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Número Especial sobre Tradução 

 

Letras & Letras – número especial 

Estudos em Tradução e Interpretação, v. 32, n. 1, 2016 

Igor A. Lourenço da Silva, Marileide Dias 
Esqueda e Silvana Maria de Jesus (Org.) 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

 

 “A resenha, a entrevista e os 21 artigos que fazem parte deste volume 
apresentam uma heterogeneidade que em boa medida retrata as múltiplas 
facetas da tradução e dos Estudos da Tradução. Alguns desses artigos 
estabelecem interfaces com a didática da tradução, enquanto outros trazem 
contribuições implícitas que podem ser inferidas para a formação de tradutores. 
(…) Representam as múltiplas facetas e interfaces dos Estudos da Tradução, um 
campo disciplinar abrangente, em evolução, com ideias, métodos, metodologias, 
instrumentais e arcabouços teóricos tão diversos quanto as possíveis 
combinações entre os pares linguísticos, os possíveis tipos de texto e os 
possíveis caminhos que levam à existência de um texto-fonte e um texto-alvo 
tidos como em relação de tradução.” (Trecho da Apresentação) 
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Teaching Translation – Lançamento em Português 

 

Ensino de Tradução: da Pesquisa à Sala de Aula. Diretrizes para Professores 

 

COLINA, Sonia. Ensino de tradução: da pesquisa à sala de aula. 
Diretrizes para professores. Trad. Marileide Dias Esqueda, Paula 
Godoi Arbex, Sandra Aparecida Faria de Almeida, Silvana Maria 
de Jesus, Stéfano Paschoal. Uberlândia: EDUFU, 2016. Original: 
Translation Teaching: from research to the classroom. 

  

O ensino de tradução é uma questão basilar no campo dos Estudos da Tradução, 
embora esta área ainda esteja carente de pesquisas no contexto brasileiro e 
internacional. Assim, o trabalho de Sonia Colina, publicado nos Estados Unidos 
em 2003 e traduzido pelos professores do Curso de Tradução da UFU, merece 
destaque na literatura brasileira. Partindo de uma abordagem funcionalista, 
Colina visa aliar teoria, prática e pedagogia, em seu rico material que trata desde 
os fundamentos da pesquisa funcionalista até a delicada questão da avaliação, 
passando pelo planejamento de cursos de tradução e pela elaboração de 
materiais didáticos. Importa destacar que Colina acaba de lançar com Venuti um 
capítulo intitulado “A survey of translation pedagogies” no livro organizado por 
Venuti (Teaching translation: programs, courses, pedagogies. Nova York: 
Routledge, 2017). A tradução conta com textos de apresentação dos professores 
Cristina Carneiro Rodrigues e José Luiz Vila Real Gonçalves. Confira a resenha 
completa no número especial de tradução da Revista Letras & Letras (v. 32, n. 1, 
2016) no sítio eletrônico http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras. 
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Ensino de Tradução – Francês & Espanhol 

 

Aprender a Traducir del Francés al Español. 

Competencias y Tareas para la Iniciación a la Traducción 

 

 

HURTADO-ALBIR, Amparo. Aprender a traducir del francés al 
español. Competencias y tareas para la iniciación a la traducción. 
Castellón/Madrid: Universitat Jaume I / Edelsa, 2015. 

 

Aprender a traducir del francés al español. Competencias y tareas para la 
iniciación a la traducción persigue iniciar en los principios básicos que rigen la 
práctica de la traducción profesional en esa combinación lingüística. Va dirigido 
a estudiantes de traducción de lengua materna española (traducción directa) en 
el contexto universitario de la formación de traductores, pero se puede usar en 
otros contextos pedagógicos. Su finalidad es iniciar el desarrollo de las 
competencias básicas, previas al aprendizaje de los diversos campos de 
especialización del traductor. Pretende, pues, establecer los cimientos para el 
desarrollo ulterior de la competencia traductora necesaria para la traducción 
directa del francés al español.  

