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CAPÍTULO 1 

O desenvolvimento da subcompetência teórica  
e metateórica em tradução:

as técnicas de tradução e sua metalinguagem

José Luiz Vila Real Gonçalves
Universidade Federal de Ouro Preto

Marileide Dias Esqueda
Universidade Federal de Uberlândia

Introdução

 A competência em tradução1 é vista, principalmente a partir 
dos anos de 1990, como um conhecimento especializado que o 
tradutor adquire ao longo de sua formação, e também da carreira, 
que inclui não apenas o conhecimento das línguas de trabalho, mas 
igualmente de questões culturais ou extralinguísticas, tecnológico-
instrumentais e conhecimentos teóricos sobre tradução, objeto de 

2000; PACTE, 2003). 

1 Neste volume, utilizaremos os termos competência em tradução, competência 
do tradutor e competência tradutória de forma intercambiável, ainda que, 
em certos contextos e a partir de determinadas abordagens teóricas, haja 
aspectos distintos entre eles, os quais serão destacados quando necessário. 
Também serão utilizados os termos subcompetência teórica e metateórica, 
subcompetência bilíngue, subcompetência extralinguística, subcompetência 
instrumental e subcompetência estratégica para designar os componentes da 
competência tradutória.
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A importância outorgada ao componente teórico pressupõe 
que o ato de tradução possa ser sistematizado por meio de 

Albir (2015, 2017), a subcompetência de conhecimentos sobre 
a tradução é composta por conhecimentos, essencialmente 
declarativos, acerca dos princípios que regem a tradução (e.g. 
unidade de tradução, tipos de problemas tradutórios, processos, 
métodos e técnicas utilizadas). 

Pym (2003) também concede um papel de destaque para 
as teorias de tradução ao tratar da constituição da competência 

basicamente vê a tradução como um processo de produzir e 
selecionar hipóteses, e tal fato é, por si só, uma forma de teorização 
constante.”2 (Pym, 2003, p. 492, tradução nossa). Ou seja, teorizar 
não seria um privilégio exclusivo dos pesquisadores e acadêmicos, 
mas, de uma perspectiva mais genérica, caracteriza-se como 
uma faculdade cognitiva humana muito mais comum do que 
normalmente se imagina. Sobre esse aspecto, Gutt (1992) ressalta 
que teorizar é a forma que nós, seres humanos, temos de aprimorar 
os nossos sistemas de crenças que representam a realidade e através 
dos quais nos adaptamos (ou não) ao nosso meio.

Gonçalves (2015), também defendendo a importância 
dos aspectos teóricos para a formação do tradutor, propõe uma 
subcompetência correlata àquela de “conhecimentos sobre 
tradução”, do Grupo PACTE (cf. Hurtado Albir, 2017; PACTE, 2003, 
2005), denominando-a “conhecimento teórico e metateórico 

2 The minimalist approach basically sees translating as a process of producing 
and selecting between hypotheses, and this is in itself a mode of constant 
theorization.



  27

sobre tradução”. Como a própria denominação já deixa antever, 
observam-se algumas características distintas em relação à 
subcompetência correlata ao modelo PACTE (2005). 

tradução englobam a capacidade de conhecer as características 
-

temente declarativos, esses conhecimentos incluem os métodos, 
as estratégias, as unidades de tradução, as técnicas e os processos 
requeridos para a resolução dos tipos de problemas comumente 
encontrados ao se traduzir um texto. PACTE (2005, p. 16) ressalta 
que os conhecimentos teóricos sobre tradução também abarcam 

-
racterísticas dos clientes e do público-alvo, as noções acerca das 
associações de tradutores, os preços e os prazos concedidos aos 
mais variados projetos de tradução.

A subcompetência teórica, para PACTE (2005), seria, como 
mencionamos, um tipo de conhecimento essencialmente declara-
tivo, enquanto Gonçalves (2015) defende uma importante abran-
gência metacognitiva para esse componente, ampliando seu es-
paço na composição da competência tradutória. O autor propõe 
que, em certos casos, é necessário atingir um nível de processa-
mento cognitivo mais complexo (metacognição) para se lograr a 
solução de alguns tipos de problemas de tradução. Para diversas 
abordagens de estudos da cognição, da competência e da exper-
tise (Wellington, 1989), a metacognição enquadra-se num nível 
de conhecimento mais elaborado e complexo, chamado de saber 
explicativo (saber o porquê ou metaconhecimento), distinto dos 
saberes procedimental (saber fazer ou conhecimento prático) e 
declarativo (saber o que ou conhecimento conceitual). Muitas ve-
zes, a metacognição é considerada um nível de conhecimento re-
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querido especialme
por exemplo, que precisam entender dos processos subjacentes 
aos seus objetos de estudo e trabalho de forma mais aprofundada 
e precisa. No entanto, Gonçalves (2008, 2015) e Alves e Gonçalves 
(2007) postulam que a atividade metacognitiva permeia a atuação 

-
ção de problemas e precisa tomar decisões o tempo todo, aplican-
do estratégias cognitivas diversas, derivadas de processos inferen-
ciais mais ou menos conscientes e mais ou menos complexos. Além 
disso, com base no conceito de metarrepresentação, Gutt (2004) 
demonstra o grau de complexidade metacognitiva de vários pro-
cessos tradutórios, nos quais o tradutor precisa elaborar no seu 
sistema cognitivo representações complexas sobre a cognição do 
autor e do público-alvo do texto-fonte, além das representações 
sobre o público-alvo da língua-alvo.

Portanto, assim como os estudiosos aqui mencionados, 
defendemos que a metacognição é muito mais frequente no fazer 
tradutório do que normalmente se pensa. Dessa perspectiva, um 
tipo de processamento estratégico essencialmente procedimental, 
calcado na automatização de rotinas tradutórias, não seria 

Entendemos, assim, que a aquisição ou construção da 
subcompetência de conhecimentos teóricos e metateóricos 
(Gonçalves, 2015) ou de conhecimentos sobre tradução (PACTE, 
2003; Hurtado Albir, 2017) é fundamental para a formação do 

enquanto traduz textos de uma língua para outra, ou numa esfera 



  29

mais ampla, quando lida com as complexas interações sociais 

precisa apresentar uma conduta adequada e uma metalinguagem 
apropriada e que legitime a sua competência.

Assim, pensada como um conteúdo que possa ser trabalhado 
em uma disciplina de introdução à teoria ou à prática da tradução, 
a proposição didática que será descrita neste capítulo busca 
propiciar a aquisição de elementos da subcompetência teórica 
e metateórica em tradução, e principalmente relacioná-la a 
conceitos teórico-metodológicos e à sua metalinguagem, como 
forma de ampliar e otimizar os processos de desenvolvimento da 
competência tradutória inicial. Vislumbramos dar um tratamento 
às questões teóricas e metodológicas fundamentais associadas 
ao complexo processo de tradução e, além disso, propor formas 
de aquisição de uma metalinguagem relevante para o trabalho do 
tradutor no que se refere especialmente a categorias de técnicas 
tradutórias (Molina; Hurtado Albir, 2002). 

Nesse prisma, a integração entre teoria e prática torna-se 
nosso foco principal, especialmente porque almejamos chamar 
a atenção do aluno recém-ingressado em um curso universitário 
de tradução para o fato de que as noções teóricas e metateóricas 

decisão que permeiam quaisquer projetos tradutórios.  

1 Pontos de partida para o desenvolvimento da 
subcompetência teórica e metateórica em tradução

Neste capítulo, pretendemos propor um esboço de algu-
mas tarefas de tradução que podem fazer parte de uma unidade 
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didática introdutória para o desenvolvimento da subcompetência 
teórica e metateórica, dirigida especialmente ao ambiente de en-
sino e aprendizagem de teoria ou prática de tradução em estágio 
inicial. Embora nosso foco seja o desenvolvimento da subcompe-
tência teórica e metateórica, o intuito é tratar a teoria e a prática 
de forma articulada, para que o tradutor em formação3 possa, pos-
teriormente, abordar com maior probabilidade de êxito quaisquer 
outros projetos tradutórios que vier a assumir ainda no decorrer 
de sua formação. Para tal, levamos em consideração três aspectos. 

