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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar as linhas gerais de um modelo 
de Bacharelado acadêmico em Estudos da Tradução. Trata-se de um modelo 
formativo que se distingue dos modelos de Bacharelado profissionalizante – 
presentes nas instituições brasileiras desde o final da década de 60 –, na 
medida em que, ao invés de propor centralmente a formação de tradutores, 
explora, em nível de graduação, a possibilidade de um percurso mais voltado 
para a formação de jovens pesquisadores e para a sua integração com a Pós-
graduação. A apresentação toma por base alguns elementos centrais da 
experiência de institucionalização da tradução no âmbito do Curso de Letras da 
UFPR (1998-2008), partindo da discussão curricular iniciada em 1998, passando 
pela implementação do currículo, em 2001, e contabilizando alguns de seus 
primeiros resultados após oito anos de funcionamento. 

 
 

A exemplo do que afirma João Azenha Jr. no artigo1 em que reflete sobre 
o momento fundador da formação em tradução na USP, mesmo antes do início 
de seu processo de institucionalização no âmbito do Curso de Letras, a tradução 
também teve longa história de presença – sobretudo a partir da década de 70 – 
na produção intelectual dos docentes de diversas áreas das humanidades na 
Universidade Federal do Paraná. Ainda que essa presença manifeste-se de 
maneira muito mais discreta do que na Universidade de São Paulo ou em outros 
grandes centros, seu padrão de distribuição parece ser muito semelhante, 
abrangendo áreas como a Filosofia, a História, as Letras Clássicas e 
Estrangeiras Modernas e alguns campos da Lingüística Geral e Aplicada. 

 
O espaço institucional da tradução na UFPR, como em algumas outras 

universidades, foi fundado a partir da congregação de parte dos esforços 
anteriormente distribuídos em áreas isoladas da Lingüística e das Letras. 
Contudo, tal esforço de congregação não eliminaria esse padrão de distribuição 
– e nem seria este o propósito –, revelado na peculiaridade da formação dos 
docentes e nas perspectivas de sua produção acadêmica. Assim, na condição 
de espaço novo, desde seu início, em 1998, a área teve como seu maior desafio 
a negociação de uma dinâmica de relações com áreas há tempos estabelecidas, 
em especial com aquelas que não se sentiram imediatamente agregadas. 

 
O marco fundador desse processo é a criação oficial, no final do ano de 

1997, do Núcleo de Tradução da UFPR (NUT), que, no entanto, só entraria 
efetivamente em operação no início do ano de 1998. A proposta do NUT era a 
de congregar na instituição: primeiro, as atividades ligadas ao ensino, 
incentivando uma oferta mais regular e sistemática de disciplinas de tradução; 
segundo, as atividades ligadas à pesquisa, promovendo colóquios, jornadas, 
cursos de formação2 e, paralelamente, incentivando a capacitação dos docentes 
na área específica, com vistas a uma futura integração da tradução ao Curso de 
graduação e ao Programa de pós-graduação; e terceiro, as atividades ligadas à 
extensão, criando um Escritório Modelo de Tradução – a Agência do NUT –, em 
                                                 
1 Azenha Jr., João. “O Curso de Tradução na Universidade de São Paulo: algumas reflexões 
sobre seu momento fundador” In: Os caminhos da institucionalização dos Estudos da Tradução 
no Brasil, site do GTTRAD, http://letra.letras.ufmg.br/gttrad/, último acesso em novembro de 
2008. 
2 A exemplo das três edições do evento O olhar do tradutor (em 1998, 1999 e 2000), os inúmeros 
colóquios intitulados E por falar em sentido e as atividades específicas nas Semanas de Letras, 
as duas edições da Jornada de Estudos da Tradução (2006) e as quatro edições do Simpósio de 
Estudos da Tradução (2005, 2006, 2007 e 2008). 
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que os docentes eram responsáveis por promover uma espécie de 
agenciamento e acompanhamento da interação entre tradutores profissionais e 
estudantes do Curso de Letras interessados em acompanhar de perto a prática 
de profissionais da tradução. Como o número de estudantes interessados era 
ainda muito restrito e como as atividades da Agência, ainda que riquíssimas para 
todos os envolvidos, demandavam um custo operacional elevadíssimo – em 
razão da estrutura pesada e burocrática da Universidade, bem como das 
limitações da força de trabalho –, as atividades da Agência foram suspensas em 
2005. 

