo aparentemente externo ao produto da tradução, embora central ao ato tradutório, 

isto é, ele está contemplado e ao mesmo tempo contempla como parte da atividade tradutória a figura do 

leitor e os processos e atos envolvidos na atividade por ele empreendida. 

Palavras-chave: Tradução; Legibilidade; Leiturabilidade. 

 

Joel Barbosa Júnior 

A função do tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais - libras: âmbitos de 

atuação e o intérprete educacional 

Para este artigo primeiro apresentaremos um breve histórico sobre o processo de luta da comunidade 

surda, que inclui os Tradutores e Intérpretes de LIBRAS, em seguida vamos fazer um relato comparativo 

entre a LIBRAS e a língua portuguesa, relatando a importância do professor surdo para ministrar a LIBRAS, 

partindo para a função do tradutor e intérprete, suas áreas de atuação nos diferentes âmbitos sociais e 

finalmente falaremos sobre o tradutor e intérprete educacional e as questões que envolvem esse momento 

e concluindo com importantes mudanças. 

Trabalho há muitos anos como tradutor e intérprete de LIBRAS em diferentes contextos, porém mais 

especificamente em sala de aula em universidades, apresento esse texto a partir dessa minha experiência, 

compartilhando qual é o papel do tradutor e intérprete educacional, em parceria com profissionais 

envolvidos direta ou indiretamente na educação. O trabalho do TILS até o inicio do ano 2000, era tido como 

voluntariado, e com a Lei de LIBRAS 10.436/02 essa realidade começou a ser alterada. 

Não é a partir de agora que os surdos passaram a contar com intérpretes, aliás a profissão de tradutor é 

uma das mais antigas do mundo. Segundo Wilcox (2005, p. 154 apud MASUTTI; SANTOS, 2008, p. 159) os 
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filhos de pais surdos, que tem como primera língua a língua de sinais, passavam a servir como intérpretes, 

sem serem pagos por seus serviços, até que em 1964 essa função passou a ser considerada como profissão. 

Existem hoje diversas Leis, como a de LIBRAS e a da regulamentação do profissional TILS. 

Surgem, por meio do Decreto 5.626/05 a formação em Letras LIBRAS, cursos de ensino à distância, em 

quinze estados brasileiros. 

Temos o registro na CBO e hoje temos quinze associações estaduais de TILS. 

Estudos de Quadros (2004, p. 19-25) comprovam que a LIBRAS é uma língua na modalidade viso-espacial, 

tendo estrutura própria e sendo expressa de maneira simultânea, e não linear, como é o caso das línguas 

orais. A LIBRAS toma como base as experiências visuais de seus falantes, tem a sintaxe espacial, possui 

classificadores/verbos manuais, lança mão de repetições como estratégia, utiliza o processo anafórico ou do 

espaço referencial, para referir-se a essa ou aquela pessoa do discurso, mas num espaço tridimensional, não 

necessita marcar o gênero, além de atribuir valor gramatical às expressões faciais e corporais, as chamadas 

expressões não manuais. Existem diversos estudos também relacionados aos parâmetros da LIBRAS. 

 

Jefferson Bruno Moreira Santana 

Literatura traduzida em libras: tradução cultural, adaptação cultural ou a mesma 

coisa? 

O presente trabalho, Literatura traduzida em Libras: tradução cultural, adaptação cultural ou a mesma 

coisa? Aborda o discurso e a enunciação da experiência vivida por tradutores e transmite a construção da 

identidade dos mesmos. As leituras e breves análises tradutórias dos contos Missa do Galo, Relógio de Ouro 

e O Caso da Vara, versões em LIBRAS das narrativas de Machado de Assis, serviram como fio condutor para 

a observação das mais variadas formas de se traduzir um conto literário para a Língua Brasileira de Sinais. 

Ao analisar a construção visual da LIBRAS e o processo tradutório de uma Língua Oral-Auditiva (o Português) 

para uma Língua Visual-Espacial, é necessário que tenhamos a detida atenção aos elementos linguísticos e 

literários de ambas, principalmente na questão da semântica dessas duas línguas. Enfatizo esse ponto, pois 

a base de análise deste estudo trata-se de textos muito valorizados, estudados e analisados pelos críticos 

literários, a saber, os contos Missa do Galo, Relógio de Ouro e O Caso da Vara, de Machado de Assis. As 

análises das traduções desses contos, cujos textos, do século 19 e ligado à sociedade da época, apresenta 

uma linguagem escrita repleta de elementos estilísticos, como a dúvida, a ironia e o humor, tão marcantes 

na escrita machadiana, possibilita a verificação de como se dá a representação desses elementos em 

LIBRAS, uma língua visual-espacial de base “oral” (sinalizada). Esse é ponto forte de discussão em termos 

das análises tradutórias dos três contos analisados. 
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Esta pesquisa vê a linguagem literária em Língua de Sinais como uma “Literatura do Corpo”, ou seja, o 

“corpo textualizado”, a presença do corpo como uma linguagem performática. Evidenciamos essas 

preposições por meio das produções literárias em LIBRAS da Editora Arara Azul, dentre as quais se 

encontram os contos aqui já citados. Para endossar este trabalho, além de toda uma pesquisa teórica com 

base nos estudos da tradução, a cultura vista como elemento relevante para o fazer tradutório e 

interpretativo. Também foram realizadas entrevistas com tradutores surdos e intérpretes, com o intuito de 

averiguar questões referentes ao ato de traduzir e toda a carga semântica que vem imbricada a ele (como a 

constituição empírica e a formação acadêmica do tradutor, técnicas e diferenças entre tradução e 

interpretação, a questão da adaptação e da tradução cultural, e todo o trabalho envolvido na tradução dos 

contos machadianos). Além disso, as opiniões dos leitores, professores e tradutores, disponíveis nos fóruns 

de discussão promovidos pela Editora Arara Azul, também foram analisadas e, a partir disso, pode-se 

verificar que essas traduções em LIBRAS atuam como instrumento de incentivo à leitura, e de recepção e 

até a crítica literária para o público-alvo desse projeto: a população surda.  

