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Ex 1. (4) Há várias coisas a comentar nesta tradução:

1) A tradução de "mose" para "lagartas", que tem a mesma função: algo que é prejudicial para a 
relva/grama, mas que não significa a mesma coisa.

e dar a opinião se é justificado ou não. (dependendo dos leitores)

2) dette kan vi ikke ha -- expressão genérica norueguesa, mas que depois é seguida por "vi?"

em que a irmã lhe parece que ele está a falar de um "nós" concreto, que ela não sabe quem é.

Envolve passagem do discurso direto para o indireto livre, o "vi?" é pensado pela irmão.

como é que o tradutor tratou isso, e -- conseguiu?

Ex.2 (5) Este texto descreve muitas características arquinorueguesas (do passado e do campo), que 
são muito difíceis de passar para português.
- a "ocupação" matmor.

- burstrappe

- tjærebrune

- fjellheimen

- etc

Como descrever o tom bucólico da natureza na Noruega, dos pôres do sol no verão, do aspeto das 
fazendas num vale perdido, para brasileiros ou portugueses?

Ex.3 (5) Algumas dificuldades:
marcos históricos, feitos históricos

como traduzir nomes próprios

traduzir cravo (uma especiaria)

"é verdade" como marcador retórico

O texto em si não é muito bom -- devem melhorá-lo, ou deixar? "descobrir fisicamente" o que é?

Ex. 4 (5) Há várias coisas que os alunos podem comparar:

- a tradução do título



- o nível de formalidade

- o tom jocoso

- a tradução de "reinar mas não governar"

- o nome das cores

- a tradução de instituições políticas

- a forma de referir uma rainha estrangeira e um presidente estrangeiro em norueguês

O importante é que saibam fundamentar as suas opiniões. Não é preciso que uma das traduções seja 
melhor do que as outras em tudo, podem variar segundo eixos/escolhas diferentes.

Ex. 5 (2) Aqui os alunos devem mostrar que sabem a diferença entre uma tradução e uma 
adaptação, e tiveram vários exemplos ao longo do curso.

Notícia para resumo

Mudança de condições

Passagem de livro para filme

Ex. 6 (2) Além de saberem explicar os conceitos, e eventualmente mencionar o Venuti e o 
Schleiermacher (não obrigatório, mas aconselhável), o mais importante é darem bons exemplos.

estrangeirização é deixar marcas de estranheza, tentar levar o leitor para o pé do autor.

domesticação, pelo contrário, é trazer o autor para o pé do leitor.

ex. 7 (3) Um debate típico dos estudos de tradução, sobre o qual ouviram muito. Além das 
diferenças, gostaria que eles conseguissem lembrar-se das parecenças, e do facto de o género ser um
contínuo.

Não exaustivamente: parecenças são a existência de metáforas em todas as linguagens, a existência 
de uma cultura específica (não há texto no vácuo), a necessidade de ter em conta o público

ex. 8 (3) Demos vários estudos com corpos, desde os da Mona Baker baseados apenas em traduções
para uma língua, os de Gellerstam baseados em originais e traduções na mesma língua, os da Lynn 
Øverås comparando originais com a própria tradução, ou comparando várias traduções do mesmo 
original.

ex. 9 (3) Os alunos apresentaram uns aos outros sete artigos focando diferentes aspetos da tradução.
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Aqui têm de escolher 3 e apresentá-los brevemente.

A bitola (terskelverdiene) para as notas é a seguinte:

Para terem A, têm de obter pelo menos 28 pontos

B, entre 24 e 28

C, entre 20 e 24

D, entre 16 e 20

E, entre 12 e 16

F (reprovam) se tiverem menos de ou 12 pontos.