 
Em 1998, a UFPR contava com um Curso de Graduação em Letras que 

oferecia duas modalidades de formação: a Licenciatura e o Bacharelado em 
Língua e Literatura Clássica, Vernácula ou Estrangeira. Iniciaram-se, também 
nesse ano, novas discussões curriculares que diagnosticavam, entre outros 
problemas, uma certa indefinição do perfil de formação do Bacharelado, criado 
na reforma curricular anterior, de 1991. 

 
No final dos anos 90, também o Programa de Pós-graduação em Letras 

da UFPR passava por um processo de rediscussão, que daria origem ao formato 
(atualmente vigente) de um curso misto, com duas áreas de concentração: em 
Estudos Lingüísticos e em Estudos Literários. 

 
Esses dois esforços de rediscussão curricular acabariam se cruzando, de 

modo que o modelo de reorganização da Pós-graduação serviria, em grande 
medida, de base para repensar o problema de perfil que o Bacharelado acusava. 
A solução foi pensar na criação de pequenas “áreas de concentração” no interior 
do Bacharelado em Letras, áreas que passamos a chamar de ênfases. A partir 
disso, propôs-se, num primeiro momento, a criação de uma ênfase em Estudos 
Lingüísticos e outra em Estudos Literários, nos mesmos moldes da pós-
graduação. No entanto, a participação de representantes do Núcleo de Tradução 
nesse longo processo de rediscussão curricular do Curso de Letras na 
graduação – que só se encerraria em 2001, com a implantação do novo currículo 
– foi determinante para que, analogamente às ênfases das áreas já 
estabelecidas no Curso, propuséssemos ainda uma terceira: a ênfase nos 
Estudos da Tradução. 

 
Durante esse longo processo de discussão, porém, uma questão em 

especial permearia parte da discussão da nova lógica das ênfases. Ao contrário 
da lógica historicamente estabelecida das Licenciaturas – com um perfil de 
formação declaradamente profissionalizante e uma estrutura institucional 
fundada na lógica de áreas nacionalmente distribuídas (alemão, espanhol, 
francês, inglês, italiano e português) –, as ênfases do Bacharelado em Estudos 
Lingüísticos e Estudos Literários propunham uma formação dominantemente 
acadêmica – no sentido de uma formação que teria em vista menos uma 
profissionalização, no sentido da possibilidade de atuação imediata dos 
egressos no mercado, voltando-se, mais centralmente, para a oferta de um 
percurso formativo que encaminharia o formado para a atividade de 
pesquisador. Além disso, a despeito de não prescindir em hipótese alguma de 
uma habilitação simples ou dupla em língua vernácula, clássica e/ou estrangeira 
moderna, a nova lógica de organização das ênfases, muito no espírito das áreas 
de concentração da Pós-graduação, impunha uma reorganização dos saberes e 
competências também no espaço da Graduação, criando tanto a possibilidade 
quanto uma necessidade de transcender os limites das áreas como eram 
tradicionalmente organizadas. 
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No entanto, para além da disposição de criação de um espaço para a 
tradução no Curso de Letras, é preciso que se diga que, na época, não tínhamos 
muita clareza sobre a sua melhor forma de viabilização e sobre o que poderia 
representar exatamente a oferta de uma ênfase nos Estudos da Tradução. O 
fato é que se optássemos pela proposta de um curso profissionalizante – no 
sentido de um curso voltado para a formação de profissionais da tradução, a 
exemplo do que se oferece em outras instituições brasileiras desde o final da 
década de 60 –, a ênfase em Estudos da Tradução causaria certo descompasso 
na relação interna com as duas outras ênfases – uma vez que teria de assumir o 
perfil de um Bacharelado profissionalizante –, podendo até mesmo não cumprir 
sua vocação de espaço de interface, uma das principais justificativas 
acadêmicas de sua implementação.  

 
Algumas questões nos fizeram crer, naquele momento, que a decisão 

mais acertada seria a de não propor um curso profissionalizante, optando, ao 
invés disso, por uma concepção de ênfase nos Estudos da Tradução nos termos 
de um Bacharelado acadêmico.  