Partimos do pressuposto de que a maioria dos tradutores 
em formação, ao ingressarem na universidade, ainda tem pouco 
conhecimento das habilidades requeridas de um tradutor e que, na 
visão por eles partilhada, a tradução seria a simples substituição de 
uma palavra na língua 1 por outra na língua 2, e os conhecimentos 
gramaticais dos tradutores sobre as línguas envolvidas no 
processo seriam suficientes para definir a boa tradução. 
Presume-se que, embora possam ter ciência da complexidade 
do processo de tradução, eles, muitas vezes, desconhecem as 
possíveis formulações teóricas que podem embasar suas escolhas 
tradutórias (Esqueda; Oliveira, 2013; Rodrigues, 2004; Pagano, 
2000; Milton, 2000). 

Para a realização da atividade aqui proposta, solicitamos 
que os alunos considerem o tradutor no centro da atividade de 

futuros tradutores e a compreender a ideia de que a teoria pode 
emergir da prática e consolidá-la, e que, em lugar da simples 
substituição de itens linguísticos “um para um”, a tradução leva 

3 Ao longo deste volume, os termos “aluno”, “tradutor em formação” e 
“aprendiz” serão utilizados de forma intercambiável.
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em consideração o que (tipo de texto), onde (cultura), quando 
(período e época), por que (função) e para quem (cliente e 
público-alvo) se traduz (Nord, 2007). Em outras palavras, trata-se 
de viabilizar o desenvolvimento do saber declarativo mencionado 
por PACTE (2003) e Hurtado Albir (2017) e também do explicativo 
(metacognitivo), nas perspectivas de Alves e Gonçalves (2007) e 
Gonçalves (2015).

Um segundo aspecto que permeia o planejamento das tare-
fas que serão descritas se refere à necessidade de apropriação, por 
parte dos tradutores em formação, de alguns conceitos básicos que 

a utilização de itens de metalinguagem necessários para o desen-
volvimento da subcompetência teórica e metateórica. Para Molina 
e Hurtado Albir (2002), qualquer tradução revela a postura global 

por meio de escolhas tradutórias realizadas durante o processo de 
tradução (estratégias de tradução) –, que resulta em determinadas 

Buscando fazer uma análise histórica desses conceitos no 
interior dos Estudos da Tradução, Molina e Hurtado Albir (2002) 

de tradução”, adotados em uma tradução, independentemente de 
tipologias ou gêneros textuais, referem-se aos procedimentos 

equivalências tradutórias, com base na adoção de um método 

Essa lógica de Molina e Hurtado Albir (2002) pode ser útil 
para o esboço da tarefa que aqui será descrita, não apenas para 
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que o tradutor em formação possa conhecer itens da metalingua-
gem, ou terminologia, nas palavras de Delisle (2003), pertencente 
aos Estudos da Tradução, mas igualmente para que possa saber 
explicar e verbalizar sua tomada de decisão quanto às técnicas 
utilizadas concretamente na tradução, seja no contexto de sua 
formação acadêmica, em forma de relatos ou protocolos verbais, 

interessante destacarmos que a verbalização das tomadas de de-
cisão ou as soluções de problemas na forma de relatos ou protoco-
los verbais pode fazer parte das estratégias didático-pedagógicas 
para o desenvolvimento da conscientização do aprendiz, propi-
ciando, principalmente no ambiente de ensino e aprendizagem, a 
expansão dos conhecimentos teóricos e metateóricos, conforme 
parcialmente retratada nos capítulos 3 e 5. 

-
-

em comparação com o original; 3) atingem as microunidades do 
texto; 4) são de natureza discursiva e contextual; e 5) são funcio-
nais”4 (Molina; Hurtado Albir, 2002, p. 509, tradução nossa).

Diferenciando-se de outros estudiosos que tratam do tema, 

seguintes critérios:

4

affect micro-units of text; 4) They are by nature discursive and contextual; 5) 
They are functional.
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1) Diferenciação do conceito de técnicas de outros conceitos (estratégia 
de tradução, método e erro). 2) Inclusão de procedimentos que são 
característicos da tradução dos textos, e não da comparação entre as 
línguas. 3) Manutenção da ideia de que as técnicas de tradução são 
funcionais. Nossas definições não avaliam se a técnica é apropriada ou 
correta, uma vez que tudo depende de seu uso no texto, do contexto 
e do método de tradução adotado. 4) Em relação à terminologia de 
classificação, busca-se a utilização dos termos comumente utilizados. 5) 
Formulação de novas técnicas para explicar mecanismos que ainda não 
foram descritos.5 (Molina; Hurtado Albir, 2002, p. 509, tradução nossa).

cursos e disciplinas, sejam da área de Tradução ou de disciplinas 
que a contemplam nos cursos de Letras, as técnicas de tradução 

tradutores, sendo responsáveis por fazer com que se perceba a 
importância do campo conceitual que envolve o ato tradutório. 
Nesse campo, tem-se no contexto acadêmico vários estudos 
que se empenharam na sistematização e normalização dos 
procedimentos técnicos da tradução. No interior das discussões 
implementadas nos Estudos da Tradução, vários estudiosos 
utilizam as denominações “procedimentos técnicos da tradução”, 
tais como Vinay e Darbelnet (1958), Catford (1965), Rosenthal 
(1976), Queirós Filho (1978), Fregonezi (1984) e Barbosa (2004); 

5 1) To isolate the concept of technique from other related notions 
(translation strategy, method and error). 2) To include only procedures 
that are characteristic of the translation of texts and not those related to 
the comparison of languages. 3) To maintain the notion that translation 

is appropriate or correct, as this always depends on its situation in text and 
context and the translation method that has been chosen. 4) In relation to the 
terminology, to maintain the most commonly used terms. 5) To formulate new 
techniques to explain mechanisms that have not yet been described.
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outros utilizam “modalidades de tradução” (Aubert, 1998); alguns 
optam por “estratégias de tradução” (Chesterman, 1997); e outros 
ainda por “técnicas de tradução” (Molina; Hurtado Albir, 2002). 
Como não é propósito deste capítulo discutir a polêmica em 
torno das denominações e escolas que envolvem o tema “técnicas 
de tradução”, utilizamos, aqui, a proposta de Molina e Hurtado 
Albir (2002), que, além de já realizarem uma revisão histórica 
sobre a divergência entre tais denominações, buscam expor 
sua importância para o ensino e a aprendizagem de tradução. 
Interessa-nos, portanto, a seguinte proposição das autoras:

Se quisermos preservar a dimensão dinâmica da tradução, uma distinção 
clara necessita ser feita entre as técnicas e sua avaliação em um 
determinado contexto. Uma técnica é o resultado de uma escolha feita 
pelo tradutor, e sua validade dependerá de várias questões relacionadas 
ao contexto, aos propósitos da tradução, às expectativas de seu público-
alvo etc.6 (Molina; Hurtado Albir, 2002, p. 509, tradução nossa).

