
 

CENTRO DE ESTUDOS DE TRADUÇÃO LITERÁRIA 
 

PROGRAMA FORMATIVO PARA TRADUTORES LITERÁRIOS 
2017 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
 
 

CURSOS 
Os cursos de Teoria da Tradução e de História de Tradução oferecem subsídios teóricos 
para as atividades práticas a serem desenvolvidas nas oficinas de tradução. Os 
trabalhos finais das oficinas – que incluem comentários individuais sobre traduções 
realizadas individualmente ou em grupo –, deverão incorporar essas reflexões teóricas 
de forma crítica. Ambos os cursos contarão com professores convidados, além de seus 
ministrantes. 

 
 

 
Esta atividade contínua apresentará, em módulos subsequentes, diferentes 
abordagens teóricas sobre a tradução literária, revelando a diversidade de 
concepções sobre a tarefa do tradutor e de propostas para a tradução de uma obra 
de um idioma para outro. Composto de três módulos, o curso tem por objetivo 
apresentar aos alunos os desenvolvimentos teóricos no campo da tradução a partir 
da segunda metade do século XX.O módulo I focalizará as teorias linguísticas e 
funcionalistas. O módulo II tratará dos Estudos de Tradução e seus efeitos 
sistêmicos e culturais, seu uso comercial e político em abordagens semióticas, 
discursivas e pós-estruturalistas. O módulo III contemplará as teorias 
contemporâneas que dialogam com a historiografia, a sociologia e os estudos 
culturais, num contexto em que as escolhas do agente tradutor são objeto de 
destaque. 
 

O aluno deverá elaborar, como trabalho final de aproveitamento do curso, uma 
resenha de uma das obras teóricas abordadas no decorrer dos módulos de Teoria 
da Tradução. 
 

MÓDULO I: Abordagens do paradigma da equivalência – Teorias linguísticas e 
funcionalistas 
 

4/04 – Apresentação do curso e dos conceitos de teoria, prática e crítica nos 

TEORIA DA TRADUÇÃO 
Por Maria Teresa Quirino 
Terças-feiras, das 19h às 21h 



Estudos de Tradução Literária. O gênero textual de resenhas de textos teóricos e 
de obras literárias traduzidas. 
 
11/04 – Modelos de estudos teóricos sobre tradução incluídos na bibliografia: Peter 
Newmark, Susan Bassnett, Edwin Gentzler, Mona Baker, Lawrence Venuti, Jeremy 
Munday, John Milton e Anthony Pym. 
 
18/04 – Teorias linguístico-semânticas: problemas de equivalência e os métodos 
desenvolvidos para resolvê-los: o modelo linguístico de Georges Mounin e de 
estilística comparada de Vinay e Darbelnet. 
 
25/04 – Peter Newmark e seu modelo binário de tradução semântica e tradução 
comunicativa. 
 
02/05 – As teorias da correspondência e hermenêutica nos Estudos de Tradução: 
os modelos de Eugene Nida, Catford e George Steiner. 
 
09/05 – A reflexão semiótica da traduzibilidade de Roman Jakobson e a 
"transposição criativa" 
 
16/05 – Theo Hermans e as teorias linguísticas na tradução literária. 
 
23/05 – Teorias funcionalistas: o modelo funcionalista de Katharina Reiss e de Hans 
Vermeer. 
 
30/05 – Aplicação das teorias linguísticas e funcionalistas na análise de traduções 
literárias publicadas. 
 
MÓDULO II: Estudos Descritivos da Tradução (DTS) e seus efeitos sistêmicos e 
culturais, seu uso comercial e político em abordagens semióticas, discursivas e 
pós-estruturalistas. 
 
06/06 – James Holmes e o desenvolvimento das teorias sistêmicas nos Estudos de 
Tradução: Itamar Even-Zohar, Gideon Toury e Theo Hermans. 
 
