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Apresentação e justificativa 

Marco da história da literatura e das inovações narrativas, Madame Bovary parece não ter 

envelhecido, mesmo depois de 162 anos de sua primeira publicação. As diferentes adaptações 

desse romance, para o cinema ou em forma de quadrinhos, comprovam o permanente interesse 

que essa criação de Flaubert desperta nos leitores e espectadores. O romance veio a público pela 

primeira vez em 1° de outubro de 1856 pelas páginas da Revue de Paris, na qual foi publicado 

em forma seriada. A publicação resultou num processo judicial movido pelo Ministério Público 

francês, que acusou o autor, o impressor e o diretor da revista de ofensa à moral pública e 

religiosa e aos bons costumes. Após sua absolvição, Flaubert publicou o romance em livro, em 

1857, mas, no Brasil e em Portugal, esse romance não teve a mesma repercussão que outras obras 

francesas de destaque da época, já que levou mais de 20 anos para obter sua primeira tradução em 

língua portuguesa, publicada em Lisboa em 1881 (MÜLLER, 2012). Provavelmente, a pecha de 

“     c        ” c     b    p    c          p  c   ã     Madame Bovary no mundo lusófono 

nos anos subsequentes à sua aparição na França. No entanto, como sabemos, no decurso do 

tempo, esse romance se tornou uma obra prima mundial, devido à mudança do gosto do público e 

dos critérios de sua avaliação pelos críticos, que reconheceram em Madame Bovary inovações 

formais e estilísticas reveladoras de sua qualidade literária. Esse trabalho se propõe, portanto, a 

levar o discente a ler e interpretar o romance Madame Bovary assim como a verificar alguns 

aspectos da circulação e do processo de difusão internacional desse romance graças às traduções, 

principalmente. Para tanto, buscaremos orientá-lo a identificar as primeiras traduções em 

diferentes países e idiomas a partir de referências à obra na imprensa periódica de diferentes 

países e a realizar o levantamento das adaptações ou traduções intersemióticas, para o teatro, 
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cinema, quadrinhos ou demais manifestações artísticas. Ao final da execução desse projeto, o 

aluno será capaz de entender os fatores envolvidos no processo de reconhecimento literário, com 

destaque para o papel da tradução nesse processo, a partir do estudo de alguns dos aspectos que 

tornaram Madame Bovary uma obra consagrada. 

 

Objetivo geral: Entender o processo de reconhecimento internacional do romance Madame 

Bovary a partir da identificação de suas traduções literárias e intersemióticas  

 

Objetivos específicos:  

 Ler e interpretar o romance Madame Bovary;  

 Identificar as primeiras traduções literárias de Madame Bovary em diferentes idiomas;  

 Levantar as traduções intersemióticas desse romance existentes em diferentes países; 

 Refletir sobre os aspectos internos e externos à obra, que contribuíram para o 

reconhecimento internacional desse romance. 

 

Metodologia:  

Semana da PCC: 

   ã           para os inscritos                 ã                     p             ã  

presencial.  

 p          ã  p     c       c   , atendimentos individuais ou em grupos poderão ser 

agendados diretamente com as docentes.  

Realização do trabalho ao longo do ano: 

Paralelamente à leitura e discussão progressiva do romance, os estudantes empreenderão as 

seguintes etapas da pesquisa: 

 

 Identificação das primeiras traduções nos idiomas de interesse dos alunos, por meio da 

imprensa periódica e de catálogos de bibliotecas de países referentes ao idioma e demais 

recursos, disponíveis online; 

 Levantamento de traduções intersemióticas (histórias em quadrinhos, filmes, peças 

teatrais etc.) existentes nos países de interesse por meio de recursos on-line; 

 Análise e notação sistemática dos resultados; 

 Redação do relatório final de PCC. 



 

 
 

      c               b         ã  c             c  p                        p     

professoras num grupo virtual e em alguns encontros presenciais a serem fixados no primeiro 

encontro.  
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https://www.youtube.com/watch?v=ZTI5byEJNFY 
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