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JUSTIFICATIVA: 

O curso de Bacharelado em Letras: tradução e interpretação de Libras/português da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), criado em 2014, busca oferecer uma formação de qualidade aos futuros 

tradutores e intérpretes do par linguístico Libras-português. Almejar uma formação de qualidade implica 

não apenas possibilitar que ao final do curso tais tradutores e intérpretes em formação estejam aptos a 

ingressar no mercado de trabalho, mas também que tal formação seja um processo de ensino-

aprendizagem continuo, crítico, e (auto)reflexivo.  

Em relação ao mercado de trabalho, vale ressaltar as mudanças no perfil de mercado para esses 

profissionais, tendo em vista que, até pouco tempo, a principal demanda para os tradutores e intérpretes 

de/para Libras era o contexto educacional (interpretação comunitária) e, atualmente, dada a legislação em 

vigor, há a exigência da presença de intérpretes em diferentes espaços da sociedade (BRASIL, 2002), e a 

formação em nível superior (BRASIL, 2015). Nesse sentido, destacamos aqui a obrigatoriedade das 

programações veiculadas nos serviços de radiodifusão de sons e imagens conterem: legendagem, 

audiodescrição, dublagem e tradução e interpretação de/para Libras (BRASIL, 2006). Tal obrigatoriedade 

faz com que esses profissionais ou futuros profissionais busquem formação para atuação relacionada com 

materiais audiovisuais e ao processo de tradução. 

Essas demandas fazem parte da Tradução Audiovisual (TAV), uma das áreas de investigação dos 
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Estudos da Tradução (ET) e um dos mercados de trabalho que mais crescem para os tradutores e 

intérpretes no Brasil, que como o próprio nome deixa claro, caracteriza-se pela presença de traduções 

realizadas em materiais audiovisuais e transmitidos por meio da televisão, do cinema e do teatro. As 

subáreas ou modalidades da TAV são as seguintes: tradução e interpretação de/para a língua brasileira de 

sinais, audiodescrição (AD), legendagem para ouvintes, legendagem para Surdos e Ensurdecidos (LSE) e 

revocalização (dublagem e voice-over).  

Em relação ao tradutor e ao intérprete da língua brasileira de sinais e língua portuguesa (TILSP), 

em decorrência da legislação, foi conquistado o espaço acadêmico como exigência de formação para a 

atuação e, por consequência, o avanço das pesquisas que visam suprir discussões na tarefa realizada por 

esses profissionais, tais como: estudos sobre processo da tradução e interpretação na TAV, estudos sobre o 

produto final da tradução e interpretação na TAV, estudos sobre recepção da tradução e interpretação da 

TAV, estudos sobre as competências em tradução e interpretação para TAV, estudos sobre fenômenos 

linguísticos da tradução e interpretação na TAV, etc.  

Dessa forma, o nosso projeto de prática como componente curricular (PCC) se enquadra no 

contexto televisivo, mais precisamente na Tradução Audiovisual que não se relaciona unicamente com a 

tradução, mas sim, outras modalidades, como apresentado por Franco e Araújo (2011, p. 1). 

 
A apresentação dos tipos de TAV não é menos confusa, e a lista é composta por: legendagem 
interlinguística ou legenda aberta (interlingual subtitling ou open caption), legendagem bilingue 
(bilingual subtitling), dublagem (dubbing), dublagem intralingual (intralingual dubbing), 
interpretação consecutiva (consecutive interpreting), interpretação simultânea (simultaneous 
interpreting), interpretação de sinais (sign language interpreting), voice-over ou meia-dublagem 
(voice over ou half dubbing), comentário livre (free commentary), tradução à prima vista ou 
simultânea (simultaneous or sight translation), produção multilinguística (multilingual 
production), legendagem intralinguística ou closed caption (intralingual subtitling ou closed 
caption), tradução de roteiro (scenario/script translation), legendagem ao vivo ou em tempo real 
(live ou real time subtitling), supra-legendagem ou legendagem eletrônica (surtitling) e 
audiodescrição (audiodescription), nessa ordem. 

 

Posto isto, este projeto de PCC focaliza as principais etapas da tradução, auxiliando o(a) 

tradutor(a) em formação na execução de um processo crítico-reflexivo, a saber: análise textual aplicada à 

tradução (NORD, 2016) analisando os textos de partida e de chegada antes da tarefa tradutória; diário de 

tradução (ROSSI, 2018) refletindo as dificuldades e problemas de tradução; e a tradução comentada 

(SHIH, 2018; TORRES, 2017) que fará a conexão de forma prática-teórica das tomadas de decisões frente 

às dificuldades e aos problemas encontrados no decorrer da atividade tradutória.  

 
OBJETIVOS: 
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Geral: 
 
Apresentar as etapas de uma ação tradutória crítico-reflexiva  
 
Específicos: 

● Discutir a análise textual aplicada a tradução proposto por NORD (2016); 

● Explorar diferentes formas de diário de tradução aplicados à tradução de português-Libras; 

● Debater questões relativas à tradução comentada; 

● Estruturar e executar o projeto de tradução tal como proposto por Nord (2016); 

● Desenvolver o diário de tradução no decorrer do projeto de tradução; 

● Praticar a tradução comentada a partir do projeto de tradução; 

 

 

CONTEÚDOS: 

1. Análise textual aplicada a tradução por meio de um projeto de tradução. 

2. Diário de tradução. 

3. Tradução comentada. 

 

 

METODOLOGIA 

 Neste projeto, serão usados os seguintes recursos didático-pedagógicos, a saber: (1) aulas dialógicas; 

(2) leitura e discussão de textos indicados nas referências bibliográficas; (3) exercícios práticos; e (4) 

seminário para a socialização do projeto-diário-tradução comentada. Vale-se ressaltar que a questão 

central a ser atendida pela metodologia, neste projeto, é o processo de tradução português-Libras. 

O projeto será desenvolvido nas seguintes etapas: 

1. Estudo de bibliografia indicada sobre a Projeto de Tradução (5 horas). 

2. Elaboração do Projeto de Tradução (10 horas). 

3. Discussão sobre as formas de diário de tradução para a Tradução de/para a Libras (5 horas). 

4. Execução da tradução (20 horas) 

5. Aplicação do diário de tradução no desenvolvimento do projeto (10 horas). 

6. Apresentar e discutir as formas de comentários de tradução de/para Libras (10 horas). 

7. Elaboração de uma apresentação e socialização do projeto de tradução, diário de tradução e tradução 

comentada (10 horas). 

8. Construção de um artigo científico (30 horas). 
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         Serão realizadas discussões e orientações em grupo em encontros remotos, marcados previamente 

com os(as) alunos(as).  

 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua e formativa. Será avaliada de forma qualitativa a participação de cada 

aluno(a) na realização do projeto. Os alunos deverão entregar como trabalho final (relatório e/ou um 

artigo científico) contendo, o projeto de tradução, o diário de tradução e a tradução comentada e as 

considerações finais. 

 

CRONOGRAMA 

O cronograma será acordado com os(as) alunos(as) inscritos no projeto. 
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