 

509-510) assim descrevem as técnicas de tradução: 

1.  adaptação – implica a substituição de um elemento cultural da 
língua-fonte por outro da língua-alvo;

é o caso das notas de rodapé;
3.  empréstimo – incorpora palavras ou expressões estrangeiras 

no texto-alvo;

6 If we are to preserve the dynamic dimension of translation, a clear distinction 

context. A technique is the result of a choice made by a translator, its validity 
will depend on various questions related to the context, the purpose of the 
translation, audience expectations, etc. 
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4.  calco – refere-se à reprodução literal lexical ou de um sintagma 
no texto-alvo;

5.  compensação – corresponde à introdução de informações ou 
efeitos estilísticos rearranjados em outro parágrafo ou lugar no 
texto-alvo;

6.  descrição – visa descrever um termo ou expressão da língua-
fonte entre parênteses ou incorpora sua descrição ao próprio 
texto;

7.  criação discursiva – estabelece uma equivalência efêmera, 
totalmente imprevisível e fora de contexto, como os títulos de 

8.  equivalente usual (consagrado pelo uso) – utiliza termo ou 
expressão reconhecida pelo uso ou por dicionários;

9.  generalização – utiliza um termo mais geral ou neutro;
10. ampliação linguística – utiliza-se na interpretação consecutiva 

e na dublagem e é oposta à técnica de compressão;
11. compressão linguística – sintetiza os elementos linguísticos, 

como na interpretação simultânea e na legendagem;
12. tradução literal – traduz-se palavra por palavra (principalmente 

línguas envolvidas no processo de tradução são convergentes);
13. modulação – efetuam-se mudanças de ponto de vista ou 

enfoque em relação à formulação do original;
14. particularização – opõe-se à generalização (técnica 9), 

utilizando recursos tradutórios mais precisos;
15. redução – omitem-se elementos do texto-fonte e é oposta à 

16. substituição – substituem-se elementos linguísticos por 
paralinguísticos (elementos linguísticos por gestos);
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17. transposição – muda-se a categoria gramatical;
18. variação – efetuam-se mudanças quanto aos elementos 

linguísticos e paralinguísticos que afetam os aspectos da 
variação linguística, tais como mudanças no tom, no estilo, 

se os indicadores dialetais de personagens na tradução para 
o teatro; são introduzidas mudanças no tom ao se adaptar 
romances para o público infantil etc. 

A introdução às técnicas de tradução pode propiciar o 
desenvolvimento dos conhecimentos teóricos (PACTE, 2003) e 
metateóricos (Gonçalves, 2015), dando apoio à prática da tradução 
quando essas técnicas estão vinculadas ao texto, às decisões do 
tradutor, respaldando, assim, o ensino de tradução.

Segundo Delisle (2003, p. 197, tradução nossa):

Toda disciplina, todo campo de atividade e todo domínio de conhecimento 
possui a sua própria terminologia. O ensino da tradução não é exceção. 
A sua metalinguagem registra, discrimina, analisa, combina, classifica e 
ordena as noções e os fatos, os processos, os métodos, as regras, os princípios 
e as leis úteis para ensinar e aprender a traduzir. Uma metalinguagem 
é um discurso racional sobre um objeto de estudo circunscrito. Toda 
ciência é primeiramente uma linguagem bem constituída. Suprima a sua 
metalinguagem e a ciência não existe mais. Para existir, ela precisa se 
encarnar em conjuntos de noções estruturadas e coerentes. Essa exigência 
também vale para a tradução e o seu ensino.7 

7 Toute discipline, tout champ d’activité, tout domaine de connaissance possède 
sa terminologie propre. L’enseignement de la traduction ne fait pas exception. 
Son métalangage enregistre, discrémine, analyse, combine, classe, ordonne les 
notions et les faits, les processus et les méthodes, les règles, les principes et les lois 
utiles pour enseigner et apprendre à traduire. Un métalangage est un discours 
raisonné sur un objet d’étude circonscrit. Toute science est d’abord une langue 
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Portanto, para Delisle (2003), ensinar a traduzir é ensinar 
os tradutores em formação a lerem os textos originais com 
olhos de tradutor: numa primeira etapa, (isola-se 

se possa nomeá-la resolvê-la, sabendo precisar, 
conforme a necessidade, a técnica a ser utilizada (ampliação, 
calco, modulação, transposição etc.). Na perspectiva do autor, 
as duas primeiras etapas desse processo se situam antes do 
estabelecimento das equivalências de tradução e necessitam 
do conhecimento de uma terminologia especializada para a 
implementação de uma tradução satisfatória.

O ensino da metalinguagem relacionada à área de Tradução 
no contexto de formação de tradutores é, para Delisle (2003), 
uma especialização funcional da linguagem, pois implica a 
veiculação de uma informação oriunda de um campo particular 
de conhecimento, qual seja, a veiculação de um saber prático: a 
aptidão para traduzir. Nas palavras do autor:

A utilização de uma metalinguagem rigorosa e operacional nos manuais e 
nas salas de aula é, a meu ver, o melhor antídoto contra os “métodos” de 
ensino demasiadamente intuitivos e impressionistas. Ela é um meio de co-
municação indispensável entre professores e estudantes e, ao mesmo tempo, 
uma garantia de eficácia pedagógica.8 (Delisle, 2003, p. 204, tradução nossa).

bien faite. Supprimez son métalangage et la science n’existe plus. Il lui faut, pour 
exister, s’incarner dans des ensembles de notions structurées et cohérentes. Cette 
exigence vaut également pour la traduction et son enseignement.
8  L’utilisation d’un métalangage rigoureux et opérationnel dans les manuels 
comme en salle de classe est, à mes yeux, le meilleur antidote aux «méthodes» 
d’enseignement trop intuitives et trop impressionnistes. C’est à la fois un 
moyen de communication indispensable entre professeurs et étudiants et un 
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Para além de sua validade pedagógica em estágio inicial, 
ressaltamos que as técnicas de tradução explicitadas por Molina 
e Hurtado Albir (2002) podem servir às análises comparativas 
de tradução que alunos e professores venham a implementar em 
disciplinas subsequentes que tenham esse propósito. Assim, os 
conhecimentos teóricos e metateóricos adquiridos pelos alunos, 
no início de seus estudos, podem alicerçar estudos futuros. Além 
disso, o modelo das autoras pode contribuir para a condução 

estatísticos, cuja utilidade tanto se dá em nível didático quanto 
metodológico, auxiliando os pesquisadores a estabelecerem 
certos padrões utilizados pelos tradutores quanto a determinados 
tipos de textos (Simão; Seregati, 2016).

Um terceiro e último aspecto que embasa a atividade refere-
se à necessidade de organizar unidades didáticas em consonância 
com os princípios da pedagogia baseada em tarefas, em que o 
conhecimento e a experiência do tradutor em formação, aliados 
à teoria e a exercícios práticos, tornam possível a construção 
progressiva, gradual e articulada da competência tradutória. Nesse 

e as estratégias, que podem ser aplicadas para solucionar tais 

culminarão em uma progressão rumo à tradução satisfatória e 
competente. Para Hurtado Albir (2015, p. 13), a progressão entre 
as diversas tarefas de uma atividade de tradução deve existir com 

e de prepará-lo para a aprendizagem contínua. 
Buscamos defender que, assim como vem sendo aplicado a 

correntes do ensino de línguas, mas também a outros campos de 
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formação, a aprendizagem por tarefas é um tipo de abordagem 
didático-pedagógica de base cognitivo-construtivista e que, 
nesse caso, se coaduna com as propostas desenvolvidas pelo 
grupo PACTE, colocando os alunos no centro do processo de 
formação e propondo o desenvolvimento gradual e articulado dos 
componentes da competência tradutória. 

