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EMENTA
Introdução aos conceitos básicos relativos à teoria e à prática de tradução, com ênfase na noção de
função/objetivos da tradução como princípio organizador do texto traduzido.

OBJETIVOS

1. Iniciar a sensibilização do (a)a aluno (a) para a tradução como atividade de construção de significado,
levando-o (a) a perceber os diferentes aspectos do processo tradutor/al
2. Iniciar a sensibilização do (a) aluno (a)a para a questão dos objetivos da tradução como força organizadora
do (a) tradutor (a);

3. Introduzir e discutir procedimentos de tradução, desenvolvendo a habilidade de observar, avaliar e traduzir
textos de diferentes gêneros.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO

1. General reflectlon: The role of translationand of a translator; requirements for a good translation (Arroio,
r )Pll

cln

l

2. Study of a single source language text with tour different contexts for translation(based on Frota and Marfins)
(texto: Virginia Slims)

3 . Functlons of language, functions of text, functions of the translation and the translator's work

4. Translationprocedures: awareness-raising work (Vinay e Darbelnet, H. garbosa e Vazquez- Ayora)
5. Language and context(DufD/Situational Description(Halliday 1994)
6. Treatment of errors in translation(Aubert, Basnett)
7. Use of dictionaries:monolingual,bilingual,electronic;and use of Internet
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Dicionários monolíngües e bilíngues diversos
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