
CICLO DE PALESTRAS 

 

TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO – ÁREAS FRONTEIRIÇAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Coordenação: Érika Bodstein 

Com Ana Lúcia Kfouri, Cláudia Soares Cruz, Elton Furlanetto, Gisele Wolkoff e Mamede 

Mustafá Jarouche 

 

Terças-feiras, de 4 de agosto a 1º de setembro, das 19h às 21h  

 

 

O trânsito da palavra entre diferentes mídias é abordado em cinco apresentações 
norteadas pelos parâmetros teóricos dos Estudos da Tradução e Adaptação. Os 
palestrantes são pesquisadores pertencentes ou ligados ao Grupo de Estudos de 
Adaptação e Tradução (GREAT)/ USP–CNPq, coordenado pelo Prof. John Milton. 
 

Mil e uma noites: traduzir ou editar? 

Com Mamede Mustafá Jarouche 

4 de agosto 

 

O Kitáb Alf Layla wa Layla, ou Livro das mil e uma noites, suscita questões que vão 

além das dificuldades de tradução de textos árabes antigos. Primeiramente, temos a 

própria instabilidade filológica de parte desses textos, devido às variações existentes 

em manuscritos, o que pode provocar diferenças significativas na interpretação e, 

consequentemente, na tradução desses textos. Em segundo lugar, existe a dificuldade 

inerente à tradução de determinados conceitos, que se tornam problemáticos quando 

transplantados para outro tempo, outra língua, outra cultura. E, ainda, existe a própria 

questão dos diferentes textos constantes dos seus diversos manuscritos eedições. 

 

Oralidade em literatura: os desafios de traduzir a fala na escrita 

Com Ana Lúcia Kfouri 

11 de agosto 

 

A oralidade é anterior à escrita, ou seja, a criança antes de aprender a ler e escrever, 

aprende a falar. A tradição literária, por sua vez, não deixa de representar essa fala. 

Quando se trata de tradução literária, o tradutor deve enfrentar o desafio de traduzir a 

voz do narrador, normalmente em norma culta padrão, e as vozes das personagens, 

que podem aparecer em forma dialetal ou até não normativa. Assim o tradutor tem 

em mãos o desafio de representar em seu idioma aquilo que por si só já é 

representação no idioma de origem. Esta palestra apresenta as diferentes e possíveis 

formas de representar a fala na norma escrita e as diferentes e possíveis abordagens 

para sua tradução.  

 

 



Fronteiras da linguagem, expansões da terra cultural – tradução de poesia e criação 

Com Gisele Wolkoff 

18 de agosto 

 

Quando é a criatividade uma tradução autêntica da capacidade humana? Será a 

experiência de vida necessária à pura criação? Como a tradução responde por criação 

no caso da poesia contemporânea? Quais as fronteiras entre criar e traduzir, traduzir e 

criar? A palestra procura focar-se no exame de tais questões de maneira prática, ao 

comentar sobre o processo de transcriação em diversos poetas e pensar a questão da 

transculturalidade. Para tanto, revisitaremos alguns autores que têm vindo a refletir 

sobre cultura, tradução e criação, além de poetas e poemas. 

 

A tradução de ficção científica: histórico, perspectivas e exemplos EN>PT 

Com Elton Furlanetto 

25 de agosto 

 

Recentemente tem havido maior interesse no Brasil na pesquisa sobre a tradução de 

gêneros do fantasismo, como a ficção científica, a fantasia e o horror. Pouco ainda foi 

pesquisado a esse respeito. Esta palestra apresenta alguns mapeamentos preliminares 

sobre o que foi pesquisado no Brasil e no mundo, além de discutir o conceito de 

tematização afetiva, cunhado por Peter Stockwell, que serve de base para a análise da 

tradução desses gêneros e indica caminhos interessantes para pesquisas nesse campo. 

 

A tradução do Projeto Audiovisual – características e especificidades 

Com Cláudia Soares Cruz 

1º de setembro 

 

A palestra aborda conceitos básicos da tradução com direcionamento para projetos 

audiovisuais (cinema e televisão), apresentando aos alunos os elementos que 

compõem a chamada Bíblia – sinopse, logline, argumento, arco da temporada, perfil 

dos personagens e roteiro. Serão discutidas as especificidades desse tipo de tradução, 

que inclui aspectos como ritmo, registro, fatores culturais e linguísticos, uso de 

referências, jogos de palavras, piadas, entre outros. Conceitos teóricos serão 

introduzidos a partir de exemplos de traduções e versões de projetos de filmes e 

séries.  

 