O enfoque por tarefas é também aqui adotado porque torna 
possível a integração de todos os agentes e variáveis do processo 
de formação: articulam-se, para a realização da tarefa, o professor, 
o aluno, os objetivos a serem alcançados, os conteúdos, o material 
e a avaliação de forma sequencial. Para Hurtado Albir (1999, p. 56, 
tradução nossa), a tarefa de tradução é “uma unidade de trabalho 
em sala de aula, representativa da prática tradutória, que se dirige 
intencionalmente à aprendizagem da tradução e que é planejada 
com um objetivo concreto, uma estrutura e uma sequência de 
trabalho”.9 

Adotando a abordagem por tarefas na sala de aula de ensino 
de tradução, buscamos, então, superar as propostas pedagógicas 
tradicionais, criticadas por Arrojo (1993), Kelly (2005), Colina 
(2015), Echeverri (2015), Kiraly (2016), para citar alguns, que 

“saber” traduzir e supostamente “possuir” as soluções corretas 
para os problemas de tradução se baseia na possibilidade de 

privilegiados de professor para aluno e de uma geração para 

9 Una unidad de trabajo en el aula, representativa de la práctica traductora, 
que se dirige intencionalmente al aprendizaje de la traducción y que está 
diseñada con un objetivo concreto, una estructura y una secuencia de trabajo.
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pela tradição locogocêntrica também se funda pelo desejo 
(humanamente impossível) do apagamento da linguagem e de 
uma traduzibilidade exaustiva, associando o ensino à frustração e 
ao fracasso, cuja “meta única é a conquista do impossível” (Arrojo, 
1993, p. 137), de uma onipotência que possa produzir uma 
tradução livre de qualquer “erro” e que sobreviva à passagem do 
tempo e às mudanças de contexto.

A abordagem por tarefas também fundamenta outras 
propostas didático-pedagógicas deste volume, uma vez que, 
assim como o grupo PACTE, compreendemos o desenvolvimento 
da competência tradutória como um processo complexo que 
envolve não só a aquisição de subcompetências independentes 
e complementares, mas especialmente a construção 
progressiva, gradual e articulada dessas subcompetências. Esse 
desenvolvimento ocorre não de forma linear, mas em espiral, 
com alguns componentes compensando a falta ou o pouco 
desenvolvimento de outros (cf. capítulo 5), em um contexto 
que procura se aproximar ou, no mínimo, simular as condições 
observadas em situações reais do mercado de trabalho da tradução.

2 Os objetivos da atividade didática

Os objetivos que estruturam o esboço das tarefas a serem 
descritas são traçados tendo por alicerce os três aspectos ora 
citados e que fundamentam este capítulo, ou seja, a necessidade 
de abordar os conhecimentos relacionados às habilidades 
requeridas de um tradutor, buscando reestruturar as crenças que 
os alunos trazem consigo para a sala de aula; de introduzir parte da 
metalinguagem concernente ao campo dos Estudos da Tradução 
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e à prática tradutória, qual seja, em que consistem o método, a 
estratégia, a técnica e as possíveis equivalências a serem produzidas 
pelo tradutor; e, por último, de utilizar uma abordagem por tarefas 
que vise também ao saber teórico (declarativo) e metateórico 
(explicativo). Para Delisle (1993), os objetivos traçados para a 
aula de tradução são essenciais para um planejamento pedagógico 

um texto teórico-metodológico dos Estudos da Tradução, o de 
Molina e Hurtado Albir (2002), para proporcionar ao tradutor 

e a possibilidade de nomeá-las, para então buscar resolvê-las, 
apropriando-se de uma metalinguagem e relacionando-a a uma 
tarefa de tradução.

Dessa forma, o objetivo principal da atividade é que o tradutor 
em formação possa estimar a importância dos conhecimentos 
teóricos e metateóricos sobre tradução para alicerçar a prática 
tradutória, com vistas a expandir seu vocabulário e sua percepção 
sobre a tradução ao experienciar a materialização da tradução na 
forma de um exercício prático. 

Levando-se em consideração que o processo percorrido 
durante a elaboração de uma tradução possa ser nomeado 
ou conceituado, propomos o desenvolvimento de tarefas de 
tradução envolvendo dois acrósticos, na direção linguística inglês-
português, que poderão ser aplicadas ou adaptadas especialmente 
para os períodos iniciais da formação em tradução. 

Os acrósticos são um tipo de texto produzido em versos em 

lidas na vertical, formam uma palavra ou frase, ou, ainda, um 
epigrama em que as letras iniciais de cada verso formam o nome 
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da pessoa a quem é dirigido. Nas palavras de Moisés (2004), em 
seu dicionário de termos literários, o acróstico

palavra ou frase, no geral um nome próprio. Quando se juntam as letras 
iniciais, tem-se o acróstico propriamente dito, que se lê na vertical, de cima 
para baixo ou no sentido inverso. Se a combinação se processa no meio 
dos versos, tem-se o mesóstico; teléstico. Quando as primeiras 
letras compõem o alfabeto, tem-se o abecedarius ou o acróstico alfabético. 
Se o nome é formado da primeira letra do primeiro verso, da segunda letra 
do segundo verso, da terceira letra do terceiro verso, e assim consecutiva-
mente, tem-se o acróstico cruzado. (Moisés, 2004, p. 11, grifo no original).

O autor ainda explica que o acróstico remonta à Antiguidade 
Greco-Latina, que Cícero asseverava que os oráculos enigmáticos 
eram organizados em acrósticos, e que, no Velho Testamento, se 
nota sua presença no Salmo 118, tendo circulado, daí em diante, 
em muitas obras literárias.

No que se refere à tradução de acrósticos, observa-se, como 
em qualquer outro texto, a necessidade da tomada de decisão 
por parte do tradutor, que, como bem destaca Molina e Hurtado 
Albir (2002), perpassa pelo manejo de dispositivos teórico-
metodológicos, tais como: o método de tradução (escolha de 
uma abordagem ou método global, que pode ser interpretativo, 

(soluções para os problemas tradutórios – conscientes ou 
inconscientes – e realizadas durante o processo, como, por 
exe
ou em outras fontes) e a técnica de tradução (materialização 

que se revela como a possível forma de equivalência entre os 
textos, produzida e que possa ser explicada pelo tradutor).
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Van Der Spuy (2008), ao se referir às suas próprias traduções 

um método literal10:

Eu inseri um equivalente literal abaixo de cada linha. No Salmo 111, 
segui o alfabeto hebraico transliterado. Inseri uma transliteração das 
letras hebraicas no início de cada estrofe para indicar qual é a letra 
hebraica. Eu usei a transliteração africâner das letras hebraicas. Em certos 
casos, utilizei equivalentes latinos, diferentes daqueles que teria usado se 
a transliteração em inglês do alfabeto hebraico fosse seguida.11 (Van Der 
Spuy, 2008, p. 527, tradução nossa). 

Ferreira (2017), ao realizar uma tradução acróstica da obra 
O segredo da amizade, de Wagner Costa (1998), do português 
para o francês, buscou transcriar tanto o campo semântico quanto 
o métrico e o sonoro do texto-fonte, abrindo mão de um método 
literal. Segundo o autor, Costa (1998) constrói um acróstico com a 
palavra amizade usando cada palavra como título e tema principal 

da palavra “amizade” em francês (amitié), Ferreira (2017) expõe:

10 Sugerimos que professores e tradutores em formação consultem o 
Dictionary of Translation Studies, de Shuttleworth e Cowie (1997), para 
expandir os conceitos de métodos, ou que outras obras de conhecimento e 
preferência do professor sobre o tema possam ser recomendadas para leitura. 
Um texto interessante para se iniciar os estudos acerca do surgimento dos 
primeiros métodos de tradução, aliados à complexa prática de tradução de 
acrósticos, é o de Eugene Nida (1959), caso o professor esteja ministrando 
disciplinas relacionadas às teorias clássicas de tradução.
11 I entered a fairly literal English gloss below each line. In Ps 111 I followed 
the transliterated Hebrew alphabet. I inserted a transliteration of the Hebrew 
letters at the beginning of each stanza to indicate what the Hebrew letter is. I 
used the Afrikaans transliteration of the Hebrew letters. In certain instances it 
caused me to use different Latin equivalents from what would have been used 
if the English transliteration of the Hebrew alphabet was followed.
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me inspirei no processo tradutório de Haroldo de Campos, chamado de 
Transcriação, no qual o tradutor não tem a tarefa de levar o texto de uma 
língua-fonte para uma língua-alvo, mas criar estruturas, dar sonoridade 
e reformular a métrica do original. [...] A recriação do original surge 
da necessidade de solucionar a intraduzibilidade na língua de chegada, 
levando em conta o conteúdo e a forma. Por sua vez, o conteúdo e a 
forma estão relacionados à realização da informação estética. (Ferreira, 
2017, p. 32).