 
A primeira dessas questões dizia respeito às condições profissionais no 

contexto local: conforme explicitam João Azenha, Maria Paula Frota e Márcia 
Martins nos relatos da experiência com a formação de tradutores em suas 
respectivas instituições3, a dinâmica de relação entre os cursos de formação e o 
mercado de tradução, sobretudo em centros como São Paulo e Rio de Janeiro, 
sempre foi um fator fundamental na definição do perfil de formação. À diferença 
do que ocorre nesses centros, porém, Curitiba, ainda que atenda grande parte 
da demanda por tradução dos estados do Paraná e de Santa Catarina, tem um 
volume muito mais discreto de atividades nessa área, além de não se constituir 
exatamente como um grande centro editorial. 

 
Este foi um fator decisivo na época, já que a possível limitação das 

oportunidades concretas de convênios e estágios e a restrição das 
possibilidades de inserção profissional dos egressos na região nos pareciam 
algo preocupante. Uma década depois, os recursos tecnológicos acabariam por 
mudar um pouco esse quadro, embora ainda hoje não o tenham tornado de todo 
irrelevante. 

 
A segunda questão dizia respeito ao relato de experiências de colegas de 

outras instituições já estabelecidas sobre algumas dificuldades da formação de 
tradutores em nível de graduação no Brasil, sobretudo no que dizia respeito ao 
grau de competência lingüística e comunicativa alcançada pelo estudante ao 
longo da graduação. Em especial no caso da habilitação em língua alemã, a 
competência efetivamente atingida pelos egressos nem sempre se mostrava 
compatível com uma proposta de formação profissionalizante já na graduação, 
tornando extremamente recomendável, para uma possibilidade de atuação 
profissional efetiva, etapas posteriores de aperfeiçoamento – por exemplo, no 
âmbito de um curso de pós-graduação lato sensu. Uma eventual opção pelo 
caminho da formação profissionalizante nos recomendava, portanto, um 
percurso formativo em no mínimo duas etapas: graduação seguida de 
especialização. No entanto, no final dos anos 90, após um período de redução 
drástica da força docente – em virtude da onda de aposentadorias na primeira 
metade da década –, vivíamos um momento de sobrecarga de encargos 

                                                 
3 Vide o conjunto de textos disponíveis no site do GTTRAD, e organizados sob o título Os 
caminhos da institucionalização dos Estudos da Tradução no Brasil, 
http://letra.letras.ufmg.br/gttrad . 
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didáticos e de poucas perspectivas de contratação de novos colegas nas 
Universidades Federais. Tendo em vista que a força docente da instituição mal 
daria conta dos encargos didáticos do novo modelo de graduação, essa opção 
foi logo abandonada. 

 
A terceira questão dizia respeito à falta de qualificação específica do 

corpo docente da UFPR. Em 1998, apenas uma colega da instituição tinha 
formação específica em tradução, ainda que atuasse, como docente, em outra 
área de especialidade e não mantivesse uma atividade regular e sistemática 
como pesquisadora em tradução. Vários colegas tinham uma atividade mais ou 
menos eventual como tradutores, como é relativamente comum na grande área 
de Letras no Brasil. E alguns dos colegas estavam apenas começando sua 
formação acadêmica em nível de mestrado ou doutorado. Diante desse quadro, 
que revelava um corpo docente sem qualificação específica, ou ainda em 
formação, e com pouca ou quase nenhuma experiência profissional em 
tradução, a decisão tomada acabou apontando para um caminho que se 
limitasse às nossas possibilidades de oferta. 

 
Uma última questão decisiva para a opção pelo Bacharelado acadêmico 

passava pela vocação interdisciplinar da área dos Estudos da Tradução. Se a 
lógica das ênfases, já no caso dos Estudos Literários e Lingüísticos, abria a 
possibilidade de interfaces entre saberes e competências de várias áreas, uma 
ênfase nos Estudos da Tradução parecia poder concretizar de modo 
paradigmático uma nova dinâmica de relações no interior do Curso, uma vez 
que, para instituir-se como espaço produtivo, demandaria o cruzamento tanto 
entre os saberes alocados nas áreas nacionalmente constituídas (alemão, 
inglês, português, etc.), quanto entre os saberes da área dos Estudos da 
Tradução e os tradicionalmente alocados nas áreas da Lingüística, da Teoria 
Literária e das Literaturas. Além disso, um modelo de Bacharelado acadêmico, 
organizado segundo a lógica das ênfases, apresentava-se como uma grande 
oportunidade para diminuir a distância entre a graduação e a pós-graduação 
stricto sensu, aumentando as possibilidades de integração.  