Se enmarca en una orientación constructivista del aprendizaje y en la línea 
pedagógica de la Formación por competencias. El marco metodológico utilizado 
es el Enfoque por tareas y proyectos de traducción, que propicia una metodología 
activa en la que el estudiante aprende a traducir haciendo tareas que le permiten 
descubrir principios y estrategias, y construir así los andamiajes de su 
competencia traductora. El libro está estructurado en torno a diez unidades 
didácticas y consta de tres Apéndices (Competencias, Contenidos y Recursos de 
documentación). 

Aprender a traducir del francés al español se compone de dos volúmenes: un 
libro dirigido al estudiante y una Guía didáctica, dirigida al profesor y al 
estudiante autodidacta. En la Guía didáctica se exponen el marco pedagógico y 
las pautas generales en cuanto a competencias (específicas y generales), 
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contenidos, metodología y evaluación (sistema de evaluación y rúbricas). Para 
cada unidad didáctica se indica su función, objetivos, competencias, contenidos 
y organización, y se explica el desarrollo de cada tarea. También se proponen 
posibles soluciones a las tareas, se incorporan tareas complementarias y se 
plantean rúbricas de evaluación para cada unidad didáctica. 
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Tradução Audiovisual 

 

Guia para Produções Audiovisuais Acessíveis 

 

NAVES, Sylvia B.; MAUCH, Carla; ALVES, Soraya F.; ARAÚJO, Vera 
Lúcia S. Guia para produções audiovisuais acessíveis. Brasília: 
Ministério da Cultura, 2016. 

 

O Guia para Produções Audiovisuais Acessíveis traz parâmetros para os recursos 
de acessibilidade de audiodescrição, legendas para surdos e ensurdecidos (LSE) 
e janela de interpretação em LIBRAS. É uma iniciativa da Secretaria do 
Audiovisual do Ministério da Cultura e elaborado por uma equipe voluntária de 
professores e profissionais estudiosos e atuantes na área da acessibilidade. Os 
parâmetros sugeridos foram testados e revisados por pessoas com deficiência 
visual e auditiva. A distribuição é gratuita. 

 

 



	

		

7	

 
 

7 

Língua Brasileira de Sinais 

 

Escola e Diferença: Caminhos da Educação Bilíngue para Surdos 

 

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara Ferreira dos; 
MARTINS, Vanessa Regina de Oliveira (Org.). Escola e diferença: 
caminhos da educação bilíngue para surdos. São Carlos: Edufscar, 
2016. 

 

O presente livro trata da experiência de nosso grupo de pesquisa na realização 
de trabalho junto a uma rede municipal de ensino ocorrido entre os anos de 2008 
e 2013. Diversas ações foram realizadas envolvendo capacitações dos 
profissionais da rede municipal e a contratação/capacitação de novos 
profissionais para desempenharem a função de instrutores surdos e de 
tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais (Libras). Considerando os 
resultados da experiência, procuramos, neste livro, detalhar aspectos da 
intervenção e pesquisa realizada que foi balizada pelos seguintes objetivos: criar 
escolas preparadas para o atendimento de alunos surdos na Educação Básica, de 
acordo com o Decreto n. 5.626/2005, e buscar resultados satisfatórios de 
escolarização para alunos surdos incorporando a Libras ao espaço escolar, 
repensando metodologias e desenvolvendo didáticas apropriadas a estes alunos. 
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A Tradução em Múltiplas Perspectivas 

 

A Tradução e Suas Interfaces: Múltiplas Perspectivas 

 

PONTES, Valdecy de Oliveira; CUNHA, Roseli Barros; CARVALHO, 
Ednúsia; TAVARES, Glória (Org.). A Tradução e suas interfaces: 
múltiplas perspectivas. Curitiba: CVR, 2015.  

 

A tradução e as suas interfaces: múltiplas perspectivas é uma iniciativa de 
alguns professores da Universidade Federal do Ceará (UFC) vinculados ao curso 
de Pós-Graduação em Estudos da Tradução e o primeiro com essa abordagem no 
Nordeste do Brasil. Nela, a partir de nossas experiências não apenas dentro dos 
Estudos da Tradução, mas também em outras áreas afins das Ciências Humanas, 
propomos uma abordagem multifacetada que, acreditamos, pode colaborar para 
promover reflexões em outros campos de estudos e nos da tradução. 

