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Descrição (Caracterização Básica do Projeto):

Objeto  de  estudo/investigação:  Este  projeto  tem  como  objeto  de  investigação  o  discurso  traduzido
envolvendo as  línguas  portuguesa,  inglesa  e/ou  espanhola,  cuja  análise  dar-se-á sempre  com base no
aparato  teórico-metodológico  da  Linguística  de  Corpus.  Interessa-se  especialmente  pelos  estudos  que
envolvam a tradução de humor, ironia, clichês; tradução de gênero ou tradução feminista; tradução de textos
religiosos; aspectos linguísticos e culturais diversos da tradução técnica e da tradução literária. 

Objetivos da pesquisa: Geral: Investigar a teoria e a prática da tradução, especialmente no par linguístico
inglês-português, com base na Linguística de Corpus. Específicos: 1 Compilar corpora eletrônicos paralelos
(textos originais e respectivas traduções) envolvendo dois ou mais dos seguintes idiomas: inglês, espanhol,
português; e corpora comparáveis (textos originais sobre determinado assunto) envolvendo dois ou mais dos
seguintes idiomas: inglês, espanhol, português, em diferentes registros e gêneros; 2 Explorar os referidos
corpora com o auxílio de ferramentas (softwares) da LC, com vistas a identificar características dos textos
traduzidos e estratégias de tradução; 3 Verificar o aspecto epistemológico da LC de contestar conhecimentos
atuais e, ao mesmo tempo, propor conhecimento novo, com base na verificação empírica, no âmbito dos
estudos da tradução.   

Problematização/Justificativa do tema:  Se, por um lado, somente a partir dos anos de 1970, a tradução
vem se firmando como disciplina (VENUTI, 2000),  e,  portanto,  como atividade de reflexão organizada e
sistematizada, por outro lado, a tarefa, em si, da tradução é bem mais ancestral, e seus registros remontam
ao Egito antigo e ao império romano. Não é à toa, portanto, que muito já se disse e muito se pensou sobre o
que é traduzir e como fazê-lo. Na Roma antiga (46 a.C.), por exemplo, Cícero já tratava de alertar sobre
como deveria ser o processo de tradução: “Não se deve traduzir ‘verbum pro verbo’, palavra por palavra”
(OUSTINOFF,  2011,  p.  31),  enquanto  para  Walter  Benjamim,  na  Alemanha  do Século  XX,  “a  tradução
verdadeira traduz a forma da obra-fonte”  (MILTON, 1998,  p. 160),  ou seja,  se para Cícero,  importava o
sentido, para Benjamim o que realmente contava era a forma. A cada época seus desafios e também suas
formas de enfrentamento. A partir dos anos 1980, com a massificação dos microcomputadores, a tradução
ganha uma aliada importante, a LC, que trouxe à tradução a possibilidade da análise rápida de grandes
quantidades de textos por meio de  softwares especializados.  Isso favoreceu,  por exemplo,  a busca por
‘equivalentes’ em bancos de dados (corpora) compostos de originais e traduções, facilitando a tarefa de
traduzir (KÜBLER; ASTON, 2012), bem como a análise de traduções. Nesse sentido, considerando que a LC
é uma abordagem ainda  recente  no  âmbito  dos  estudos  da  tradução,  e  que,  portanto,  são poucas  as
pesquisas que aliam tradução e LC, este projeto procura contribuir para o desenvolvimento de ambas as
áreas, realizando estudos que envolvam análises de tradução com base na LC. De modo especial, tentará
auxiliar no amadurecimento da área por meio da realização de pesquisas que investiguem a tradução de
humor,  ironia,  clichês; tradução de gênero ou tradução feminista,  aspectos linguísticos, culturais etc. dos
textos traduzidos, sempre com base em corpus.

Aspectos  teóricos  e  metodológicos:  Este  projeto  insere-se  nos  chamados  Estudos  da  Tradução  e
investiga  a  teoria  e  a  prática  da  tradução  sob  a  perspectiva  da  Linguística  de  Corpus.  Dessa  forma,
interessa-se pelos estudos da linguagem por meio de uma abordagem empírica, através da compilação e
exploração de corpora eletrônicos.

Repercussões/Possíveis Aplicações e Impactos: Tendo em vista o surgimento recente da LC, e, portanto,
a  sua  inserção  ainda  modesta  nos  Estudos  da  Tradução,  este  projeto  espera  contribuir  para  o
desenvolvimento das áreas tanto da tradução quanto da LC, evidenciando, especialmente, a relevância da
LC para os Estudos da Tradução.
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