 
A opção final, da qual o curso ainda hoje é tributário, encontrou forma 

numa proposta que pudesse minimamente oferecer ao estudante, ao longo de 
todo o seu percurso formativo em Letras, e já desde o primeiro ano, um espaço 
dedicado à sensibilização tanto para a diversidade e a complexidade das 
questões de tradução quanto para a percepção dos diferentes lugares em que a 
tradução se manifesta como questão. Em termos mais práticos, trata-se de uma 
proposta que tinha em vista fazer com que o estudante convivesse com as 
questões de tradução ao longo de no mínimo quatro anos, promovendo o 
desenvolvimento de um olhar crítico, a partir do qual os estudantes pudessem 
começar a refletir sobre diferentes dimensões e aspectos da tradução, bem 
como sobre seu papel e lugar na história da humanidade e no mundo 
contemporâneo. Tratava-se, enfim, de construir um espaço em que os 
estudantes pudessem ter seu primeiro contato com as práticas de tradução, 
conhecer sua diversidade e problematizar suas complexidades. E, ainda que não 
se propusesse como um Curso de formação de tradutores, tínhamos em vista a 
possibilidade de concretizar nesse espaço uma oportunidade de os estudantes 
entrarem minimamente em contato com as dinâmicas reguladoras da prática de 
tradução em nossa sociedade, bem como com os recursos tecnológicos que se 
oferecem como instrumentos dessa prática. 

 
Portanto, não propúnhamos um modelo de curso dominantemente 

fundado no exercício prático intensivo e extensivo da tradução. O que também 
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não quer dizer que a proposta era a de um curso essencialmente teórico. A não 
ser que se entenda por teórico, aqui, um tipo de atividade que, partindo sempre 
de uma prática pontual e exemplar, objetiva mais centralmente a reflexão, a 
sensibilização, a problematização e o exercício crítico. 

  
Resguardadas as limitações de qualquer generalização, poderia se dizer 

que numa proposta de formação mais declaradamente profissionalizante, o 
investimento na problematização do processo – no sentido de seus vários 
desdobramentos críticos e reflexivos e de uma eventual ampliação das 
discussões com base na pesquisa da área – está geralmente a serviço da 
consolidação de uma competência para a realização do produto final. Em nossa 
proposta, a experiência do produto – sempre inseparável do processo, mas 
realizada em condições laboratoriais – surge antes como um horizonte em que 
se instaura a questão, o espaço de reflexão e a discussão crítica. 

 
Nossa compreensão, enfim, era a de que estávamos propondo um curso 

que investia numa formação mais reflexiva e horizontalizada, preparando o 
estudante para seguir seus estudos no âmbito de uma pós-graduação stricto 
sensu. Entendíamos, no entanto, que aqueles estudantes que optassem por 
seguir a carreira de tradutor também poderiam fazer bom proveito de sua 
formação, no sentido de que teriam melhores condições de absorver os 
conteúdos específicos de um curso de especialização. 

 
O novo currículo foi finalmente implantado em 2001, tendo sofrido um 

ajuste curricular em 2007. Em anexo, seguem algumas tabelas que apresentam 
a estrutura geral do Curso vigente (tabela 1), a distribuição das cargas horárias 
por núcleo de especificidade formativa (tabela 2) e o elenco de disciplinas 
obrigatórias (tabela 3) e optativas (tabela 4) da ênfase nos Estudos da Tradução. 

 
Com a reestruturação do Bacharelado a partir de 2001, essa modalidade 

do Curso de Letras, que antes atraía o interesse apenas de um contingente 
mínimo de alunos, representa, hoje, a terça parte do corpo discente. Ainda que 
esse número de estudantes seja relativamente discreto (algo em torno de 260 
estudantes), observa-se, em especial, um crescimento contínuo do interesse 
pela ênfase nos Estudos da Tradução, que contabilizava dois ingressos em 2001 
e atingiu o número de 19 novos ingressos no ano de 2008. 

 
 Os alunos do Curso têm disciplinas do bacharelado a partir do segundo 
semestre (de um total de nove), tendo a possibilidade de integralizar, ao longo 
de sua formação em Letras, até quatro anos de disciplinas e atividades (como 
Grupos de Estudos, participação em eventos acadêmicos, etc.) ligadas à 
pesquisa em Estudos da Tradução. 
 
