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TRADUÇÃO: Profissão, formação e ferramentas 

Diogo Neves da Costa 

	

Pensar	 no	 fenômeno	 da	 tradução	 é	 bastante	

diferente	 de	 desenvolver	 a	 competência	 tradutória	 que	

por	 sua	 vez	 é	 diferente	 de	 desenvolver	 o	 “saber-como”	

atuar	 no	 mercado.	 Obviamente	 cada	 um	 tem	 a	 sua	

importância	 e	 cabe	 a	 cada	 tradutor	 ir	 em	 busca	 do	

conhecimento	que	acredita	mais	necessário	à	prática.	E	é	

disso	 que	 se	 trata	 esse	 livro:	 Conhecimentos	 e	 guia	 de	

fontes	para	desenvolvimento	do	profissional	de	tradução.	

Atualmente	 muitas	 universidades	 já	 oferecem	

graduação	em	tradução,	mas	você	sabe	o	que	esperar	de	uma	graduação	em	tradução?	E	

o	 que	 não	 esperar?	Na	 hora	 de	 traduzir?	 Sabe	 quais	 ferramentas	 podem	 te	 ajudar	 no	

processo?	 Você	 tem	 dinheiro	 para	 compra-las	 ou	 conhece	 as	 opções	 gratuitas	 para	

estudantes	e	novos	tradutores?	E	o	mercado	de	tradução?	Sabe	o	que	são	as	TACs?	E	a	

Localização?	Já	pensou	em	trabalhar	com	elas?	

Ah!	 É	 claro:	 “ninguém	 é	 uma	 ilha”.	 O	 tradutor	 não	 é	 uma	 ilha,	 você	 sabe	 as	

comunidades,	fóruns,	webinários	e	locais	onde	você	possa	aprender	sobre	o	mercado	de	

tradução	e	tirar	dúvidas	sobre	o	assunto?	Inclusive	durante	uma	tradução?	Bibliografia	

básica?	Você	tem?		

São	essas	as	perguntas	que	este	livro	busca	responder,	esperando	ajudar	a	todos	

aqueles	que	decidiram	investir	na	área	da	Tradução.	O	que	está	contido	no	livro	vem	da	

experiência	pessoal	 e	profissional	do	 autor	 ao	 longo	de	 anos	na	 área.	Entretanto,	 este	

livro	levará	você	a	outras	fontes	e	mais	outras	e	mais	outras,	sendo	assim	um	pequeno	

espaço	 para	 foi	 reservado	 pelo	 autor	 para	 a	 discussão:	 Quando/Onde	 começar	 a	

trabalhar	na	área?	

	

ONDE	ENCONTRAR:	(de	R$	13	a	R$	30)	

	
Ebook:	http://bit.ly/ebooktraducao		(R$	13	no	Clube	dos	Autores)	

Impresso:	http://bit.ly/impressotraducao	(R$	20	na	Estante	Virtual)	
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Languages in Contact: Ways to Protolanguage 3 

Piotr P. Chruszczewski & John R. Rickford (org.) 

 

Ao	 falar	 da	 interdisciplinaridade	 nos	 estudos	

linguísticos,	um	dos	temas	mais	recorrentes	é	a	busca	por	

evidências	 de	 como	 a	 linguagem	 surgiu	 ao	 longo	 da	

evolução.	 Ways	 to	 Protolanguage	 é	 uma	 conferência	

bianual	 que	 vem	 ganhando	 espaço	 no	 calendário	 dos	

eventos	em	Linguística,	Psicologia,	Antropologia	e	Biologia.	

Este	 livro	 compõe	 o	 segundo	 volume	 da	 série	

Languages	in	Contact,	organizado	pelo	Comitê	de	Filologia	

da	Academia	de	Ciências	da	Polônia,	Pela	Escola	de	Estudos	

Filológicos	 de	 Wrocław	 (Wyższa	 Szkoła	 Filologiczna	 we	

Wrocławiu	-	Polônia).	

	 Os	 trabalhos	 aqui	 abordados	 demonstram	 como	 o	

contato	 linguístico	 e	 a	 evolução	 da	 linguagem	 podem	 ser	

abordados	a	partir	de	perspectivas	da	epistemologia,	da	sociologia,	dos	estudos	culturais	

e	de	estudos	em	cognição	humana.	Dentre	eles,	estão	o	trabalho	do	recém	doutor	Thiago	

Motta	 Sampaio	 (UFRJ)	 com	 os	 professors	 Aniela	 França	 e	 Marcus	 Maia	 e	 o	 do	

coordenador	do	laboratório	Social	and	Evolutionary	Neuroscience,	na	Oxford	University,	

Robin	Dunbar.	

