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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

 

Prática como Componente Curricular / 2021 (50h) 

Título do projeto: Estudos de Tradução: reflexões brasileiras (ERE) 

Professoras: Lílian V. Pôrto,  Priscila R. Gimenez e Valéria C. Bezerra 

E-mail para contato: pcctraducao@gmail.com  

Inscrição via formulário: https://forms.gle/VXfMQEf2842rXJBUA  

Público: interessados em tradução 

Observações: 

 

✓ Após o período de inscrições, as docentes entrarão em contato com a turma, por e-mail, 

para agendar o primeiro encontro síncrono. 

 

✓ As discussões e os trabalhos serão conduzidos e acompanhados pelas professoras por meio 

de reuniões síncronas e atividades assíncronas; 

 

✓  Será utilizada  a plataforma Google Classroom/Meet. 

 

Objetivo geral: 

Analisar as contribuições de tradutores, poetas e pesquisadores para a sistematização de 

pressupostos teóricos da tradução no Brasil.  

Objetivo específico:  

Nesta edição (2021), será analisada a contribuição de Paulo Henriques Britto, poeta, tradutor, 

professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Far-se-á o exame dos capítulos 

“Algumas considerações teóricas”  e “ A tradução de ficção” da obra A tradução literária (2012) 

e de artigos esparsos.  
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Justificativa e Metodologia: 

Não é raro ouvir de estudantes de línguas e até mesmo de estudantes de cursos de Letras a 

afirmação de que para se traduzir basta “dominar” a língua do texto de partida e a de chegada. Essa 

crença revela uma concepção tradicional que muitos têm a respeito de texto, leitura, interpretação, 

escrita e reescrita que, por sua vez, leva o indivíduo a não compreender a complexidade que 

envolve o trabalho de tradução.  Diante disso, pretendemos, com esta PCC, promover, num 

primeiro momento, discussões e reflexões sobre o processo tradutório, abordando questões 

relevantes como: O que é ler? ; O que é traduzir? ; Como se cria o significado de um texto? ; O 

que significa “ser fiel ao original”? ; O tradutor é um autor? ; Qual é a tarefa do tradutor? Num 

segundo momento, discentes lerão textos selecionados de autoria de Paulo Henriques Britto para 

analisar o seu pensamento acerca do fazer tradutório e, mais especificamente, sobre aspectos 

relacionados à tradução literária. Para concluir, produzirão um trabalho escrito, de cunho crítico e 

reflexivo, para apresentar e discutir a contribuição deste estudioso para o campo da teoria de 

tradução e de tradução literária no Brasil. Ao final desse processo, acreditamos que os participantes 

desta PCC, compreenderão que o conhecimento teórico e crítico a respeito de tradução é 

importante para subsidiar o trabalho da prática de tradução dos vários tipos de textos.  

Metodologia – resumo 

✓ Discussão sobre conceitos de tradução 

✓ Discussão e reflexão sobre o processo tradutório, abordando questões relevantes como: O 

que é ler? ; O que é traduzir? ; Como se cria o significado de um texto? ; O que significa 

“ser fiel ao original”? ; O tradutor é um autor? ; Qual é a tarefa do tradutor? 

✓ Leitura de textos selecionados de autoria de Paulo Henriques Britto. 

✓ Redação de trabalho crítico e reflexivo, acompanhado de orientação das professoras. 

✓ Compartilhamento das reflexões tecidas, nos relatórios, com os participantes desta PCC. 
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Materiais didáticos elaborados pelas professoras. 

Outros textos teóricos e críticos poderão ser indicados, quando se fizer necessário. 

 

Calendário Geral da PCC/ FL 50h 2021 

2º semestre 2021 

Período de inscrições: 06 a 13/12/2021 

Início da PCC 2021 2º semestre: 14/12/2021 

Término da PCC 2021 2º semestre (projetos de 50 horas): 14/04/2022 
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