 A grande maioria das disciplinas obrigatórias – com exceção da disciplina 
de Crítica e Prática de Tradução IV, em que se faz uma separação entre os 
alunos de Clássicas e Modernas – congrega estudantes de todas as habilitações 
em língua estrangeira (alemão, espanhol, francês, grego, inglês, italiano e latim). 
Inicialmente, esta foi apenas uma solução prática, de caráter logístico, criada 
simplesmente para suprir a falta de força docente para atender uma demanda 
específica por habilitação. No entanto, a experiência de trabalho com essas 
turmas “ecumênicas” mostrou-se absolutamente produtiva, sobretudo num 
contexto didático-metodológico em que a problematização do processo – sem 
ignorar a relevância do produto – coloca-se como questão central. Boa parte da 
oferta de disciplinas optativas também segue esse mesmo espírito ecumênico. É 
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no entanto nesse espaço didático que se concretiza a possibilidade de oferta de 
disciplinas mais voltadas para os estudantes de uma habilitação específica. 
 

Ao longo dos dois últimos semestres, o aluno, sob a orientação de um 
professor orientador, elabora uma monografia de fim de curso, que é defendida 
publicamente e segue os mesmos protocolos do mestrado. Até o presente 
momento foram defendidas 15 monografias, e outras sete estão em andamento. 
Segue em anexo uma lista com os títulos das monografias defendidas (tabela 5). 
Os trabalhos concluídos mostram, inicialmente, uma vocação do Bacharelado 
com ênfase nos Estudos da Tradução para projetos desenvolvidos nos campos 
da Tradução Literária e da Teoria da Tradução, fruto da formação específica do 
corpo docente envolvido. As monografias defendidas, bem como uma descrição 
pormenorizada tanto do Curso de Letras da UFPR quanto de suas disciplinas, 
podem ser acessados na página eletrônica do Curso (http://www.letras.ufpr.br). 
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ESTRUTURA GERAL DO CURSO DE LETRAS DA UFPR 

 

ÊNFASES DO BACHARELADO 
HABILITAÇÃO MODALIDADE 

Português 

Latim 

Grego 

Alemão 

Espanhol 

Francês 

Inglês 

Simples 

Italiano 

Português-Latim 

Português-Grego 

Português-Alemão 

Português-Espanhol 

Português-Inglês 

Dupla 

Português-Italiano 

Licenciatura Bacharelado 

Estudos 
Lingüísticos 

Estudos 
Literários 

Estudos da 
Tradução 

 
(dupla 

habilitação) 

 
Tabela 1 

 
 

BACHARELADO EM LETRAS - HABILITAÇÃO DUPLA 
ÊNFASE NOS ESTUDOS DA TRADUÇÃO 

Cargas horárias por núcleo formativo  
(carga horária total: 2900 horas/aula) 

 

HABILITAÇÃO 
Núcleo 
comum 

Núcleo 
específico das 
habilitações 

Núcleo específico 
da ênfase em 
Estudos da 
Tradução 

Optativas 
Livres 

Atividades 
formativas 

Português/Latim 480 1170 360 690 200 
Português/Grego 480 1170 360 690 200 
Português/Alemão 480 1410 360 450 200 
Português/Espanhol 480 1350 360 510 200 
Português/Inglês 480 1440 360 420 200 
Português/Italiano 480 1290 360 570 200 

 

Carga-horária média 
por núcleo 

 
480 

 
16,6 % 

 

 
1305 

 
45 % 

 
360 

 
12,4% 

 
555 

 
19 % 

 
200 

 
7 % 

 
Carga-horária 
média mínima 
de disciplinas 

em Estudos da 
Tradução 

 
600 

360 específicas +  
240 optativas livres (de 555) 

 
20,6 % 

 
Tabela 2 
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ELENCO DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
 
SEMESTRE DISCIPLINA CARGA-HORÁRIA 

2. Iniciação à pesquisa científica 30 

3. Tópicos Centrais de Tradução 30 

4. História da Tradução 30 

5. Crítica e Prática de Tradução I 30 

6. Crítica e Prática de Tradução II 60 

Crítica e Prática de Tradução III 30 
7. 

Tópicos de Pesquisa em Tradução 30 

Crítica e Prática de Tradução IV 60 
8. 