 

Palavras-Chave: Tradução em LIBRAS, Literatura, Tradução Cultural 

Tony Rosemberg 

The slippery slopes of contract language - A look at choices and pitfalls when 

translating contracts from Portuguese to English 

Translating legal text from Portuguese into English is a slippery business. The nature of law alone is a 

perilous peak just waiting for unsuspecting translators to tread off-piste and plummet to a dreadful demise. 

The task of understanding legal text is intensified by the seemingly endless list of specific terminology. 

However, this is the least of problems. While knowing some specific legal terminology is an asset, the 

Internet now provides the means to resolve this shor-tcoming quickly and accurately. I would assert that 

Port.>Eng. legal translators should focus on discovering the jargonistic collocations that become specific 

when in the genre in question.  

Specific terminology has been, or should be displaced as “translator enemy number one” in legal 

translation. The comprehensive reach of the Internet – including not only bilingual and specialty dictiona-

ries, but also concordance software, blogs and public in-house glossaries – means that with a little effort, a 

watchful eye and some patience, most translators will find the equivalent terminology in the target 

language (some tools will be presented during the talk). Instead, the real enemy is hidden in the slippery 

slopes of collocation (lexicon) that has taken on the pseudo-status of ‘jargon’ in law. This talk proposes to 

redirect the focus of translators from the heavenly crests of specific terminology to the lowly, but ever-so-

slippery slopes of legal lexicon.  

By taking examples from legal documents and calling attention to jargonistic pitfalls, this presentation seeks 

to highlight the importance of the “little stuff”, that is, the parts of language that are taken for granted most 

in the transfer of legal text to the target language. Comparisons of linguistic aspects between Original and 

Target Languages serves to put translators on their guard and to put the phraseological structure of text on 

par with, or maybe above, specific terminology in terms of importance.  
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It is not the aim of this presentation to debunk the value of learning or knowing specific legal terminology; 

nor is it the goal to find fault in translations. The true objective is to alert translators of the lin-guistic 

hazards hidden within legal text that are often, due to the excessive importance placed on learning specific 

terminology, left by the wayside. The hopeful upshot of this talk is that the due attention will be placed on 

lexical flow and phraseological structure when faced with the challenge of translating a Portuguese legal 

text into English. 

 

Key-words: legal translation, legal lexicon, collocation, jargonistic, phraseological structure 

 

Silvane Daminelli 

A contribuição de filmes legendados para o ensino da leitura 

Este artigo ancora-se na discussão sobre cinema e leitura e sustenta-se no pressuposto de que, uma vez 

entendido como arte, o cinema pode ser levado à sala de aula como suporte ao ensino da leitura. À luz de 

recentes pesquisas que permeiam o processo de ensino e aprendizagem da leitura, objetiva-se examinar a 

contribuição da tradução cinematográfica para o ensino da leitura. Propõe-se o uso de filmes legendados 

para o desenvolvimento do nível de letramento em leitura dos estudantes, por meio da criação de espaços 

favoráveis e instigadores à formação de leitores eficientes, considerando a riqueza da linguagem sonora e 

visual, muito além do universo linguístico, que constitui as obras cinematográficas. Assim, o uso de filmes 

legendados como suporte para o ensino da leitura é um caminho, portanto, aqui se enfoca a relação entre 

cinema e ensino, demonstrando que os filmes têm sempre alguma possibilidade para o trabalho escolar. 

Este artigo discute, ainda, o que é necessário saber para se trabalhar com filmes e quais os benefícios para o 

ensino da leitura por meio do uso de filmes legendados. 

Palavras-chave: tradução; leitura; letramento; legendação; ensino 

 

Danilo Nogueira & Kelli Semolini 

Armadilhas da Tradução Financeira Inglês-Português 

A partir de uma abordagem prática e dinâmica, a dupla de tradutores desenvolve uma oficina interativa, 

disserta sobre as principais dificuldades da tradução de textos da área Financeira, abordando exemplos 

práticos e autênticos, extraídos de sua atuação profissional. Diversos aspectos importantes são detalhados, 

com ênfase especial para os tópicos que trazem maior dificuldade ao tradutor, tanto experiente quanto 

iniciante. Em uma explanação pautada na harmonia e na parceria que existe entre ambos os profissionais, 

palestrantes e plateia acabam construindo uma série de reflexões voltadas para a melhora da prática 

profissional e para a detecção das assim chamadas “armadilhas”. 

