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EMENTA: Discussão das raízes dos estudos da tradução, com os textos
fundacionais de Schleiermacher, Goethe e Benjamin. Estudo das correntes
contemporâneas de Estudos da Tradução, focadas em pesquisa descritiva e
histórico-cultural, com destaque para as propostas de Even-Zohar (2010),
Lefevere (1996), Toury (1996), Bassnett (2011), Venuti (2014), bem como dos
irmãos Campos. Propostas de tradução e reescrita de caráter analítico.
Produção de traduções comparadas, pioneiras e analíticas.
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CONTEÚDO
Discussões preliminares
My Valentine e O Tradutor, de Fernando Paiva
Unidade 1) Reflexões e práticas em sistemas literários
A noção de sistema e o lugar da literatura traduzida em
Even-Zohar
Revisional e recuperação de leituras realizadas durante a
quarentena: Estudos Descritivos da Tradução
O lugar da literatura traduzida nos polissistemas literários; o
sistema e a periferia em Susan Bassnett
Proposta de análise tradutória (aula 7)
A teoria de Benjamin e os estudos de caso - Jorge Amado e
Romantismo alemão
Unidade 2) Reflexões e práticas em manipulação
Os dois métodos de tradução de Schleiermacher e a
manipulação como natureza tradutória (Lefevere, 2008)
Aula assíncrona com entrega até 23/09: análise de
traduções comentadas
Feedback das análises
Unidade 3) Reflexões e práticas em gênero
A tradução enquanto arte
A tradução de ficção e de poesia
Os irmãos Campos tradução e transcriação; a prática
artesanal
Unidade 4) Reflexões e práticas em estilo
Os problemas práticos da tradução
Método Leech-Short de análise do estilo em ficção
Assíncrona com entrega até 20/11: análise estilística e
prática de tradução de trechos escolhidos de prosa ficcional
Feedback das traduções e orientações para realização do
trabalho final

2. Metodologias
A disciplina será lecionada por meio de 13 aulas expositivas dialogadas na
modalidade síncrona e 2 aulas práticas assíncronas.
As aulas síncronas serão ministradas por meio da ferramenta Google Meet,
sendo realizadas no mesmo dia e horário previsto para as aulas presenciais.
Serão, ainda, conduzidas duas aulas assíncronas, sendo a primeira uma análise
de traduções comentadas, elaborada a partir da temática das unidades 1 e 2 e
a segunda, uma análise estilística e prática em tradução, elaborada a partir das
unidades 3 e 4.
As duas primeiras unidades serão lecionadas pela Prof.ª Carolina Magaldi e as
duas subsequentes serão ministradas pelo Prof. Adauto Villela.
Os feedbacks das atividades analíticas e práticas terão a participação de ambos
os professores, culminando em um último encontro com orientações e plantão
de dúvidas acerca do trabalho final.
3. Avaliações
A proposta de avaliações foi adequada ao uso das tecnologias que viabilizarão
o ensino remoto emergencial, consistindo em:
- 1 análise de traduções comentadas, sendo uma escolhida pela professora e
uma selecionada pelo(a) aluno(a): 30 pontos
- 1 análise estilística de tradução, seguida de exercício tradutório: 30 pontos
- 1 trabalho final, a ser entregue a um dos professores da disciplina, conectando
os temas, autores e conceitos estudados aos temas das teses, dissertações ou
projetos dos(as) alunos(as): 40 pontos
Totalizando, assim, os 100 pontos da disciplina.
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