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RESUMO 

 

PESSUTO, Niala. Estudo de modificações na tradução jornalística: uma exploração de um 

corpus de notícias traduzidas no par linguístico português-espanhol do jornal El País. 2020. 

251f. Dissertação (Mestrado em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-

Americana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2020. 

 

A tradução de notícias caracteriza-se por intervenções peculiares, e o deslocamento do 

texto a outra comunidade cultural seria uma das principais razões. Trataremos de descrever, 

categorizar e entender as motivações para as modificações observadas na tradução de textos 

desse gênero jornalístico, a partir de um corpus paralelo compilado de edições digitais do jornal 

espanhol El País, no par linguístico português - espanhol, em ambas as direções. Para tanto, 

partimos do conceito de gênero do discurso do Círculo Bakhtin para classificar o gênero notícia 

e compreender as peculiaridades da esfera jornalística. Na sequência, fazemos um apanhado de 

estudos que conceituam a tradução jornalística, principalmente daqueles de Hernández 

Guerrero (2009, 2010) e de Bielsa e Bassnett (2009), e utilizamos a teoria funcionalista da 

tradução, com foco do modelo de análise textual de Nord (2016 [1988]). Tal modelo permite-

nos levantar os fatores intratextuais e extratextuais de especial interesse na tradução de notícias. 

Na parte principal do estudo, mobilizamos o conceito de normas de tradução de Toury (2004 

[1995]) e de Chesterman (2016), e utilizamos o instrumental das estratégias de tradução de 

Chesterman (2016) para analisar o corpus, principalmente no que se refere às estratégias 

pragmáticas. Dessa forma, partindo de uma perspectiva funcionalista – que vincula o skopos 

(finalidade da tradução) à conformidade com diferentes normas de tradução – e da mobilização 

do recurso das estratégias de tradução e suas possíveis motivações, procuramos formular 

hipóteses explicativas para a compreensão dos fenômenos observados na tradução jornalística. 

 

 

 

Palavras-chave: Estudos Descritivos da Tradução; Tradução Jornalística, Tradução português-

espanhol; Abordagens funcionalistas da tradução; Estratégias de tradução; Normas de tradução  

 

 

  



ABSTRACT 

 

PESSUTO, Niala. A study of shifts in journalistic translation: an analysis of a corpus of 

translated news reports in the Portuguese-Spanish language pair from the newspaper El País. 

2020. 251f. Dissertação (Mestrado em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-

Americana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The translation of news reports frequently makes use of peculiar interventions, largely 

due to the displacement of a text to a different cultural community. In this study we attempt to 

describe, categorize, and understand the motivations behind the translation variations found in 

this journalistic genre by analyzing a parallel corpus compiled from the digital edition of the 

Spanish newspaper El País, in the language pair Spanish-Portuguese in both directions. We 

stem from the Bakhtin Circle’s concept of speech genre to classify the news report genre and 

comprehend the particularities of the journalistic domain. Subsequently, we review a set of 

studies that conceptualize journalistic translation, particularly as found in the writings of 

Hernández Guerrero (2009, 2010) and Bielsa and Bassnett (2009), and make use of the 

functionalist theory of translation, focusing on Nord’s model of textual analysis (2016 [1988]) 

as it allows the analyst to address the indicative intratextual and extratextual factors in the 

translation of news reports. In the main section of this study, we draw upon the concept of 

translation norms by Toury (2004 [1995]) and Chesterman (2016), and evoke Chesterman’s 

translation strategies, particularly the pragmatic strategies, to analyze the corpus. Hence, 

grounded on a functionalist perspective, which associates skopos (the purpose of a translation) 

with different translation norms, and by conjuring resources from the translation strategies and 

their possible motivations, we attempt to articulate a set of explanatory hypotheses for 

understanding the phenomena observed in journalistic translation. 