 

Palavras chave: tradução- textos financeiros – tradução técnica 
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Lara Maringoni Guimarães 

Noções de tempo e espaço no Abril Despedaçado de Ismail Kadaré e Walter Salles 

As teorias de tradução das últimas décadas têm dado conta de questões que combatem a dicotomia 

original/tradução abordando as relações entre fonte e alvo, palavra e sentido, fidelidade e criatividade, 

aumentando o espaço entre texto original e texto traduzido. Levando em conta estes estudos, podemos 

pensar que a tradução não é uma cópia ou um mero reflexo do texto original manifestado em outra língua, 

mas uma reconstrução formulada pelo tradutor, que recria o texto em um espaço e tempo distinto, muitas 

vezes valendo-se de linguagens que se distanciam daquela que serviu de base, de partida. Daí que a 

“fidelidade” seja algo a ser relativizado, levando-se em conta, inclusive, o público a que se destina a 

tradução e o seu objetivo e função. 

Desta forma, o conceito de tradução parece distanciar-se cada vez mais da noção de busca pela reprodução 

de conteúdo e forma do original, para aproximar-se da ideia de adaptação. Esta, por sua vez, parece não 

mais caber em sua definição inicial, que indicaria um processo que promove algum tipo de modificação na 

obra original. Mais que um processo semelhante, a adaptação parece circunscrever a tradução, tendo em 

vista que a transformação (pertencente, a priori, ao campo da adaptação) é parte constituinte de todo o 

processo tradutório. Desta forma, os limites entre traduzir e adaptar tornam-se frágeis, e a reciprocidade 

entre os dois processos faz aumentar o campo teórico e de atuação do tradutor. André Bazin (1985), em seu 

texto “Por um cinema impuro – defesa da adaptação”, defende a ideia de que a “fidelidade” – conceito tão 

discutido tanto nos estudos da tradução, como nos estudos da adaptação – não deve ser buscada na forma 

ou conteúdo, mas manutenção na qualidade da nova obra em relação à original, sendo a nova obra uma 

ampliação dos sentidos originais. 

Apropriando-me destes conceitos, procuro apontar, neste trabalho, de que forma se dá a representação da 

passagem temporal no romance Abril Despedaçado, de Ismail Kadaré, e de que forma esta passagem de 

tempo é representada através do espaço físico na adaptação cinematográfica brasileira homônima, dirigida 

por Walter Salles, roteiro de Walter Salles, Sérgio Machado e Karim Ainouz. O tempo, elemento 

fundamental para a trama do romance e do filme, é representado em ambas as obras por elementos físicos, 

como as fases da lua, o relógio que bate incessantemente e a camisa manchada de um sangue que 

“amarela” com o passar dos dias. O tempo e o espaço são elementos fundamentais para a potencialização 

das relações estabelecidas entre as personagens. Fossem outros cenários e estivesse o tempo correndo seu 

curso natural, a relação que se estabelece entre os protagonistas possivelmente passaria desapercebida. 

Quero, ainda, apontar a relevância da oposição entre o dia e a noite, para a contagem do tempo que se 

esvai, e o desespero crescente dos protagonistas em relação a isto. A partir destes elementos, pretendo 

discutir as proximidades e discrepâncias encontradas ao longo deste trabalho. 

Palavras-chave: tradução intralinguística, romance, cinema, teoria da adaptação, teoria da tradução 

 

Juliana Giseli da Silva Zancanaro 

A linguística de corpus e a elaboração de glossários na área de tradução terminológica 

Este trabalho pretende fazer uso das contribuições que os estudos voltados para a área de tradução 

receberam da Linguística de Corpus, mais especificamente no que se refere à obtenção e análise lexical de 

dados empíricos. Para propor uma compilação dos termos mais significativos que poderiam compor um 

Glossário de Termos Relacionados a Políticas de Privacidade foi usado o AntConc 3.2 para a obtenção de 

nódulos representativos. Este processo contará também com a definição de cada modalidade de tradução 
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seguindo a nomenclatura proposta por Aubert. Ao fim desta pesquisa o que se quer provar é que o processo 

aqui utilizado para elaboração e seleção dos termos pode conferir maior credibilidade e qualidade ao ato 

tradutório. 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução, glossário, política de privacidade. 

 

John Milton 

As muitas faces de Shakespeare: uma análise das adaptações de Othello 

Othello é possivelmente, a peça mais adaptada de Shakespeare para várias culturas. O tema central, de 
amor, traição suposta, e enganação, foi usado e re-usado por inúmeros diretores, escritores e  cineastas, de 
várias culturas. Esta palestra analisará várias traduções, adaptações a apropriações de Otelo, incluindo: 
Otelo da Mangueira (dir. Gustavo Gasparini 2006); O filme de Hollywood de 2001 (do diretor Tim Blake 
Nelson), centrado num High School norte-americano; Omkara (do diretor Vishal Bhardwa 2006), filme 
indiano que situa a história de Otelo dentro de mafiosi indianos; e Dom Casmurro, de Machado de Assis. 
Quais são os elementos que essas versões têm comum? Quais são suas diferenças? E quais são os 
elementos de Othello que fazem com que seja uma peça tão adaptável e apropriável?  