13/06 – As questões teóricas linguístico-culturais sobre a tradução: Mona Baker e 
Susan Bassnett. 
 
20/06 – A teoria da “refração” e das “reescrituras” de André Lefevere: questões de  
patronagem e política editorial. 
 
27/06 – Henri Meschonnic e Antoine Berman: as questões teóricas da “poética” e 
da “ética” em tradução. 
 
01/08 – Lawrence Venuti e os problemas ideológicos em teoria da tradução. 
 
08/08 – Contribuições brasileiras para a teoria de tradução: Guilherme de Almeida 
e a “transfusão”; Haroldo de Campos e a “transcriação”. 
 
15/08 – Jacques Derrida e a desconstrução: a “oficina de tradução” de Rosemary 
Arrojo. 



 
22/08 – Estudos teóricos pós-coloniais e de gênero: Maria Tymoczko, Gayatri C. 
Spivak e Paul Bandia. 
 
29/08 – Aplicação de teorias do paradigma descritivo na análise de traduções 
literárias publicadas. 
 
MÓDULO III - Teorias contemporâneas da Tradução que dialogam com a 
historiografia, a sociologia e os estudos culturais, num contexto em que as 
intervenções do agente tradutor recebem o maior destaque. 
 
05/09 - Douglas Robinson: a “virada do tradutor” e os estudos linguísticos 
pragmáticos contemporâneos. 
 
12/09 - Edwin Gentzler e os estudos culturais contemporâneos da tradução: o caso 
de Haroldo de Campos e a “teoria canibalista”. 
 
19/09 - Estudos de Adaptação. 
 
26/09 - Estudos de “localization”. 
 
03/10 – Theo Hermans e a estilística do tradutor literário: José Paulo Paes e Paulo 
Henriques Britto. 
 
10/10 – O método historiográfico e sua relevância para a prática da tradução 
literária: Lieven D’hulst, Lya Wiler, John Milton e Anthony Pym. 
 
17/10 - Daniel Simeoni e os estudos sociológicos da tradução. 
 
24/10 – Apresentação dos projetos de resenha de textos teóricos escolhidos pelos 
alunos. 
 
Maria Teresa Quirino é professora, tradutora, especialista em estudos de tradução, mestre e 
doutora em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela USP. Foi bolsista da James Joyce 
Summer School 2010 na University College Dublin, do Intercultural Studies Group em Tarragona, 
Espanha, em 2010-2011, e da International House London em 2012. 

 
 

 

HISTÓRIA DA TRADUÇÃO 
Por Érico Nogueira 
Quartas-feiras, das 19h às 21h 



Composto de três módulos ao longo do ano, este curso contínuo se propõe a dar um 
panorama diacrônico da tradução literária – da Antiguidade à contemporaneidade – 
abordando momentos históricos de relevância para a reflexão tradutória.  

 
Como trabalho final, o participante deverá escrever uma resenha sobre uma tradução literária 
recente. 

 

MÓDULO I 
 
05/04/2017   Introdução à teoria e prática antigas da tradução literária: A Bíblia grega 

dos Setenta e a Odisseia latina de Lívio Andronico. 
 