 

 

 

 

Keywords: Descriptive Translation Studies; Journalistic Translation, Portuguese-Spanish 

translation; Functionalist approaches to translation; Translation strategies; Translation norms 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse inicial no desenvolvimento desta pesquisa de mestrado foi estudar aspectos 

contrastivos entre os idiomas espanhol e português, que aprimorassem meu preparo para a 

tradução profissional. A ideia de buscar um corpus de análise no jornalismo justificou-se por 

essa ser uma área que sempre me despertou interesse, aliado ao fato de a leitura de notícias em 

plataformas digitais ser um hábito. Dessa forma, iniciei a coleta de um corpus formado por 

textos originalmente escritos em espanhol e publicados em português por jornais em seu 

formato digital, ou em portais online de notícias. 

Na análise dessas notícias traduzidas, observei, contudo, outros fenômenos para os quais 

os contrastes entre os idiomas espanhol e português não ofereceriam explicação suficiente, 

como adição, supressão, deslocamentos e resumo de informações, para citar alguns exemplos. 

Essa percepção redirecionou o foco do meu estudo, e minha orientadora e eu buscamos, nos 

estudos da tradução, subsídios que nos permitissem entender e elaborar hipóteses explicativas 

para o que estava sendo observados no corpus. 

 Foi na teoria funcionalista da tradução que encontramos uma proposta especialmente 

esclarecedora, devido ao seu entendimento de tradução como uma ação comunicativa, em que 

a finalidade dirige as decisões tanto quanto (e por vezes até mais) do que as relações de 

equivalência do texto traduzido com o texto-fonte. Assim como o funcionalismo e, em especial, 

o modelo de análise textual de Nord (2016 [1988]) dava sentido a diversos fenômenos 

observados no corpus, o que se via acontecendo no corpus mostrava a pertinência da proposta 

funcionalista para entender a tradução. 

A tradução jornalística é, por sua vez, ainda considerada um ramo pouco explorado da 

área dos estudos da tradução. Conforme apontava Hernández Guerrero em seu livro Traducción 

y Periodismo1, publicado em 2009, eram escassos, naquele momento, os estudos que tratavam 

da relação entre tradução e jornalismo. Valdeón (2015), em seu artigo intitulado Fifteen years 

of journalistic translation research and more2, afirma que, embora o despertar acadêmico para 

essa vertente tenha começado no início dos anos 80, foi apenas no início do século XXI que 

estudos de natureza empírica sobre tradução jornalística começaram a ser desenvolvidos. 

Apesar de ainda relativamente escassos, observa-se um recente aumento de estudos nessa área, 

que a colocariam em crescente ascensão.  

                                                 
1 HERNÁNDEZ GUERRERO, M. J. Traducción y Periodismo. Londres/New York: Routledge. 2009. 
2 VALDEÓN, R. Fifteen years of journalistic translation research and more. 2015. Perspectives: Studies in 

Translatology, 23(4), p. 634-662a. 
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O fato de essa área ter recebido pouca atenção de profissionais e de pesquisadores e 

pesquisadoras tanto do jornalismo quanto da tradução teria uma dupla razão. Do lado dos 

estudos da tradução, questiona-se como aplicar a definição de tradução a um texto que sofre um 

número considerável de edições, as quais muitas vezes não se sabe se foram realizadas por 

tradutores ou tradutoras, ou por editores ou editoras nas redações, ou ainda, conjuntamente por 

ambos. Além disso, está o fato de o texto jornalístico não receber tanto prestígio quanto outros 

tipos de texto, em virtude de sua característica como texto de consumo rápido e descartável. 

Com essas particularidades, é comum crer que a tradução nessa área seja realizada com pouco 

rigor ou cuidado, fatores desmotivadores para a pesquisa nesse campo. Do lado do jornalismo, 

o fato de a atividade de tradução estar incorporada na redação dos jornais e ser apenas mais 

uma das atividades do trabalho jornalístico, também pode ser igualmente desmotivador. Bielsa 

e Bassnett (2009) atribuem tal desinteresse ou à correta percepção de a tradução estar 

inquestionavelmente bem integrada ao jornalismo, ou à possibilidade de a tradução ocupar uma 

posição marginalizada no jornalismo. Exemplo disso seria a constante invisibilidade do tradutor 

ou da tradutora observada na tradução de notícias.  