 

Fábio Júlio Pereira Briks 

Estratégias de legendação na série televisiva: Two and a Half Men 

Tendo como pressuposto que a existência da tradução é decorrente da necessidade de tornar 

compreensível e explicitar o incompreensível, de possibilitar o acesso a um conteúdo até então obscuro ao 

interlocutor, o presente artigo focaliza a legendação na tradução da série televisiva Two and a Half Men, 

levando em consideração que este processo tradutório e seu resultado são permeados não apenas pelos 

desencontros e diferenças linguísticas, culturais, espaciais e temporais, mas também pelas restrições 

impostas pelas especificidades da legendação. A partir disso, este estudo tem como objetivo investigar o 

modo como foi feita a tradução da legendação da série televisiva já citada. Se houve a tradução, os aspectos 

para a análise relacionam-se a erros de português (no âmbito gramatical), de digitação e, principalmente, de 

tradução e, também, quando houve resumo de frases, como este foi apresentado. Quanto aos “erros” de 

português, o objetivo geral foi saber quais os erros mais comuns cometidos e quais implicâncias eles 

tiveram em relação ao público espectador. A análise de supostos erros de tradução e, se tais erros existem, 

mostrar quais foram eles e, não deixar de explicitar se eles foram comuns na legendação. Outro ponto 

relevante à pesquisa é como tais erros interferem na compreensão do espectador. Além do que foi já 

citado, observaram-se as estratégias de frases, sentenças ou até ideias resumidas foi um outro fator de 

destaque. Para tanto, dois grupos foram examinados: (1) se as frases resumidas foram necessárias e, (2) se 

elas foram elaboradas de modo que não chegassem a perder o sentido para o público espectador, embora 

deixando claro sobre a diversidade de aspectos envolvidos na tradução/legendação, pois ainda reinam 

concepções equivocadas de que traduzir é realizar uma transposição de significados impermeáveis e 

desprovidos de contexto por meio da tradução literal. Por outro lado, se não houve a tradução, os pontos 

que foram analisados foram saber o motivo pelo qual não houve a tradução de determinado trecho e o de 

ver quais consequências a eliminação da tradução de um trecho pôde trazer para um espectador não 
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bilíngue. A partir das respostas que a pesquisa pôde trazer, a análise das decisões feitas pelo legendador e 

suas possíveis implicações para o espectador foi o fator chave, assim como as escolhas tradutórias feitas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: tradução, legendação, especificidades.  

 

Alessandra Cani Gonzalez Harmel & Carlos Eduardo Harmel 

Considerações sobre o aspecto generalista da tradução juramentada 

Pelo fato de os tradutores públicos advirem de formações diversas, que não necessariamente especialistas em 
tradução, pode-se ter a impressão de que não seriam tecnicamente tão habilitados para o cumprimento da função. 
Sabemos que não é esse o caso já que o concurso tem exigência de qualidade superior tanto em termos de 
tradução quanto de versão de documentos, e interpretação em eventos oficiais. Assim, pela variedade de 
documentos e circunstâncias que perfazem o universo da tradução pública – e pelo fato de os profissionais não 
terem como se esquivar da função ou recusar algo em detrimento de preferências ou de especializações – vemos 
que a experiência e a prática são norteadas por um aspecto que podemos chamar de generalista. 

Palavras-Chave: Tradução Juramentada; Função Pública; Aspectos. 
 
ABSTRACT: 
Due to the fact that sworn translators come from different backgrounds that are not necessarily that of a specialist 
in translation, there might be the impression that they would not be technically apt to the job. We are certain, 
however, that is not the case since the exam is characterized by very high standards in terms of translation and 
interpretation in official events. Hence, the variety of documents and circumstances that are part of the universe of 
Sworn Translation – and the fact that the professionals cannot refrain from or refuse any kind of job on the ground 
of preferences or expertise – make us aware that both experience and practice are characterized by what we may 
consider a generalist aspect. 

Keywords: Sworn Translation; Public Service; Aspects. 

 

 

 

Eric Yamagute 

O uso de linguística de corpus no ensino da tradução jurídica  

 

O módulo Prática da Tradução Jurídica do curso de pós-graduação lato sensu em tradução inglês-português 

do Centro Universitário Anhanguera tem por objetivo oferecer subsídios aos futuros tradutores que 

desejem atuar na área jurídica. Esses subsídios visam desenvolver-lhes a autonomia na busca de vocabulário 

apropriado e estruturas que deem maior naturalidade ao texto de chegada. Com carga horária de 24 ou 

36 horas (dependendo do campus), fez-se necessária uma forma que não demandasse muito tempo. 

Pensando-se nisso, optou-se pelo uso da linguística de corpus como ferramenta ancilar nesse processo de 



27 
 

criação da autonomia, pois ela permite a verificação do que é efetivamente utilizado nos textos da área em 

estudo, seja através da criação de corpora para referência, comparáveis, ou paralelos. O objetivo do 

presente estudo é apresentar um caso de aplicação da linguística de corpus no ensino da tradução jurídica. 

O módulo foi ministrado a três grupos (um na cidade de Pirassununga e dois em São Paulo), todos no 

segundo semestre de 2010. A maior parte dos alunos já havia tido algum contato com a linguística de 

corpus em módulos anteriores, o que facilitou o processo. A eles, solicitou-se o uso da ferramenta para a 

elaboração do trabalho de conclusão de módulo – que visava a criação de um glossário à luz da linguística 

de corpus –, bem como para a realização das versões a serem entregues ao longo das aulas. As ferramentas 

utilizadas durante o módulo foram o AntCon, criado pelo professor Laurence Anthony, da Universidade de 

Waseda, com a qual os alunos deveriam fazer o estudo efetivo da língua através de corpora compilados por 

eles mesmos, tanto na língua de partida quanto na língua de chegada; o Corpus of Contemporary American 

English (COCA), de Mark Davies, da Brigham Young University, para solucionar dúvidas relacionadas à língua 

inglesa geral, e o projeto do Corpus Multilingue para Ensino e Tradução (COMET), coordenado pela 

professora Stella Tagnin, da Universidade de São Paulo. Deste último, utilizaram-se o corpus de 

instrumentos contratuais do CorTec (Corpus Técnico) e o CoMAprend (Corpus de Aprendizes) para estudo 

das traduções enviadas pelos alunos. Os resultados parciais indicam boa aceitação da linguística de corpus 

por parte dos alunos de pós-graduação, principalmente no que diz respeito à confirmação de informações 

obtidas por meio de outras fontes, como a intuição, dicionários e sites voltados para tradutores. 