O objetivo principal da atividade, portanto, é desenvolver 
um conhecimento teórico e metateórico sobre tradução para 

da tarefa: busca-se que o tradutor em formação (1) avalie os 

alinha ao propósito de tradução de um acróstico, (2) delineie as 
possíveis estratégias que podem ser adotadas durante o processo; 

como o resultado de todas as ações possibilitam uma determinada 
interpretação, viabilizada pelas decisões por ele tomadas. 

Vale lembrar que, embora as subcompetências em tradução 
não possam ser construídas e adquiridas em apenas uma unidade 
didática introdutória, a utilização de um texto teórico-metodológico 
aliado a um exercício prático pode dar os primeiros passos rumo 
à construção dos conhecimentos teóricos e metateóricos sobre 
tradução (Gonçalves, 2015).

3 O desenvolvimento das tarefas em sala de aula: a 
tradução dos acrósticos 

 O exercício aqui proposto consiste na tradução do inglês 
para o português de dois acrósticos de uma obra da literatura 
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infantil, que podem gerar uma ampla discussão em relação às suas 
possibilidades de realização. 

Retirados da obra de Lisa M. Bolt Simons (2015), Acrostic 
poems, publicada pela editora norte-americana The Child’s World e 
destinada ao público infantil, os exemplos de acrósticos simulam de 
forma plausível um exercício de tradução representativo da prática 

2000), já que esse tipo de texto pode ser solicitado por uma editora 
brasileira, como é o caso de tantas outras obras literárias infanto-
juvenis. Além disso, vale destacar que, de acordo com a Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ)12, com a Associação 
Nacional de Livrarias13 e com a Câmara Brasileira do Livro14, a 
literatura infanto-juvenil é um segmento editorial em expansão, 
demonstrando grande potencial de crescimento, que inclui também 
o aumento no volume das traduções para esse público. 

Em termos de área de pesquisa acadêmica, Debus e Torres 

juvenil vem ganhando cada vez mais espaço e prestígio. As autoras 
explicam que além do número crescente de publicações na área, 
existem hoje prêmios de melhor tradução de obras para crianças 
e jovens tanto em nível internacional (Prêmio Hans Christian 
Andersen, concedido pelo International Board on Books for 
Young People – IBBY), quanto nacional (Prêmio Jabuti, concedido 
pela Câmara Brasileira do Livro – CBL e pela já citada FNLIJ), “o 

tradução de Literatura Infantil e Juvenil como área consolidada, 

12 Disponível em: <www.fnlij.org.br>. Acesso em: 18 jan. 2018.
13 Disponível em: <www.anl.org.br>. Acesso em: 18 jan. 2018.
14 Disponível em: <www.cbl.org.br>. Acesso em: 18 jan. 2018.
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principalmente, no contexto dos Estudos da Tradução” (Debus; 
Torres, 2016, p. 10).

Diante disso, o translation brief (Nord, 2007)15 tem como 
proposta traduzir os acrósticos da obra Acrostic poems, do inglês 
para o português, para ser publicado por uma editora brasileira.

Figura 1 – Capa da obra Acrostic poems, de Lisa M. Bolt Simons (2015)

Fonte: Simons (2015).
 

A obra Acrostic poems possui 28 páginas e está dividida em 
três capítulos, nos quais a autora explica o que é um poema, como 

15  Neste volume, opta-se por utilizar translation brief, apenas brief ou, ainda, 
sua tradução por “instruções para a tarefa de tradução”, com destaque para o 
aspecto pedagógico do termo, conforme preconizado por Nord (2007, p. 30).
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Com relação à tarefa em si, considera-se pertinente delinear 
as etapas, que serão descritas de forma sequencial. 

Antes da leitura do texto teórico-metodológico e da atividade 
de tradução, os tradutores em formação são expostos aos objetivos 
da atividade e suas fases, para que estejam cientes dos resultados 
de aprendizagem a serem alcançados, do papel do professor e de 
seus próprios papéis, das formas de avaliação etc. (a depender do 
contexto pedagógico ao qual pertencem).

A etapa seguinte, que já se constitui como a primeira tarefa, 
prevê que os alunos estudem e analisem o texto de Molina e Hurtado 
Albir (2002), que deverá ser lido previamente como atividade 

de métodos, estratégias, técnicas e equivalências tradutórias. 
Munidos dessa leitura e estudo, já em sala de aula, como segunda 
tarefa, eles poderão discutir em grupos e com o professor tais 

seus colegas em relação a tais conceitos-chave. 

(1992) e Gonçalves (2015), como teorizações sobre a realidade 
da atividade de tradução e se transformam em subsídios teóricos 
e metateóricos que gradualmente aprimoram os sistemas de 
crenças sobre a tradução trazidos pelos tradutores em formação 
à sala de aula, além de instrumentalizá-los em relação ao uso de 
importantes itens da metalinguagem da área, o que facilitará e 
otimizará a comunicação entre pares e, futuramente, entre outros 

sional da tradução.
A terceira tarefa estabelece o estudo da acepção relacionada 

aos acrósticos em dicionários de língua portuguesa ou inglesa, 

exemplo, de:
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sm.
1. Poét. Texto em versos em que as letras iniciais (às vezes as médias ou 
finais) de cada verso, lidas na vertical, formam uma palavra ou frase.
2. Poét. Epigrama em que as letras iniciais de cada verso formam o nome 
da pessoa a quem é dirigido. (ACRÓSTICO, 2018).

Após a discussão sobre as acepções de acróstico em 
dicionários e as referências ou conhecimentos prévios dos alunos 

no Dicionário de termos literários, de Moisés (2004). Ainda nessa 
etapa, podem ser realizadas as leituras dos textos de Van Der 
Spuy (2008) e Ferreira (2017), com vistas à consolidação dos 
conhecimentos acerca dos acrósticos e da tradução acróstica. 

Realiza-se, então, a quarta tarefa, que consiste na leitura do 
livro Acrostic poems, com especial atenção ao primeiro acróstico 

a tradução e quais conceitos oriundos dos textos teóricos poderão 
auxiliar na produção do texto-alvo. Essa etapa também pressupõe 
que os tradutores em formação reconheçam o tipo de texto, a 

e qual o público-alvo em prospecção, questões que convergem 
para a noção de metarrepresentação, que, como abordamos na 
introdução deste capítulo, refere-se à capacidade do tradutor de 
representar estados cognitivos de seu público-alvo e também do 
autor do texto-fonte, segundo Gutt (2004). Nessa etapa, inter-
relacionam-se as subcompetências em tradução, demonstrando 
que, além do desenvolvimento da subcompetência teórica e 
metateórica, o tradutor em formação desenvolve, ao mesmo 
tempo, a subcompetência extralinguística. 
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Figura 2 – Acróstico 1 da obra Acrostic poems, de Lisa M. Bolt Simons (2015)

Fonte: Simons (2015, p. 12).

A tarefa seguinte, tarefa número cinco, consiste em reler o 
acróstico com o objetivo de traduzi-lo para a língua portuguesa 
com base nos elementos de contextualização levantados 
anteriormente. Nessa etapa, os alunos realizarão a tradução do 
primeiro acróstico (Figura 2).