12/04/2017  A Bíblis Grega II  
 
19/04/2017  Terêncio: entre criação e tradução  
 
26/04/2017  Cícero e Horácio  
 
03/05/2017  São Jerônimo e a Vulgata I 
 
10/05/2017  São Jerônimo e a Vulgata II 
 
17/05/2017  São Jerônimo e a Vulgata III 
 
24/05/2017  Balanço da teoria e prática antigas da tradução literária 
 
31/05/2017  Sobre a tradução literária na Idade Média 
 
07/06/2017  A Bíblia de Martinho Lutero 
 
14/06/2017  A Bíblia de João Ferreira de Almeida 
 
21/06/2017  As Belas & Infiéis 
 
28/06/2017  Entre Tradução e Imitação 

 
MÓDULO II 

 
02/08/2017   A teoria de Schleiermacher I 
 
09/08/2017  A teoria de Schleiermacher II 
 
16/08/2017  A teoria de Schleiermacher III 
 
23/08/2017  A tarefa do tradutor segundo Benjamin 
 
30/08/2017  A teoria de Haroldo de Campos I 
 
06/09/2017  A teoria de Haroldo de Campos II 
 



13/09/2017  Jorge Luis Borges pensador da tradução I 
 

20/09/2017  Jorge Luis Borges pensador da tradução II 
 

27/09/2017  Paul Valéry tradutor das Bucólicas 
 

 
MÓDULO III 

 
 
04/10/2017  Sobre teorias e práticas tradutórias no Brasil contemporâneo I: a querela 

Tolentino-Campos 
 
11/10/2017  Sobre teorias e práticas tradutórias no Brasil contemporâneo II: versões do 

Quixote 
 
18/10/2017  Sobre teorias e práticas tradutórias no Brasil contemporâneo III: os clássicos 

greco-romanos 
 
25/10/2017  Sobre teorias e práticas tradutórias no Brasil contemporâneo IV: “O Corvo” 

de Poe em português  
 

 
Érico Nogueira, doutor em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo, é poeta, tradutor e 
professor de Língua e Literatura Latinas na Universidade Federal de São Paulo. Venceu a primeira 
edição do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura na categoria poesia com sua primeira 
coletânea, O Livro de Scardanelli (2008). Sua coletânea seguinte, Dois (2010), foi finalista do 
Prêmio Jabuti de 2011, e a terceira, Poesia Bovina, finalista do Jabuti 2014.  Publicou também, 
entre outros, Introdução às Artes do Belo (2010), tradução da obra de Étienne Gilson, e Verdade, 
Contenda e Poesia nos Idílios de Teócrito (2012). 

 

 
 

A oficina de tradução de poesia oferece a oportunidade de se entrar em contato com 
esse modo específico de escrita por meio da melhor leitura que se pode fazer de um 
poema: a tradução. Jogo muito variado de hipóteses de equivalência, reinvenção e 
múltipla atividade artística dedicada aos sons, imagens e engenho originais, a tradução 
propõe uma segunda vida ao texto inicial, trazendo-o à nova língua para desenvolver, 
entre os dois, uma correspondência muito particular. 

 
Cada encontro da oficina trará uma breve apresentação de aspectos significativos da 
tradução (mecanismos de tradução literal, de tradução poética de poesia com forma e 
métrica regulares, de verso livre, técnicas de abordagem do texto a ser traduzido,  entre 
outros) e o exercício, com acompanhamento do professor, das várias etapas na 
tradução, pelo(a) aluno(a), do(s) texto(s) escolhido(s). 

OFICINA DE TRADUÇÃO DE POESIA 
Por Dirceu Villa 
Sábados, das 10h às 13h (frequência quinzenal) 



Além da produção de uma ou mais traduções, haverá uma avaliação final dos alunos por 
meio de um comentário individual sobre os procedimentos adotados na tradução do 
poema escolhido. 

 
Dirceu Villa (1975) é poeta, autor de MCMXCVIII (1998), Descort (2003), Icterofagia (2008) e 
couraça (inédito, 2014). Doutorou-se em Letras, na USP, com estágio em Londres e tese sobre a 
poesia do Renascimento italiano e do inglês. Traduziu Um anarquista e outros contos, de Joseph 
Conrad (2009) e Lustra, de Ezra Pound (2011). Foi poeta convidado para a oficina de tradução 
do Festival Internacional de Poesia, de Berlim, em 2012. 