 

 

Palavras-chave: Linguística de corpus; ensino de tradução; pós-graduação lato sensu; tradução jurídica; 

 

Amanda Cristina de Assis 

Inserção na janela de interpretação em filme nacional não legendado: construção de 

sentidos e inclusão cultural dos alunos surdos nas aulas de história 

O artigo é de um recorte realizado em um trabalho maior que versa sobre a inserção de uma janela de 

interpretação em LIBRAS em filme nacional sem legenda com a finalidade de proporcionar acesso a alunos 

surdos incluídos em sala regular do ensino público. O presente corte apresenta rapidamente a relação entre 

surdez, linguagem e educação, para então contextualizar a pesquisa mostrando o “problema” enfrentado e 

a solução encontrada. Em seguida há uma analise de alguns aspectos da interpretação para a LIBRAS, em 

que se fala sobre as perdas e ganhos do processo que não foi só interpretativo, mas também tradutório. Por 

fim, as considerações finais traçam algumas conclusões e percepções que todo o processo de prática e 

escrita puderam proporcionar. 

Palavras-Chave: Interpretação Educacional; construção interpretativa; inclusão; formação de intérprete; 

janela de interpretação. 

ABSTRACT 

This article is a part of a larger paper that deals with the insertion of a LIBRAS interpretation window in a 

national movie with no subtitles, in order to offer access to the deaf people, who study in public high school 
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regular class. This article introduces the relationship between deafness, language and education to support 

the analysis about the “problem faced” and the solution that was found.  After that, there is a review of 

some aspects to LIBRAS interpretation, which we talk about the positive and negative aspects of this process 

that is not only an interpretative process, but also a translational process. Finally, our last consideration 

gives us some conclusions and perceptions that the whole practical and writing process could offer. 

Keywords: Educational Interpretation; Interpretation construction; Inclusion; the formation process of an 

interpreter; interpretation window. 

 

Sérgio Duarte Julião da Silva 

A tradução das estratégias de conversação 

Ao interagirem através da conversação, as pessoas recorrem a procedimentos estruturados através dos 

quais tornam explícitas as marcas de planejamento de seu discurso e as estratégias de gestão dos turnos de 

conversação, das relações estabelecidas e da interação verbal em si. O tradutor deve estar preparado, 

portanto, para reconhecer a “gramática” da conversação dos marcadores discursivos: nos textos a serem 

traduzidos, os personagens utilizarão estratégias tais como pausas comunicativas, interrupção, hesitação, 

correção e paráfrase, dentre outros. Tendo como arcabouço teórico a Análise da Conversação, discutirei a 

utilidade de se considerar o processo da interação – e não somente as palavras – ao traduzirmos diálogos. O 

que está por trás de estruturas como you know, actually, I mean (inglês), a ver, pues a mí (espanhol) ou 

alors e dis donc (francês)? Se, descuidadamente, efetuarmos uma tradução literal dessas estruturas ou uma 

aproximação sem prévia análise das estratégias da conversação, correremos o risco de trair a verdadeira 

essência do diálogo que nos propomos a traduzir. 

Palavras-Chave: Tradução, diálogo, Análise da Conversação, marcadores discursivos, língua falada.  

ABSTRACT 

As they interact in conversation, people make use of structured procedures that show markers of discourse 

planning and conversation turn-taking management, as well as the relationship between subjects and oral 

interaction itself. Translators should therefore be aware that their job includes recognizing the “grammar” of 

discourse markers, i.e. often times the texts to be translated feature characters that are engaged in such 

conversation strategies as communicative pauses, interrupting, hesitating, correcting, and paraphrasing 

among others. This paper considers the approach raised by Conversation Analysis as a useful resource to 

regard the interaction process – rather than just words – while translating conversations. What comes along 

with such words or phrases as “you know”, “actually”, “I mean” (English), “a ver”, “pues a mí” (Spanish) or 

“alors” and “dis donc”(French)? If we translate those words or phrases literally and without carefully looking 

at speakers’ conversation strategies, we will most likely fail to convey the true essence of conversations in 

our work. 

 

Key words: Translation, dialogue, Conversation Analysis, discourse markers, spoken language. 
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Marilise Rezende Bertin 

Tales from Shakespeare no Brasil: traduções e adaptações do conto “The Tempest” 

endereçadas ao leitor infantojuvenil 

O presente trabalho analisa a recepção da obra de William Shakespeare no Brasil por meio de traduções e 
adaptações baseadas nos Tales from Shakespeare escritos por Charles e Mary Lamb em 1807. Os irmãos 
Lamb reescreveram, em forma de conto, vinte peças de Shakespeare que foram endereçadas ao público 
infantojuvenil. Entretanto, os parentes dos jovens leram os livros também e o público leitor se expandiu. 
Dessa maneira, este estudo pretende, primeiramente, discorrer sobre o momento histórico quando os 
irmãos Lambs viveram, sobre as necessidades e os interesses da época em foco, bem como aponta o 
impacto deste livro na Inglaterra e em outros países. A influência do pensamento Romântico é de suma 
importância na produção dos contos, e é a partir daí que a literatura infantojuvenil toma corpo.  