Para Van Der Spuy (2008), os acrósticos são didáticos e têm 
como funções: (a) fazer com que o leitor memorize facilmente as 
palavras dispostas na horizontal ou vertical, revelando seu caráter 
mnemônico; (b) tornar facilitada a enumeração do conteúdo; 
(c) dar sentido de completude e totalidade sobre determinado 
assunto; (d) ser visualmente atrativo para os olhos e para a 
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leitura individual e silenciosa ou em grupo e em voz alta; além 
de (e) aguçar o aspecto cognitivo do leitor relacionado à ordem 

também embasam a formulação dos acrósticos na obra infantil 
de Simons (2015), em que a autora explica o que é um acróstico 
e como pode ser formulado: “Substantivos, verbos e adjetivos 
descrevem uma palavra especial na forma de um acróstico. Às 
vezes, os poetas usam esse recurso com apenas uma palavra por 
linha”.16 (Simons, 2015, p. 12, tradução nossa).

apresentados pelo texto. Supõe-se que os alunos apresentem 
distintos tipos de soluções ao socializarem suas traduções. 
Nessa etapa, indagam-se, professor e alunos: que tratamento 
pode ser dado à diversidade de opções? Em que medida o 
método a ser utilizado em uma tradução, seja ele interpretativo-
comunicativo (por intermédio do qual se traduz o sentido), 

ocorre uma tradução crítico-acadêmica de caráter interlinear17) 
(Molina; Hurtado Albir, 2002, p. 508; Hurtado Albir, 1999, p. 32) 
se relaciona à adoção de determinadas estratégias e técnicas? A 
palavra principal disposta verticalmente no acróstico, school, 
e as palavras horizontais spelling, chapters, homework, offers, 

16 Nouns, verbs and adjectives describe an acrostic’s special word. Sometimes 
poets do this with just one word per line.
17 De acordo com Shuttleworth e Cowie (1997 p. 80), trata-se de um método 
de tradução extremamente literal, em que as palavras são apresentadas com 
suas traduções linha a linha, sendo utilizado frequentemente na tradução de 
textos bíblicos. 
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outstanding e learning recebem traduções distintas que culminam 
na formulação de acrósticos diferentes em língua portuguesa, e 
diferentes em relação ao brief e à própria função dos acrósticos? 

Não se descarta a hipótese de que alguns alunos possam 

acróstico, adotando, a título de exemplo (Quadro 1), as traduções 

e “aprendizagem”, não aludindo à formulação e à proposta do 
acróstico, aos efeitos literários dele esperados e possivelmente 
não convergindo em relação às eventuais expectativas da editora 
brasileira que teria encomendado a tradução da obra. Podem 
indagar, professor e tradutores em formação, se as técnicas 8 
(equivalente usual encontrado em dicionários) e 12 (tradução 
literal, utilizada quando palavras e estruturas da língua-fonte e 
alvo são coincidentes) seriam válidas para se traduzir o acróstico.

Quadro 1 – Possível tradução literal do acróstico (método literal)

ESCOLA
Spelling
Chapters capítulos
Homework tarefa
Offers oferece
Outstanding excepcional
Learning aprendizagem

Fonte: Os autores.

Assume-se, portanto, a importância da interação entre 
o professor e tradutores em formação e seus diversos pontos 
de vista em relação ao conhecimento em construção. Em fase 
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inicial de formação, os acrósticos parecem ser úteis para fazer 
com que os alunos sejam forçados a se desprenderem do texto-

tradutórias mais aderentes ou não a ele, e a tomar ciência das 
várias outras possibilidades de tradução trazidas pela classe. Nas 
palavras de Francis, Durão e Vasconcellos (2015, p. 320):

Em cada momento, ao se depararem com diferentes visões, os aprendizes 
poderão avaliar as vantagens e as desvantagens de algumas soluções 
encontradas para os problemas propostos e terão a oportunidade de 
escolher aquelas que considerarem mais adequadas. Nesse contexto, o 
professor deve atuar como mediador dos conhecimentos, sem assumir 
para si a incômoda postura de dono da palavra final. 

 Após as discussões em sala, voltam-se a discutir as im-
plicações sobre a adoção de métodos, estratégias e técnicas es-
tudados anteriormente, buscando promover uma articulação 
entre os aspectos teórico-metodológicos e a atividade prática. 
Por exemplo, pode-se discutir se o método adotado se mostra 
adequado para o propósito determinado para a tarefa ou para 
o translation brief, na concepção funcionalista de Nord (2007), 
que, nesse caso, refere-se à solicitação de uma editora brasileira 
para a publicação da obra em português destinada ao público 
infantil, em que se necessita aludir à formulação do acróstico. 
Nord (2007, p. 30, tradução nossa) explica que: 

[é] importante ressaltar que o translation brief, ou as instruções para a tarefa 
de tradução, não diz ao tradutor como realizar o trabalho de tradução, 
qual estratégia de tradução usar ou qual tipo de tradução escolher. Essas 
decisões dependem inteiramente da responsabilidade e da competência do 
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tradutor. Se o cliente e o tradutor discordarem sobre qual tipo de texto-alvo 
serviria melhor ao propósito pretendido, o tradutor pode recusar o trabalho 
(e ficar sem serviço) ou se recusar a assumir qualquer responsabilidade pela 
função do texto-alvo e simplesmente fazer o que o cliente pedir.18 

Nos moldes de Molina e Hurtado Albir (2002), as técnicas 

global escolhido, afetando assim a equivalência em tradução e 
seus propósitos. Nesse caso, indagam-se, novamente, professor 
e alunos se um método de tradução interpretativo-comunicativo 
se vale mais das técnicas de transposição, ou de mudanças de 
categorias gramaticais, generalização ou criação discursiva que 
outros métodos, como ilustra o quadro a seguir.

Quadro 2 – Possível tradução interpretativo-comunicativa do acróstico

Spelling                 Exercícios
Chapters                 Sobre
Homework  gramátiCa
Offers                 Oferecem
Outstanding         fácilL
Learning                 Aprendizagem

Fonte: Os autores.

18 Note that the translation brief does not tell the translator how to go about 
their translating job, what translation strategy to use, or what translation type 
to choose. These decisions depend entirely on the translator’s responsibility 
and competence. If the client and the translator disagree as to what kind of 
target text would serve the intended purpose best, the translator may either 
refuse the assignment (and starve) or refuse any responsibility for the function 
of the target text and simply do what the client asks for.
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Essas tarefas, pensadas de forma sequencial, podem propor-
cionar a busca por traduções que comuniquem a formulação de 
um acróstico e que tenham potencial de publicação, coerentemen-
te com o translation brief. Os problemas encontrados no processo 
de tradução, relacionados a uma determinada letra ou à sua falta 
de correspondência com a letra da palavra disposta na vertical, 
poderão ser solucionados por meio da ativação de outras estra-
tégias de tradução, diferentes daquelas utilizadas com o método 
literal. As estratégias (conscientes ou inconscientes) são usadas 
para melhor compreender, distinguir as ideias principais das se-

com o público-alvo, buscar em dicionários, ou outros, informa-
ções, sinônimos, e assim por diante (cf. capítulo 3 em referência ao 
desenvolvimento da subcompetência instrumental). As soluções 

palavras, alude-se às diversas técnicas explicitadas por Molina e 
Hurtado Albir (2002). 

Além de buscar desenvolver a subcompetência teórica e 
metateórica do tradutor em formação, a tarefa de tradução de 

grupos nominais em inglês, que são compostos de forma diferente 
em português (cf. capítulos 4 e 5), revelando a convergência dessa 
competência com as subcompetências bilíngue e estratégica.

Assim, a realização das tarefas em formato sequencial per-

quais podem ser os resultados tradutórios com a adoção de deter-
minados métodos globais de tradução, que trazem à baila a inten-
ção do tradutor e a quem ele submeterá seu trabalho.
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Nesse sentido, a avaliação da tarefa e a autoavaliação do aluno 
estão condicionadas aos objetivos traçados para a atividade, aos 
materiais adotados, aos textos estudados, aos agentes envolvidos 
na solicitação da tradução, e não ao resultado ou produto 
tradutório em si. A articulação entre o texto de Molina e Hurtado 
Albir (2002) e sua materialização na forma da tradução de um 
acróstico permite explorar a abordagem por tarefas e testar sua 
validade pedagógica, bem como pode possibilitar que os alunos 
adquiram o conhecimento teórico e metateórico necessário para 
avaliar as formas de concretização desse ou de quaisquer projetos 
tradutórios que decidirem levar a cabo. 

