
 

1 

 

 

 

Curso:  Bacharelado em Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português 

Nome da disciplina: Estudos da Tradução e Interpretação 2 

Professora Responsável: Ícaro Augusto Santos | icaaro7@ufg.br  

Carga horária da disciplina: 64h  

Período: 1º sem/2022 (25/05 a 15/09) – 4ª feira 

I – Ementa: Tópicos de discussões na área dos Estudos da Tradução: tradução e senso comum; conceito de 

tradução; competência tradutória; dicotomia forma-sentido; autor- tradutor; noções de equivalência e de 

(in)traduzibilidade; problemas de tradução e o erro de tradução; espaço e prática do tradutor; tradução, língua e 

cultura e tradução versus original. Tópicos de discussões na área dos Estudos da Interpretação. Relação das 

questões teóricas aos Estudos da Tradução e Interpretação de Língua de Sinais. 

II – Objetivos: 

Geral 

Apresentar e problematizar os conceitos da área dos Estudos da Tradução e Interpretação. 

Específicos 

• Definir os principais conceitos da área dos Estudos da Tradução e Interpretação; 

• Discutir os textos da bibliografia relacionando teoria e prática; 

• Refletir sobre os conceitos dos Estudos da Tradução no trabalho do tradutor e intérprete de Libras-

português; 

III - Conteúdo programático  

 

1. Apresentar os conceitos da área dos Estudos da Tradução e Interpretação; 

2. Problematizar os conceitos de tradução e interpretação “literal” e “livre”; 

3. Práticas de traduções da Libras para o português; 

4. Refletir sobre a neutralidade do tradutor e intérprete; 

5. Discutir sobre a “fidelidade” do intérprete de Libras; 

6. Debater sobre as estratégias para a tradução e interpretação. 

IV – Metodologia 

 

Esta disciplina está formulada a partir de um referencial teórico-prático que privilegia as atividades colaborativas 

entre professor(a) e alunxs como condição fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. 

Deste modo, as aulas serão desenvolvidas com encontros presenciais, na Faculdade de Letras, lançando mão dos 

recursos oficiais da UFG (Sigaa e/ou ferramentas do G-Suite, como Google Classroom, Google Drive, Google 

Meet, e/ou Zoom, e/ou Moodle Ipê que deverão ser acessados por meio do e-mail institucional), bem como 

outras igualmente aceitáveis, como o whatsapp e/ou telegram. 

No ambiente virtual (Sigaa) serão disponibilizados materiais de estudo, como textos em pdf. e/ou links de vídeos 

ou textos sobre os assuntos estudados 
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V – Avaliação 

 

N1 

 

ATIVIDADES CONTEÚDOS VALORES 

Atividades avaliativas Módulo 1 5,0 

Atividades avaliativas Módulo 2 5,0 

N2 Atividade avaliativa Módulo 3 5,0 

Atividades avaliativas Módulo 3 5,0 

* Em caso de plágio, a atividade será anulada. 

 

VIII – Bibliografia básica 

ARROJO, R. Oficina de tradução: A teoria na prática. São Paulo: Ática, 1986. Série Princípios 

ARROJO, R. (org.). O signo desconstruído. Campinas: Pontes, 1992. 

ARROJO, R. . Tradução, Descontrução e Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1993. AUBERT, F. H. As 

(in)fidelidades da tradução: servidões e autonomia do tradutor. Campinas: Editora da UNICAMP, 1993. 

ROSA, A. S. Entre a visibilidade da tradução da língua de sinais e a invisibilidade da tarefa do intérprete. 

Dissertação (Mestrado em Educação). Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas, 2005. 

SANTOS, S. A. Tradução/interpretação de língua de sinais no Brasil: uma análise das teses e dissertações de 

1990 a 2010. Tese (Doutorado em Estudos da Tradução) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2013, 313 p. 

 

IX – Bibliografia complementar 

ALBES, N. A.; SANTIAGO, V. A. A. (Org.). Libras em estudo: tradução/interpretação. São Paulo: FENEIS, 

2012. 

DENIAU, X. La francophonie. 5.ed. Paris: PUF, 2001. 126p. (Que sais-je?) 

MAGALHÃES JR, E. Sua majestade, o intérprete: o fascinante mundo da tradução simultânea. São Paulo: 

Parábola, 2007. 

 

Observação: Outros títulos poderão ser indicados conforme o desenvolvimento do programa. 