Em um segundo momento, abordo as primeiras traduções dos contos em língua portuguesa (que começam 
a aparecer no Brasil por volta de 1921) e discuto o tipo de leitor alvo brasileiro, não muito bem definido 
nessa fase. As traduções, via de regra, são literais e ordenadas em vinte contos, seguindo a ordem do livro 
inglês, dispostas em um ou dois volumes. Todavia, a partir da década de 70, adaptações começam a 
aparecer (e convivem com traduções em um mercado livreiro em plena fase ascencionista), assim como o 
volume de contos em um livro passa a cair. Não temos mais os vinte contos em um único livro, porém um 
número bem mais reduzido, o que faz com que alguns contos passem a ser repetidos e “canonizados”, ao 
passo que outros se tornam completamente desconhecidos do público leitor.  É nessa época também que 
os contos, traduzidos ou adaptados, são dirigidos a crianças e adolescentes e aparecem em livros de capa 
dura, ricamente ilustrados, ou em livros menores, com ilustrações mais simples, tendo em vista idades e 
níveis sociais diversos. O ensino dos clássicos mundiais na escola fomenta a produção em grande escala de 
material barato. Para os pequenos, os contos são ideais – com a linguagem facilitada -, para os 
adolescentes, novelas “embasadas” nas peças do bardo inglês aumentam a produção de texto, que é 
dividido em capítulos narrativos, com ilustrações em preto e branco. 

A última parte deste trabalho analisa excertos de “The Tempest” e os compara às traduções de Os contos de 
Shakespeare produzidas por Januário Leite (1921), Mario Quintana (1946), Octavio Mendes Cajado (1954), 
Péricles Eugênio da Silva (1954), Marcos Bagno (2002) e Marcos Maffei (2003) e às adaptações de 
Godofredo Rangel (1925), Paulo Mendes Campos (1970), Sérgio Godinho de Oliveira (2002), Sonia Rodrigues 
(2002). 

O objetivo maior desta apresentação é analisar o corpus proposto e conhecer os vários Shakespeares que 
habitam em terras brasileiras. 

Palavras-chave:  Shakespeare, Lambs, “A tempestade”, traduções, adaptações.  

 

Adriana Morgan  

A vida financeira do tradutor  

A busca da verdadeira independência 

Grande parte dos tradutores é formada por profissionais independentes, sem vínculo empregatício. O 

mundo mudou e faz-se necessário que o tradutor cuide de sua saúde financeira da mesma forma que cuida 

de suas outras ferramentas de trabalho. Mesmo os assalariados devem cuidar de sua vida financeira, pois 

foi-se o tempo em que as empresas cuidavam de seus funcionários. 
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Foi-se o tempo também que os juros brasileiros nos davam a ilusão de ganhos fáceis, com fundos que 

rendiam 2% ao mês, com risco baixo na renda fixa. Há diversos produtos a serem analisados, com diversos 

custos, riscos e resultados. Em uma economia madura, até o 1% cobrado na taxa de administração faz 

diferença.  

Com as finanças em ordem não precisamos entrar em desespero caso um cliente atrase o pagamento em 

poucos dias e nem aceitar qualquer tipo de oferta. E podemos nos dar ao luxo de, quando atingirmos a 

maturidade, começarmos a trabalhar mais por prazer do que por necessidade. 

A tradução nos dá a grande vantagem de não nos alijar do mercado ao atingirmos determinada faixa etária. 

Pelo contrário, desde que continuemos ativos e mentalmente aptos, somos como o vinho – quanto mais 

velhos, melhores ficamos. Porém, é necessário preparar o campo para podermos nos aposentar, ou 

depender menos (ou não depender) de nosso trabalho para o nosso sustento.  

O que se propõe no presente trabalho é demonstrar as opções existentes no mercado financeiro e 

demonstrar, com simulações rápidas, a diferença gritante entre os resultados obtidos em diversos produtos, 

e alertar para algumas armadilhas. 

A proposta é abrir os olhos dos colegas tradutores para a urgência de pensarmos na administração de 

nossas finanças, e aproveitar o fator tempo. Em 20 anos, algumas centenas de reais todos os meses se 

transformam em quantias maravilhosas. 

Serão abordados: poupança, tesouro direto, fundos e ações. Pretendo fazer uma rápida pesquisa (ou talvez 

uma pesquisa prévia mais aprofundada, sem identificação, através de site específico de pesquisas) para 

verificar como está a situação dos inscritos no evento. São poupadores? Em que investimentos costumam 

aplicar os valores? Conhecem tesouro direto? Conhecem bolsa de valores? Já investem? Caso a pesquisa 

não seja possível, a palestra correrá normalmente sem ela. 

Vamos discutir como montar uma cesta de investimentos. Será que realmente precisamos pagar 

previdência privada, com os altos custos ainda envolvidos nesse produto? 

É trabalhoso, sim, mas precisamos sair da inércia e entender que somos responsáveis por nosso presente e 

nosso futuro. E também pelo futuro de nossos dependentes. 

