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RESUMO

O presente trabalho desenvolvido pelas alunas do curso de Letras da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Carangola, neste ano de 2016, orientado pela professora

Dra. Lídia Maria Nazaré Alves, tem como objetivo analisar as traduções de obras literárias estrangeiras, enfatizando até que ponto seguem-se fiéis à obra original, em que podem

ser consideradas falhas e o quanto perdem de suas essências por conta dessas deficiências ao traduzi-las. Nas pesquisas realizadas baseadas em teóricos como Berman (2007)

e Campos (1986), entende-se que a tradução de obras têm se tornado um tema escasso, dificultando o acesso ao entendimento de como devem ser estabelecidos critérios para

que a obra traduzida seja o mais próximo possível da originalidade, utilizando recursos linguísticos e semânticos para que o trabalho do tradutor não anule a obra original,

passando a ideia do autor, porém, em uma cultura diferente, o que se torna um desafio para o profissional que propõe trazer para o português uma obra estrangeira sem aniquilar

a sua essência. Acredita-se que tradução é uma atividade essencial, e seu estudo poderá colaborar para uma melhor visão no tocante signo e significado, desconstruindo a teoria

de uma tradução tradicional, de traduzir somente palavras, e construindo uma visão de sentido, de cultura, de contexto, que não devem ser excluídos no momento de se traduzir

uma obra literária. Para comprovação dessa pesquisa, será analisada a obra original “Orgulho e Preconceito” e sua respectiva tradução, na qual pode-se perceber certa

infidelidade e uma certa dificuldade em expressar sentimentos e sensações, assim como também a análise da versão fílmica dessa mesma obra, procurando observar como o

auxílio da linguagem visual e sonora podem contribuir para que a ideia do autor possa ser transmitida o mais próximo possível da real, analisando também os pontos negativos

dessa tradução.
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