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 Realizar um estudo contrastivo das línguas em questão, tendo em vista os níveis 

microtextuais e macrotextuais.  

 No nível microtextual serão enfocados os níveis lexical, sintático e semântico: 

organização sintática, características morfológicas e singularidades de cada língua nesses aspectos.  

 No nível macrotextual serão enfocadas as noções de coesão e coerência textual, bem 

como as análises dos tipos textuais mais característicos de cada língua e de seus efeitos nas 

correspondentes culturas, pois é sabido que muitas vezes, numa tradução, a forma do texto deve ser 

adaptada à da cultura-alvo, e é importante que os alunos/futuros tradutores tenham uma visão mais 

crítica a esse respeito. 

 Sensibilizar os aprendizes de tradução para fenômenos linguísticos que, no 

confronto desses dois idiomas, podem constituir potencialmente fontes de dificuldades de 

compreensão e, como decorrência disso, de erros e inadequações de tradução. 

 

 

 

Aspectos micro e macrotextuais das duas línguas (inglês e português), enfatizando as 

diferenças que possam causar problemas de entendimento e equívocos de leitura/tradução. 
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 Familiarização com o uso de diversos dicionários (bilíngues, monolíngues, técnicos, 

etimológicos etc.); 

 Análise contrastiva inglês-português no nível microtextual: a) aspectos 

morfológicos; b) aspectos sintáticos; c) aspectos frásticos; d) aspectos semânticos; 

 Análise contrastiva inglês-português no nível macrotextual: 

a) Questões de coesão; b) Questões de coerência; c) Os diferentes tipos textuais do inglês, suas 

características, especificidades e efeitos nas culturas correspondentes; d) Os diferentes tipos 

textuais do português, suas características, especificidades e efeitos nas culturas correspondentes; 

e) Necessidades de adaptações/transformações nos aspectos macrotextuais dos textos na passagem 

da cultura-fonte para a cultura-alvo. 
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