Efetivamente, a tradução na esfera jornalística apresenta diversas peculiaridades e, 

como agravante, a maneira como os meios de comunicação servem-se dela não é uniforme.  De 

acordo com Hernández Guerrero (2009), a prática da tradução no âmbito jornalístico engloba 

tanto as práticas que reproduzem fiel e integralmente o conteúdo do original como aquelas em 

que se torna inclusive difícil aplicar a definição clássica do conceito de tradução, tamanha é a 

edição e a manipulação realizadas nesse tipo de texto. Para a autora, práticas como a reescrita, 

que distanciam enormemente original e tradução, seria um dos motivos pelos quais essa área 

receberia tão pouca atenção.   

Tal falta de uniformidade, variável conforme a política de cada jornal que encomenda a 

tradução, também ocasiona grande dificuldade de sistematizar a tradução jornalística como 

objeto de pesquisa e estabelecer os princípios gerais que a regem. De acordo com Hernández 

Guerrero (2009) e Bielsa e Bassnett (2009), as contribuições mais recentes sobre tradução 

jornalística, inclusive, consistem em estudos descritivos a partir do ponto de vista de 

profissionais experientes que trabalharam em diferentes jornais.  

Diante dessas dificuldades de pesquisa, tornou-se essencial coletar o corpus de apenas 

um jornal, assim poderíamos detalhar como é a prática de tradução no mesmo, conhecer as 

normas e orientações dadas aos tradutores e às tradutoras, e, dessa forma, ter mais ferramentas 

para as hipóteses explicativas dos fenômenos observados no corpus. Nesse sentido, 

identificamos na versão digital do jornal espanhol El País a fonte ideal para tanto, pois desde 
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2014 o jornal mantém a edição digital El País Brasil, onde podem ser encontrados textos 

traduzidos do espanhol. Da mesma forma, também conseguimos encontrar, nas edições digitais 

Espanha e Américas do jornal, textos elaborados originalmente em português na redação do 

jornal em São Paulo e publicados em espanhol nessas edições. 

Para delimitarmos o nosso objeto de pesquisa, primeiramente julgamos necessário fazer 

o recorte de gênero e conceituá-lo a partir da perspectiva de gênero do discurso de Bakhtin, que 

leva em consideração o lado social da linguagem e entende que cada gênero possui 

características próprias e sofre influência direta da esfera de ação social em que está inserido. 

Essa perspectiva está alinhada à premissa de que a tradução acontece em um contexto social 

dado e em um determinado campo do conhecimento, que possui normas e modo de 

funcionamento específicos, e impacta diretamente o entendimento de como cada gênero 

jornalístico é traduzido. Dessa forma, julgamos que a abordagem de gênero do discurso está 

relacionada com a perspectiva de Hernández Guerrero (2009) sobre tradução de modo geral e, 

em especial, sobre tradução jornalística. Conforme a autora, 

A premissa de partida é que toda tradução surge necessariamente em um contexto 

social dado. O ato de traduzir, em suas distintas etapas, é realizado por profissionais 

que pertencem a um determinado sistema social e, além disso, o fenômeno da tradução 

em geral, e da tradução jornalística em particular, está vinculado a instituições sociais 

(os jornais, nesse caso), que são as que determinam a seleção, produção e distribuição 

da tradução e, portanto, as estratégias aplicadas para traduzir. Essa perspectiva implica 

uma aproximação à política de tradução dos meios de comunicação, aos mecanismos 

que regulam o funcionamento da tradução e o impacto disso nas práticas de tradução 

observadas. (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009, p.11 -12. TN3) 

 

A dissertação está estruturada em 5 capítulos. No capítulo 1, apresentamos conceitos 

centrais da teoria do Círculo de Bakhtin sobre método sociológico aplicado a questões de 

linguagem e mobilizamos, com especial ênfase, o conceito de gênero do discurso. Da mesma 

forma, apresentamos algumas particularidades da esfera jornalística que favorecem a 

compreensão da tradução nessa área.  