A metodologia é dar um resumo do que existe, custos, tabelas comparativas, simulações. E links serão 

colocados em meu site / blog. 

Como conclusão, espera-se despertar nos presentes a necessidade de buscar informações, leituras, cursos, 

consultorias e perder o medo de assumir o controle das nossas finanças – e de nossa vida. 

 

Ana Julia Perrotti Garcia 
 

10 mentiras que os clientes contam e por que o tradutor não deve acreditar nelas 

Não ter patrão, não ter horário fixo, poder trabalhar em casa... esse é o sonho de muita gente, e a realidade 

de tantas outras. Entretanto, trabalhar como tradutor freelancer é uma arte. Exige organização, método e 

muita disciplina. Além disso, é preciso ter uma boa dose de perspicácia, para perceber quando o cliente está 

tentando "passar a perna" ou levar vantagens. Muitas vezes, a relação cliente-tradutor é pacífica, civilizada 
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e ética, entretanto, infelizmente, em alguns casos as coisas não correm conforme o esperado. O tradutor, 

seja iniciante ou bastante experiente, precisa estar atento durante todo o processo de negociação (desde o 

momento de fornecer um orçamento até a entrega do trabalho, sua remuneração e eventuais 

desdobramentos). No presente estudo veremos quais são as 10 mentiras mais comumente relatadas por 

tradutores de diversos idiomas, residentes no Brasil e mesmo no exterior, tratando com clientes de todos os 

tipos (corporativos, pessoa física, agências, etc.). 

 

Maria Sylvia Junqueira Ribeiro Campos 

Pôster: No princípio era a palavra: o olhar de um tradutor 
O tema deste trabalho é a importância da palavra. A pesquisa foi feita a partir da análise do prólogo do 
Evangelho de São João e de estudos sobre a linguagem e mostra a importância, o significado e poder das 
palavras. Analisamos também o intuito do autor ao escrever este texto. O olhar do tradutor tem como 
objeto a análise da fidelidade de diversas traduções em relação ao texto original.  
 
Palavras-chave: estudos de tradução, história da tradução, palavra, fidelidade. 
 

 
Marta Regiane Corrocher Gaino 

Pôster:  Análise da tradução de termos técnicos relacionados ao estudo da marcha 
dentro da obra Motor Control. 
Diante das dificuldades envolvidas na tradução de terminologia técnica da área da saúde, o uso da 

Linguística de Corpus pode ser de grande auxílio para tradutores e revisores. Este artigo se propõe a analisar 

a tradução para o português brasileiro de dez termos relacionados à área de análise da marcha humana 

dentro da obra Motor Control, sendo eles “gait”, “stance”, “stance phase”, “midstance”, “terminal stance”, 

“step”, “stride”, “double support”, “single support” e “hamstrings”. Após verificar o número de aparições e 

as respectivas traduções de cada um dos termos no capítulo doze da citada obra, a autora faz comparação 

com a terminologia encontrada em corpora prontos e em seguida em um corpus personalizado. O trabalho 

discute a necessidade de elaboração de um material terminológico específico para tradução de termos de 

análise da marcha humana e da presença de pessoas ligadas à área durante a tradução/revisão técnica 

deste tipo de assunto. 

 

Palavras-Chave: Tradução; Marcha Humana; Corpora; Linguística de Corpus; Terminologia. 
  

 
Rejane Fabrícia de Souza 

Pôster: O estudo linguístico a partir de uma avaliação em Tradutores Automáticos 

 

Pretende-se com este trabalho apresentar a evolução dos tradutores automáticos no seu contexto histórico. 
Após familiarizarmos com a ascensão, o declínio dessa tecnologia e entender como temos acesso à mesma. 
Avaliaremos o desempenho de alguns sistemas comercias desses tradutores, na tradução do Inglês para o 
Português, detectando possíveis erros, em grau de compreensão leitora.  
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Materiais e métodos: Pesquisas bibliográficas e quantitativas, avaliação linguística do Google Tradutor e o 
Yahoo-Babel Fish, seleção de gêneros textuais traduzidos pelos tradutores automáticos, posteriormente, 
análise dos possíveis erros de acordo com o nível de compreensão da tradução para o leitor e instigar as 
buscas de possíveis soluções para uma melhoria na qualidade de tradução automática.  

Discussão: Podemos observar que gênero literário possui a arte de trabalhar com as palavras, entretanto 
esta riqueza de significados expressivos e detalhados, que o autor literário produz no calor da sua emoção, 
exclui as chances de poucos erros de ambiguidades e nos sistemas verbais, já que os tradutores automáticos 
são programados para pesquisarem nos limitados dicionários de seus próprios sistemas e não tem a 
inteligência da adaptação. No artigo científico, por sua vez, as ocorrências de erros de ambiguidade foram 
menores. Por outro lado, nos termos específicos do tema tratado, o tradutor automático mantem a palavra  
na língua original ou traduz o primeiro termo encontrado no seu dicionário, sem  analisar e criar 
conectividade com as demais palavras do texto. 

Conclusão: Concluímos que quando trata-se de tradutores para computadores de pequenos portes, 
podemos analisar em partes, que um usuário pode utilizá-los como ferramentas que possibilitem a 
oportunidade dele conhecer o texto, e saber escolher entre vários, qual terá que pagar para um tradutor 
humano especializado traduzir, caso contrário, terá traduções de péssima qualidade na compreensão 
leitora. Entretanto buscam-se soluções possíveis na programação destes sistemas de tradução automática, 
supondo que possam ser resolvidos com pesquisas mais detalhadas das características e causas dos erros. 
Há uma necessidade de pesquisas neste campo que interligue o desempenho dos tradutores as regras de 
níveis semânticos, entre outras.  