O segundo acróstico selecionado na obra de Simons (2015) 
pode ainda ser inserido como uma última atividade na sequência 
de tarefas. Mais uma vez, a autora faz referência à função didática 
dos acrósticos: 

O acróstico “Escola” utilizou uma palavra por linha. No entanto, muitos 
poemas na forma de acrósticos utilizam várias palavras em uma única 
linha. Várias palavras em uma linha formam uma frase. As frases são 
combinações de substantivos, verbos e adjetivos. As frases são partes de 
uma oração. Elas descrevem algo em detalhes.19 (Simons, 2015, p. 14, 
tradução nossa).

19 The “School” acrostic used one word per line. But many acrostic poems use 
several words in a line. Several words together make a phrase. Phrases are a 
combination of nouns, verbs, and adjectives. Phrases are parts of sentences. 
They let you describe something in detail.
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Figura 3 – Explicação acerca da formulação de acrósticos na obra Acrostic 
poems, de Lisa M. Bolt Simons (2015)

Fonte: Simons (2015, p. 14).

Figura 4 – Acróstico 2 da obra Acrostic Poems, de Lisa M. Bolt Simons (2015)

Fonte: Simons (2015, p. 15).
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Pode-se buscar consolidar, junto aos tradutores em 
formação, nessa etapa, que a escolha por um determinado método 
não implica que estaremos igualmente livres para escrever o que 
quisermos na tradução do texto. Muito pelo contrário, assumimos 
a responsabilidade pelas estratégias adotadas, pelas técnicas 

brief, nos propósitos da obra e em seu público-alvo. No ambiente 
de sala de aula, a relação que se estabelece entre o texto de Molina 
e Hurtado Albir (2002) e a compreensão de seus conceitos e 

prática, assumirem a responsabilidade pelo texto que produzem. 
Pode-se discutir em quais contextos um método totalmente livre 
de tradução poderia ser utilizado e quais técnicas de tradução 
seriam mais apropriadas a ele. O quadro seguinte ilustra uma 
possibilidade de tradução livre do acróstico que não leva em 
consideração a formulação dele. 

Quadro 3: Possível tradução livre do acróstico

Bask in the sun As borboletas são insetos que se 
aquecem ao sol, têm asas extraor-
dinárias, viajam para locais próxi-
mos e longínquos, acariciam nos-
sas mãos, transformam-se de ovos 
em lagartas e se desenvolvem em 
casulos, descansam à noite, são da 
espécie lepidópteros, podem ser 
amarelas e também azuis, laranjas, 
verdes, pretas, marrons e brancas. 

Unique wing patterns
Travels near and far
Tickles your hands
Eggs into caterpillars into cocoons
Rests at night
Lepitopdera insects
Yellow and blue and Orange and 

green and black and brown and 
white 

Fonte: Os autores.
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À medida que se apropriam de conhecimentos teóricos e 
metateóricos que postulam a primazia do contexto-alvo sobre 

funcionalistas da tradução (Nord, 2007) e na própria abordagem 
de ensino-aprendizagem baseada em tarefas (Hurtado Albir, 
2017), além do entendimento das relações entre os métodos, as 
estratégias e as técnicas para o sucesso da tarefa tradutória, os 
tradutores em formação dão importantes passos em direção à 
aquisição da competência tradutória e de sua futura consolidação.

Nesse prisma, tal pedagogia deixa de outorgar ao professor 
a voz que determina o certo e o errado na tradução, na concepção 
e na metodologia didático-pedagógica muito presentes em 
abordagens tradicionais (Kiraly, 2000). Em vez disso, professores 
e alunos tornam-se aprendizes, obviamente que com diferentes 
graus de conhecimentos e competências, que aplicam, o tempo 
todo, estratégias cognitivas diversas, derivadas de processos 
inferenciais mais ou menos conscientes e mais ou menos 
complexos (Gonçalves, 2008, 2015; Alves; Gonçalves, 2007).

processo dinâmico, cíclico e não linear. O processo inclui etapas 
sucessivas de reestruturação do conhecimento nas quais as 
estratégias de aprendizagem desempenham um papel essencial, 
isto é, trata-se de operações utilizadas pelo aluno para obter, 
armazenar, recuperar e utilizar as informações, que são sempre 

pela metodologia utilizada pelos professores (PACTE, 2003). 
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4 Resultados esperados

Este capítulo busca, como texto de abertura desta coletânea, 
apresentar o desenho de tarefas que, conforme exposto em seu 
título, visam ao desenvolvimento da subcompetência teórica e 
metateórica em tradução, especialmente no que concerne aos 
métodos, às técnicas e às estratégias de tradução, e ao domínio de 
sua metalinguagem (Molina; Hurtado Albir, 2002).

Os procedimentos pedagógicos aqui descritos, como a 
abordagem por tarefas, que de forma sequencial emprega um texto 
teórico-metodológico com vistas a expor a metalinguagem da 
área, buscando exercitá-la na tradução de acrósticos, respondem 
à necessidade de professores e alunos de se distanciarem do 
processo intuitivo de ensino e aprendizagem de tradução. 

Como buscamos explicitar, os métodos, as estratégias e as 
técnicas tradutórias empregados no processo de tradução são 

contingência e em convergência com as subcompetências bilíngue, 
extralinguística, instrumental e estratégica. A realização da tarefa 
e sua discussão com os colegas e o professor, no contexto de 
formação acadêmica, permitirá que o aluno exercite e consolide os 
princípios teóricos e a metalinguagem recém-estudados, os quais 
se voltam para a categorização das técnicas de tradução, além de 

para contextos reais e autênticos e sobre as respectivas estratégias 
a serem implementadas.

Na perspectiva dos autores deste artigo e dos demais 
autores desta coletânea, o ensino da tradução necessita enfatizar 
a importância dos aspectos funcionais para o sucesso de qualquer 
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tarefa de tradução, indo além dos limites de uma concepção 
ingênua de tradução, que se pauta essencialmente na busca de 
equivalências para itens lexicais e expressões da língua-fonte na 
língua-alvo tão somente por meio de dicionários, glossários ou da 
Web. Em outras palavras, a pedagogia da tradução poderá começar 
a ensinar e aprender com as próprias relações que professor e 
alunos estabelecem em sala de aula. 

Referências

ACRÓSTICO. In: DICIONÁRIO Caldas Aulete. Rio de Janeiro: Lexicon Editora 
Digital, 2018. Disponível em: <www.aulete.com.br>. Acesso em: 26 jan. 
2018.

ALVES, Fábio; GONÇALVES, José Luiz V. R. Modelling translator’s competence: 
relevance and expertise under scrutiny. In: GAMBIER, Yves; SHLESINGER, 
Miriam; STOLZE, Radegundis (ed.) Doubts and directions in Translation 
Studies: selected contributions from the EST Congress, Lisbon 2004. 
Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2007. p. 41-55.

ARROJO, Rosemary. Tradução, desconstrução e psicanálise. Rio de Janeiro: 
Imago Editora, 1993. 

AUBERT, Francis H. Modalidades de tradução: teoria e resultados. TradTerm, 
v. 1, n. 5, p. 99-128, 1998. 

BARBOSA, Heloísa G. Procedimentos técnicos da tradução: uma nova 
proposta. rev. atual. Campinas: Pontes, 2004.

CATFORD, John C. A linguistic theory of translation. Londres: Oxford 
University Press, 1965. 

CHESTERMAN, Andrew. Memes of translation. Amsterdam; Philadelphia: 
John Benjamins, 1997.

COLINA, Sonia. Ensino de tradução: da pesquisa à sala de aula – diretrizes 



  61

para professores. Tradução de Marileide Dias Esqueda, Paula Godoi Arbex, 
Sandra Aparecida Faria de Almeida, Silvana Maria de Jesus e Stéfano 
Paschoal. Uberlândia: EDUFU, 2015. 