 

 
O curso consistirá da tradução de textos de literaturas de expressão inglesa, priorizando 
os gêneros contos e ensaios de autores de diferentes países, como Canadá, Austrália, Nova 
Zelândia, Índia, África do Sul, Nigéria e ilhas anglófonas do Caribe, além de alguns autores 
americanos e ingleses. O objetivo maior é contemplar, ao lado das mais familiares 
literaturas inglesa e americana, a produção literária de países de língua inglesa cujos 
autores, de maneira geral, são menos conhecidos do leitor brasileiro. Os textos 
selecionados serão traduzidos e discutidos coletivamente, sempre se discutindo as 
melhores soluções em termos estilísticos, lexicais, sintáticos, retóricos, entre outros 
aspectos.  
 

Ao final do curso, cada participante apresentará, individualmente, a tradução comentada 
de um texto escolhido pela ministrante, além de suas reflexões sobre o processo 
tradutório – dificuldades e soluções propostas – à luz das discussões realizadas e dos 
conceitos investigados nos cursos de Teoria da Tradução e de História da Tradução. 
 

Alzira Allegro é doutora em Letras pela USP, além de tradutora juramentada e literária. Foi 
professora de Tradução e Literaturas de Língua Inglesa no Centro Universitário Ibero- Americano 
de 1989 a 2011, professora de Tradução na pós-graduação da mesma instituição e no Centro 
Universitário Padre Anchieta, em Jundiaí, e professora de inglês na Cultura Inglesa entre 1988 e 
2005. Atualmente, é professora de Literaturas de Língua Inglesa e de Tradução na PUC-SP. 

 
 

 

 
Esta oficina propõe a tradução de textos literários de autores do Caribe hispano-americano 
(José Martí, Antonio José Ponte, José Manuel Prieto, Carlos A. Aguilera, Guillermo Cabrera 
Infante, Severo Sarduy, entre outros) e da bacia do Rio da Prata (Norah Lange, Marosa di 
Giorgio, Juan Carlos Onetti, Mario Levrero, Héctor Libertella, Roberto Arlt, entre outros), 
nos gêneros romance, conto, crônica, ensaio e diário. O principal intuito do curso é 
problematizar como as diferenças (lexicais, estilísticas, estéticas e sintáticas) e a tradição 
literária às quais autor e texto pertencem, influenciam nas decisões tradutológicas, 

OFICINA DE TRADUÇÃO DE PROSA (INGLÊS) 
Por Alzira Allegro 
Sábados, das 10h às 13h (frequência quinzenal) 

OFICINA DE TRADUÇÃO DE PROSA (ESPANHOL) 
Por Tatiana Lima 
Sábados, das 14h às 17h (frequência quinzenal) 



transformando o ato de traduzir em um exercício interpretativo, teórico e crítico. 
Os encontros se dividirão em dois momentos: no primeiro, se comentarão trechos de 
traduções publicadas no Brasil, observando as decisões teóricas, críticas e interpretativas 
tomadas pelo tradutor; no segundo momento, serão discutidas coletivamente as 
traduções realizadas pelos participantes da oficina, visando analisar as soluções 
linguísticas empregadas por eles. 
 
A avaliação do curso se dividirá em duas partes. Primeiramente o aluno apresentará partes 
da tradução de um dos textos propostos no Programa para ser discutido em aula e, no final 
do curso, deve apresentar a tradução finalizada com um breve comentário justificando as 
escolhas e caminhos interpretativos, críticos e teóricos usados na tradução. 
 

Tatiana Faria é graduada em Letras (Português e Espanhol) e mestra pelo Programa de Língua e 
Literaturas Espanhola e Hispano-americana da USP. Atualmente coordena o selo editorial Malha 
Fina Cartonera (USP) e edita a coleção de literatura brasileira Mar de Capitu (La Sofía Cartonera/ 
Universidad Nacional de Córdoba -Arg.). Palavras à tribo (Lumme, 2014), de Néstor Díaz de 
Villegas e Uma artista do homem (Lumme, 2016), de Idalia Morejón Arnaiz, são algumas de suas 
traduções. 