Orientação Monográfica em Estudos da Tradução I 30 

9. Orientação Monográfica em Estudos da Tradução II 30 
 

Tabela 3 
 

ELENCO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

DISCIPLINAS DE INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS TRADUTÓRIAS 

Oficina de Tradução I 
Oficina de Tradução II 
Oficina de Tradução III 

 

DISCIPLINAS DE NÍVEL BÁSICO E INTERMEDIÁRIO 

DISCIPLINAS TEÓRICAS 
Teoria da Tradução I 

DISCIPLINAS DE CRÍTICA E PRÁTICA 
Tradução de textos de especialidade I 
Tradução de textos de especialidade II 
Tradução de poesia I  
Tradução de poesia II 
Tradução de ficção I  
Tradução de ficção II 
Tradução de drama I 
Tradução de drama II 
Tradução monográfica I 

DISCIPLINAS TEÓRICAS 
Teoria da Tradução II 
Tópicos especiais de tradução I 

 

DISCIPLINAS DE NÍVEL AVANÇADO 

DISCIPLINAS DE CRÍTICA E PRÁTICA 
Tradução de textos de especialidade III 
 
Tradução de poesia III 
Tradução de ficção III 
Tradução de drama III 
 
Tradução monográfica II 
Tradução monográfica III 
 
Projetos de Tradução I    
Projetos de Tradução II 

 
DISCIPLINAS TEÓRICAS 

Tópicos especiais de tradução II 
Tópicos especiais de tradução III 

             Lingüística aplicada à tradução 

 
Tabela 4 
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MONOGRAFIAS CONCLUÍDAS:  
 

TRABALHOS TEÓRICOS: (53%) 
Rediscussão crítica de referenciais teóricos; análise do discurso crítico sobre 

tradução; aplicação de modelos teóricos à tradução de literatura; interface com o ensino 
de LEM;  

 

Aluno Título Ano de 
defesa 

Caio Costa Pereira 
“Sobre os diferentes métodos da tradução”: a tradução 
no contexto político-pedagógico da Bildung 2008 

Gabriel Rachwal 
Uma passagem por Paulo Henriques Britto: na poesia e 
na teoria 2008 

Simone Petry 
Tradução e Relação: uma breve reflexão sobre a noção 
Bermaniana de relação à luz do conceito Derridiano de 
hospitalidade 

2008 

Beatriz Smaal 
Entre o discurso da prática e a prática do discurso: 
análise das discussões do Grupo Pacto acerca da 
tradução de Harry Potter and the Half-Blood Prince 

2008 

Gabriela de Azevedo  
O lugar da tradução no ensino de língua estrangeira 
moderna 2008 

Álvaro K. Fujihara 
Aspectos Tradutórios em Terêncio (reflexão teórica 
acompanhada de tradução anotada dos Prólogos de 
Terêncio) 

2006 

Simone Enomoto 
Equivalência dinâmica versus paradigma funcionalista: 
pontos de aproximação e distanciamento 2005 

Alice Borges Leal 

Funcionalismo e Tradução Literária - o modelo de 
Christiane Nord em três contos ingleses 
contemporâneos (reflexão teórica acompanhada de 
tradução comentada dos contos selecionados) 

2005 

 
PROJETOS DE TRADUÇÃO: (46%) 
Traduções comentadas ou anotadas e acompanhadas por amplo estudo voltado, 

em especial, para a discussão de questões críticas de tradução e de recepção 
comparada. 

 

Aluno Título Ano de 
defesa 

Girassol Sant'Ana 
Duas propostas comentadas da tradução de La fuga de 
Carlos Enríquez 2008 

Fernanda Boechat 
Corais vermelhos: projeto de tradução de um conto de 
Judith Hermann 2007 

Nils Goran Skare 
Tradição e Modernidade em E. E. Cummings: projeto de 
tradução de 25 quase-sonetos 2007 

Paula Andréia Petry 
Traduzindo Lynn Coady - dois contos canadenses 
contemporâneos 2007 

Gislaine Bonilha 
Projeto de Tradução - The Magic Finger, de Roald Dahl: 
considerações sobre Tradução e Literatura infantil 2006 

Ralph Miller Jr.. Tradução do livro A grief observed, de C. S. Lewis 2004 
Fernando Koproski A poesia de Charles Bukovski 2003 
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