As interfaces entre a tradução e a literatura são bastante reconhecidas e 
exploradas. Aqui nossa proposta foi a de abranger desde pesquisas sobre as 
literaturas que promovem estudos na fronteira da oralidade às de adaptações de 
obras literárias para outras mídias. No contexto das novas mídias, a tradução 
audiovisual (TAV) passa por uma verdadeira revolução devido à crescente 
demanda de produtos audiovisuais; apresentamos questões relacionadas à 
legendagem e à autodescrição.  

 Sobre relação entre tradução e ensino, dois fatores põem em destaque a 
relevância do papel da tradução como estratégia ou procedimento no processo 
de ensino e aprendizagem de línguas. O primeiro aborda o estudo de aquisição 
de línguas desde o ponto de vista cognitivo e o segundo trata do rápido 
desenvolvimento dos Estudos de Tradução e Interpretação como disciplina 
autônoma. Abordamos algumas técnicas e estratégias básicas de ensino para a 
formação de intérpretes de línguas orais. 

No âmbito da multidisciplinaridade dos Estudos da Tradução, apontam-se 
possíveis interfaces com a Sociolinguística variacionista, Terminologia e 
Linguística de Corpus, com a proposta de refletir sobre o diálogo da Tradução 
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com outras áreas do conhecimento. Desse modo, os artigos apresentados são 
fruto de nossas colaborações em outras áreas de atuação e de intercâmbios com 
a produção de colegas no âmbito de várias instituições, não apenas no Estado do 
Ceará, mas também no Brasil e no exterior.  
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A Tradução em Perspectivas Teóricas e Práticas 

 

Tradução & Perspectivas Teóricas e Práticas 

 

AMORIM, Lauro Maia Amorim; RODRIGUES, Cristina Carneiro; 
STUPIELLO, Érika Nogueira de Andrade  (Org.). Tradução & 
perspectivas teóricas e práticas. São Paulo: Editora Unesp, 2015. 

 

Este livro apresenta ensaios que abordam a relação da tradução com diferentes 
campos do saber por meio uma dinâmica dialógica que convida a refletir sobre o 
caráter heterogêneo e complexo da prática tradutória. Elencadas por “entradas” 
que completam o sintagma “Tradução &...”, as discussões aqui apresentadas 
examinam os múltiplos aspectos da tradução pelas perspectivas da adaptação, 
dos direitos autorais, da ética, da ficção, do gênero, da identidade, da prática de 
interpretação, da literatura infantil e juvenil, da crítica, da poesia, da psicanálise 
e das tecnologias, instigando o leitor a pensar sobre a complexidade do trabalho 
do tradutor e seu caráter indissociável da teoria. 
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A Interface Corpus & Terminologia 

 

Corpora na Terminologia 

 

TAGNIN, Stella Esther Ortweiler; BEVILACQUA, Cleci Regina 
(Org.). Corpora na Terminologia. São Paulo: Hub Editorial, 2013. 

 

O livro procura evidenciar a interface produtiva entre a Linguística de Corpus e 
a Terminologia. A aproximação entre essas duas áreas se deu principalmente a 
partir do final dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando começam a surgir 
novos paradigmas teóricos na Terminologia, que propõem que os termos – objeto 
central de estudo da área – sejam identificados e descritos a partir dos seus 
contextos de uso, ou seja, de sua ocorrência em textos especializados. Essa 
mudança, associada aos avanços igualmente feitos na Linguística de Corpus – 
impulsionados, sobretudo, pelos avanços computacionais –, se vê hoje refletida 
em inúmeros trabalhos e projetos desenvolvidos em nosso país e fora dele. Nesta 
obra apresentamos um panorama desses estudos por meio de uma amostra 
significativa do que pode ser feito e do que se faz no Brasil a partir da associação 
dessas duas áreas. Os textos deste livro apontam as diferentes possibilidades do 
uso de corpora na Terminologia e podem ser divididos em três grandes linhas: 
textos que abordam o percurso da relação entre Linguística de Corpus e 
Terminologia; textos que tratam dessa relação e de sua importância na formação 
de futuros tradutores; e, finalmente, textos que se voltam para a elaboração de 
produtos terminográficos dirigidos a tradutores e redatores. 

 