Palavras-Chave: tradução automática, compreensão leitora, gêneros textuais, adequação linguística 

 

 

Ricardo Gomes Pitondo 

Pôster: A questão da intertextualidade na interpretação na interpretação do discurso 
religioso 

O objetivo principal do presente trabalho é apresentar a pesquisa desenvolvida em relação à 
intertextualidade e a interpretação de discursos, principalmente o discurso religioso. A intertextualidade 
advém da linguística textual e fornece elementos para que possamos estudar a pertinência de outros textos 
no texto religioso e de que forma esses outros textos influenciam a interpretação em inglês/ português. As 
escolhas efetuadas pelo intérprete quando da entrega da mensagem pode, em diversos momentos, serem 
efetuadas de acordo com o intertexto presente. Para a análise das intertextualidades que podem ser 
explícita “quando, no próprio texto, é feita menção à fonte do intertexto, como acontece nas citações, 
referências, menções, resumos, resenhas e traduções, na argumentação por recurso à autoridade, bem 
como, em se tratando de situações de interação face a face, nas retomadas do texto do parceiro, para 
encadear sobre ele ou contraditá-lo.” (Koch, 2004, pg.146) e implícita que ocorre “quando se introduz no 
texto intertexto alheio, sem qualquer menção da fonte, com o objetivo quer de seguir-lhe a orientação 
argumentativa, quer de colocá-lo em questão, para ridicularizá-lo ou argumentar em sentido contrário” 
(Gresillon & Maingueneau apud Koch, 2004, pg.146) e em relação à ironia intertextual que Eco levantou em 
seu livro Quase a mesma coisa, apontando dois tipos de leitores/intérpretes: o leitor/intérprete culto 
aquele que adquiriu um conhecimento de obras relacionadas ao tema e geral que seja capaz de identificar o 
intertexto e o leitor/intérprete ingênuo aquele que não percebe a piscadela do autor/palestrante.  
  Escolhemos este tema, pois estamos inseridos nesse contexto religioso, e a compreensão de um intertexto 
bíblico ou de conhecimento geral se faz muito importante ao ouvinte, e caso o intérprete o negligencie, a 
comunicação pode ser falha. Como base de corpus de pesquisa utilizaremos três mensagens do orador 
motivacional, autor, conferencista, educador, consultor governamental, conselheiro e homem de negócios 
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Dr. Myles Munroe. A partir da interpretação consecutiva do discurso e da transcrição de trechos do áudio, 
analisaremos qual tipo de intertexto se trata e qual a relevância em questão a versão da bíblia a utilizar 
quando o intertexto for bíblico, ou quando se tratar de assuntos diversos do cotidiano. Nesta análise não 
nos caberá julgar a atuação do intérprete em suas técnicas utilizadas, contudo, acreditamos ser bem útil 
observarmos erros comuns já tratados em outros estudos, sobre a ideal atuação do intérprete perante o 
público. 

Palavras-chave: Intertextualidade, teoria da relevância, discurso religioso, remissão intertextual, intérprete. 

 

 
Rosa Maria D’Urso Hebling  

Pôster: A Tradução Literária: algumas observações 
 
Desde que se tem notícia a respeito de teorias sobre tradução, existe a polêmica com relação ao papel do 

tradutor, sua atitude diante da obra original e do produto final, a fidelidade ou infidelidade ao autor ou 

texto primitivo, a literalidade ou desobediência à fonte, a criatividade na elaboração do texto final - e 

muitos assuntos correlatos. Nosso trabalho consiste numa viagem através do tempo, dentro desse cenário 

em que fomos colhendo ideias de alguns dos mais importantes teóricos sobre esse tema, bem como 

demarcando alguns dos pontos mais representativos da história desse trajeto.  

     Não temos a pretensão de julgar esgotado o assunto com este trabalho, mesmo porque uma das unanimidades 
entre os autores que dele tratam é justamente o fato de que a tradução não é “domesticável”, resistindo “a 
qualquer tentativa de sistematização em qualquer postura teórica ou histórica”. Apenas apresentamos 
algumas considerações sobre o pensamento de notáveis estudiosos com a esperança de conduzir a uma reflexão 
enriquecedora sobre tema tão apaixonante.  

Palavras-Chave: estudos de tradução, história da tradução, tradução literária, tradução literal, fidelidade. 
 
ABSTRACT 
Since the earliest ever recorded notice about translation theories, there is controversy regarding the role of the 

translator, his attitude toward the original work and the final product, fidelity or infidelity to the author or 

original text, the literal translation or disobedience to the source-text, creativity in preparing the final text - 

and many related subjects. 

Our work is a journey through time, within this scenario where we gathered some ideas from important 

theorists about that matter, as well as we marked some of the most representative points from the history of 

this path. 

It is not our pretension to consider exhausted the matter in this paper, even because it is a unanimity among 

the translation scholars the fact that translation cannot be "domesticated”, resisting "to any attempt of 

systematization in any theoretical or historical posture".  We barely present some considerations about the 

thought of noteworthy scholars expecting to lead to fruitful reflections about so fascinating subject. 

Keywords: translation studies, translation history, literary translation, literal translation, fidelity. 
 
 