	
Languages	in	Contact:		Ways	to	Protolanguage	3	é	disponibilizado	de	forma	gratuita	em	

PDF	através	do	site	da	Escola	de	Estudos	Filológicos	de	Wrocław.	

O	 primeiro	 volume	 da	 Languages	 in	 Contact	 (2010)	 também	 pode	 ser	 encontrado	

gratuitamente	no	mesmo	site.	

	
ONDE	ENCONTRAR:	(Gratuito)	
	
Languages	in	Contact	(vol	2):	Ways	to	Protolanguage	3		

http://www.ifa.uni.wroc.pl/documents/publications/Languages_in_%20Contact_Vol_2_2014.pdf	

Languages	in	Contact	(vol	1)	

http://www.ifa.uni.wroc.pl/documents/publications/Languages_in_Contact_2010_book.pdf	
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Dinâmica da variação e da mudança na fala e na escrita 

Maria da Conceição de Paiva &  Christina Abreu Gomes (org.) 

	

Este	 livro	 reúne	 estudos	 sobre	 diversos	

fenômenos	do	português	brasileiro	que,	diferentemente	

de	julgamentos	apriorísticos,	estão	presentes	igualmente	

na	 escrita.	 Sua	 maior	 originalidade	 está	 na	

comparabilidade	 dos	 diversos	 estudos,	 o	 que	 permite,	

então,	 extrair	 conclusões	 mais	 gerais	 sobre	 a	 forma	

como	 a	 modalidade	 escrita	 vai,	 pouco	 a	 pouco,	

incorporando	variantes	de	larga	extensão	na	fala.	

Os	 trabalhos	 aqui	 reunidos	 trazem	 evidências	

empíricas	 de	 que,	 apesar	 da	 pressão	 normativa	 a	 que	

está	sujeita,	a	escrita,	mais	especificamente	a	escrita	formal,	abre	espaço,	ainda	que	mais	

lentamente,	 para	 abrigar	 formas	 inovadoras	 que	 se	 implementam	no	português.	 Além	

disso,	 trazem	 à	 luz	 regularidades	 na	 ação	 de	 alguns	 princípios	 que	 operam	 sobre	 a	

mudança.	

Abordando	fenômenos	variáveis	em	diversos	níveis,	os	artigos	trazem	evidências,	

teórica	 e	 metodologicamente	 sustentadas,	 para	 a	 discussão	 da	 forma	 como	

especificidades	 dessa	 modalidade	 resultam	 numa	 configuração	 distinta	 da	 variação	

linguística.	 Reforçam,	 assim,	 o	 princípio	 de	 que	 a	 variação	 e	 mudança,	 longe	 de	

constituírem	o	caos	a	controlar,	são	regulares	e	explicáveis.	Colaboram,	portanto,	para	

uma	concepção	de	conhecimento	linguístico	que	considera	a	relação	dinâmica	entre	fala	

e	escrita.	

	

ONDE	ENCONTRAR:	(R$	30)	

	
Saraiva:	http://tinyurl.com/qfh95na	

Travessa:	http://tinyurl.com/o9wgetd	
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Psicolinguística, Psicolinguísticas: Uma introdução 

Marcus Maia (org.) 

	

Os	 estudos	 psicolinguísticos	 vêm	 contribuindo	

decisivamente	 para	 entendermos	 como	 funciona	 a	

linguagem	humana.	Neste	livro,	o	leitor	terá	contato	com	

os	múltiplos	caminhos	que	esses	estudos	podem	seguir.		

Os	 capítulos	 que	 compõem	 a	 obra	 foram	 escritos	

por	 psicolinguistas	 atuantes	 nas	 diferentes	

especialidades	e	apresentam	de	forma	direta	e	clara	suas	

principais	questões	e	métodos,	sem	perder,	no	entanto,	o	

foco	unificador	–	a	Psicolinguística,	a	ciência	da	cognição	

da	linguagem.		

Voltado	especialmente	para	estudantes	universitários	da	área	de	Linguística,	este	

livro	aponta	os	primeiros	passos	para	aqueles	que	desejam	percorrer	algum	(ou	alguns)	

desses	caminhos.	

	

ONDE	ENCONTRAR:	(R$	40)	

Contexto:	http://tinyurl.com/njw6mv4	

	


