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1. RESUMO  

Por meio de um recorte de algumas ficções de Varieties of Disturbance (Tipos de 

perturbação: ficções, 2013), tradução de Branca Vianna, a presente pesquisa visa à 

análise de ganhos e perdas das soluções encontradas por Vianna à luz das teorias 

esboçadas por Susan Bassnett, Paulo Henriques Britto, José Paulo Paes e John 

Milton, dentre outros estudiosos da área da tradução. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A pesquisa visa analisar a complexidade do ato tradutório literário, sobretudo no que 

tange à produção de ficção da contemporaneidade. Nesse aspecto, Lydia Davis se 

caracteriza como instigante objeto de análise e interpretação no que tange à 

discussão acerca dos limites da prosa de ficção. Por ocasião do lançamento dos 

contos reunidos de Davis nos Estados Unidos, o crítico da revista The New Yorker, 

James Woods, previu que, “com o passar dos anos, o volume seria visto como uma 

das grandes e mais estranhas contribuições já feitas à literatura americana. 

Segundo ele, nada na tradição se assemelhava à brevidade aforística, à 

originalidade formal, ao humor matreiro e à metafísica sombria do conjunto da obra”. 

Analisar como essa prosa de ficção foi apresentada, por meio da tradução de 

Vianna, para o público leitor brasileiro com toda sua brevidade formal e abrangência 

temática constituirá o cerne da pesquisa em questão. 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar as soluções encontradas pela tradutora no que tange a ganhos e perdas do 

processo tradutório literário para o português da obra Varieties of Disturbance de 

Lydia Davis. Para tanto, será utilizado o embasamento teórico formulado pelos 

críticos de tradução escolhidos. Também será analisado o processo literário de 

figurativização da realidade, conforme esboçado nessa obra da escritora norte-

americana contemporânea, condição sine qua non e a priori para que o processo 

tradutório literário se viabilize. 

 



4. METODOLOGIA  

Pesquisa bibliográfica que consiste na análise da obra literária original e das 

soluções encontradas na tradução de Vianna para a ficção de Davis à luz da 

fundamentação teórica proposta pelos principais teóricos da tradução literária. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em função da brevidade dos contos que compõem o volume Varieties of 

Disturbance, um dos contos selecionados para análise, à luz da teoria tradutória 

anteriormente mencionada, foi “Kafka cooks dinner” (“Kafka prepara o jantar”) por se 

tratar de um dos textos mais longos, mais instigantes da perspectiva do pós-

moderno e com maior material para análise. Feito o cotejamento entre original e 

tradução, observou-se que – diferentemente do que propunha Schleiermacher, 

Branca Vianna optou por transitar entre as estratégias de estrangeirização e 

domesticação - conforme proposto por Paulo Henriques Britto.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Levando em consideração o material até aqui analisado, Vianna parece adotar 

posições intermediárias entre as estratégias da domesticação e estrangeirização,  

decisão mais viável segundo a perspectiva de Britto, sobretudo no que tange a 

provocar no leitor que lê a obra na tradução a mesma sensação obtida durante a 

leitura da obra original por meio de escolhas lexicais, sintáticas e semânticas que 

melhor se adequem ao contexto cultural do leitor. 
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