COSTA, Wagner. O segredo da amizade. São Paulo: Moderna, 1998.

DEBUS, Eliane S. D.; TORRES, Marie-Hélène C. Sobre a tradução de 
livros infantis e juvenis. Cadernos de Tradução, v. 36, n. 1, p. 10-15, 
2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2175-
79682016000100010&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em: 25 jul. 
2017.

DELISLE, Jean. Le Métalangage de l’enseignement de la traduction d’après 
les manuels. In: DELISLE, Jean; LEE-JAHNKE, Hannelore (ed.). Enseignement 
de la traduction et traduction dans l’enseignement. Ottawa: University of 
Ottawa Press, 2003.

ECHEVERRI, Álvaro A. El alumno de traducción centro de la formación: 
conócete a tí mismo y... , v. 4, n. 2, p. 9-35, 2015. Disponível em:  
< . 
Acesso em: 25 jul. 2017.

ESQUEDA, Marileide D.; OLIVEIRA, Karoline Izabella de. Crenças e 
concepções do tradutor em formação. Tradução em Revista, v. 14, n. 1, p. 
138-164, 2013. Disponível em:  <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/
rev_trad.php?strSecao=fasciculo&fas=27147&NrSecao=118>. Acesso em: 
17 jul. 2017.

FERREIRA, Daniel de S. Tradução acróstica e luciferina de O segredo da 
amizade: da infância ao inferno. 2017. 91 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Bacharelado em Letras – Tradução) – Departamento de Línguas 
Estrangeiras e Tradução, Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

FRANCIS, Mariana; DURÃO, Adja Balbino de A. B.; VASCONCELLOS, Maria 
Lúcia. Planejamento e proposta de Unidade Didática para ensino de tradução: 
usos do dicionário. Tradterm, São Paulo, v. 26, p. 315-343, dez. 2015.

FREGONEZI, Durvali E. A tradução uma abordagem linguística. 1984. Tese 
(Doutorado) – Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Unesp, 
Araraquara, 1984. 



62

GONÇALVES, José Luiz V. R. Rediscutindo o conceito de competência de 
uma perspectiva relevantista. In: CAMPOS, Jorge; RAUEN, Fábio José (org.). 
Tópicos em teoria da relevância. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. p. 122-142.

GONÇALVES, José Luiz V. R. Repensando o desenvolvimento da competência 
tradutória e suas implicações para a formação do tradutor. Revista Graphos, 
v. 17, n. 1, p. 114-130, 2015. Disponível em: <http://www.periodicos.ufpb.
br/index.php/graphos/article/view/25053>. Acesso em: 10 maio 2018.

GUTT, Ernst-August. Relevance theory: a guide to successful communication 
in translation. Dallas: Summer Institute of Linguistics, 1992.

GUTT, Ernst-August. Challenges of metarepresentation to translation 
competence. In: FLEISCHMANN, Eberhard; SCHMITT, Peter A.; WOTJAK, 
Gerd (ed). Translationskompetenz. Tagungsberichte der LICTRA (Leipzig 
International Conference on Translation Studies). Stauffenberg: Tübingen, 
2004. p. 77-89.

HURTADO ALBIR, Amparo. Enseñar a traducir: metodología en la formación 
de traductores e intérpretes. Madrid: Edelsa, 1999. 

HURTADO ALBIR, Amparo. Aprender a traducir del francés al español: 
competencias y tareas para la iniciación a la traducción. Madrid; Castellón: 
Edelsa; Univ. Jaume I, 2015.

HURTADO ALBIR, Amparo (ed.). Researching translation competence by 
PACTE Group. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2017.

KELLY, Dorothy. A handbook for translator trainers
practice. Manchester, UK: St. Jerome, 2005. 

KIRALY, Don. A social constructivist approach to translator education: 
empowerment from theory to practice. Manchester: St. Jerome, 2000.

KIRALY, Don. De pressupostos sobre o conhecimento e a aprendizagem à 
práxis na formação do tradutor. Tradução: Patrícia Rodrigues Costa. Belas 

 v. 5, n. 1, p. 227-249, 2016.  Disponível em: <http://periodicos.unb.
br/index.php/belasi . Acesso em: 13 ago. 2017.



  63

MILTON, John. Para ser tradutor ou para melhorar a língua?: por que 
estudantes brasileiros escolhem cursos de tradução?. Tradterm, v. 6, p. 
83-105, 2000. Disponível em: <http://www.periodicos.usp.br/tradterm/
article/view/49511>. Acesso em: 13 ago. 2017.

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. São Paulo: Cultrix, 2004.

MOLINA, Lucia; ALBIR, Amparo Hurtado. Translation techniques revisited: 
a dynamic and functionalist approach. Meta: journal des traducteurs/Meta: 
Translators’ Journal, v. 47, n. 4, p. 498-512, 2002.

The Bible Translator, v. 10, n. 4, p. 148-164, 1959.

NORD, Christiane. Translating as a purposeful activity: functionalist theories 
explained. Manchester: St. Jerome, 2007.

PACTE. Building a translation competence model. In: ALVES, Fábio (ed.). 
Triangulating translation: perspectives in process oriented research. 
Amsterdam: John Benjamins, 2003. p. 43-66.

PACTE. Investigating translation competence: conceptual and methodological 
issues. Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators’ Journal: processus 
et cheminements en traduction et interprétation/processes and pathways 
in translation and interpretation, v. 50, n. 2 p. 609-619, 2005. Disponível em: 
<https://www.erudit.org/en/journals/meta/2005-v50-n2-meta881/
011004ar.pdf>. Acesso em: 25 maio 2017.

PAGANO, Adriana. Crenças sobre a tradução e o tradutor: revisão e 
perspectivas para novos planos de ação. In: ALVES, Fábio; MAGALHÃES, 
Celia; PAGANO, Adriana. Traduzir com autonomia: estratégias para o 
tradutor em formação. São Paulo: Contexto, 2000. p. 9-28.

in defence of a minimalist approach. Meta: journal des traducteurs/Meta: 
Translators’ Journal, v. 48, n. 4, p. 481-497, 2003. Disponível em: <https://
www.erudit.org/en/journals/meta/2003-v48-n4-meta725/008533ar.
pdf>. Acesso em: 25 maio 2017.



64

QUEIRÓS FILHO, Mário G
Dissertação (Mestrado em Comunicação ) – Escola de Comunicação, UFRJ, 
Rio de Janeiro. 1978.

RODRIGUES, Cristina. C. O ensino da tradução: entre a possibilidade e a 
necessidade. In: ESTUDOS LINGUÍSTICOS, 33, 2004, Campinas. Anais... 

ROSENTHAL, Edwin T. Tradução

SCHÄFFNER, Christina; ADAB, Beverly (ed.). Developing translation 
competence. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2000.

SHUTTLEWORTH, Mark; COWIE, Moira. Dictionary of Translation Studies. 
Manchester, UK: St Jerome Publishing, 1997.

SIMÃO, Angélica K. G.; SEREGATI, Flávia. Léxico tabu em “Los mares del Sur”, 
de Manuel Vázquez Montalbán. Letras & Letras, v. 32, n. 1, p. 62-90, 2016. 
Disponível em:  <http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/
view/33089>. Acesso em: 13 jul. 2018.

SIMONS, Lisa M. Bolt. Acrostic Poems. North Mankato, MN: The Child’s World, 
2015.

translation. Old Testament Essays, v. 21, n. 2, p. 513-532, 2008.

VINAY, Jean Paul.; DARBELNET, Jean-Louis. Stylistique comparée du français 
et de l’anglais. Paris: Didier, 1958.

WELLINGTON, Jerry. Skills and processes in science education: a critical 
analysis. Londres: Routledge, 1989.