No capítulo 2, apresentamos as características da tradução jornalística e do quadro 

teórico do funcionalismo, com foco na aplicação do modelo de análise textual em corpora de 

                                                 
3 Tradução nossa para: “La premisa de partida es que toda traducción surge necesariamente en un contexto social 

dado. El acto de traducir, en sus distintas etapas, es realizado por profesionales que pertenecen a un determinado 

sistema social y, además, el fenómeno de la traducción en general, y de la traducción periodística en particular, 

está vinculado a instituciones sociales (los periódicos, en este caso), que son las que determinan la selección, 

producción y distribución de la traducción y, por tanto, las estrategias que se aplican para traducir. Esta perspectiva 

implica una aproximación a la política de traducción de los medios de comunicación, a los mecanismos que regulan 

el funcionamiento de la traducción y al impacto de esto en las prácticas de traducción observadas (HERNÁNDEZ 

GUERRERO, 2009, p. 11-12).  
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textos do jornalismo. Primeiramente, descrevemos as características da tradução jornalística e 

destacamos, especialmente, as intervenções observadas na tradução de notícias. Utilizamos 

como referências principais dois livros publicados inteiramente sobre tradução jornalística: 

Translation in Global News (2009), de Esperança Bielsa e Susan Bassnett; e Traducción y 

Periodismo (2009) de Maria José Hernández Guerrero. Usamos, como outra referência 

importante, um artigo de Hernández Guerrero (2010) em que a autora sistematiza as 

intervenções que costumam ocorrer no texto jornalístico e as relaciona a diferentes práticas de 

tradução nessa esfera, que vão desde uma transferência completa a uma reescrita. Além disso, 

mobilizamos o conceito de gatekeeping de Valdeón (2016). Em seguida, abordamos a teoria 

funcionalista da tradução (NORD, 2016 [1988]); REISS; VERMEER, 1996 [1984]), com foco 

no modelo de análise textual de NORD (2016 [1988]) e no levantamento dos fatores 

intratextuais e extratextuais orientados à tradução de notícias.  

 No capítulo 3, apresentamos o conceito de estratégia de tradução conforme o 

entendimento de Chesterman (2016) e discorremos sobre o papel das normas de tradução, com 

base em Gideon Toury (2004 [1995]) e em Chesterman (2016), como motivação para o uso de 

tais estratégias. Defendemos que o conjunto de estratégias do tipo pragmáticas são as que 

apresentam maior pertinência para a análise do texto jornalístico do gênero notícia.  

No capítulo 4, conceituamos o jornal emissor dos textos que integram o corpus da 

pesquisa a fim de compreender quais são as condições de produção das notícias traduzidas e 

publicada no jornal. Destacamos alguns pontos da versão mais recentemente publicada do 

Manual de Redação e Estilo do El País (2014) para compreensão do entendimento do jornal 

sobre o gênero notícia no formato digital, devido à sua pertinência para a presente pesquisa. 

Abordamos, igualmente, algumas caraterísticas da edição El País Brasil, bem como da prática 

de tradução nessa edição, e apresentamos os critérios adotados para a seleção do corpus 

analisado no capítulo 5.  

Por fim, no capítulo 5, apresentamos a metodologia utilizada para realizar as análises 

propostas nesse mesmo capítulo. O corpus é integrado por 6 notícias, com sua respectiva 

tradução, representativas de distintos níveis de intervenção ‒ baixo, médio ou alto ‒, ou seja, 

do grau de distanciamento percebido entre o texto de partida e o texto de chegada.   

Como objetivo geral da pesquisa, a partir da noção de gênero do discurso de Bakhtin, 

da abordagem funcionalista da tradução, do modelo de análise textual de Nord (2016 [1988]) e 

de características da tradução jornalística, levantadas por pesquisadores e pesquisadoras de 

referência na área, procuramos identificar soluções de tradução a partir do recurso das 
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estratégias de tradução (CHESTERMAN, 2016) e inferir suas possíveis motivações na tradução 

jornalística do gênero notícia. 

 Quanto aos objetivos específicos, nos propomos a:  

1.  Contribuir com as pesquisas em andamento sobre tradução jornalística;  

2. Auxiliar pesquisadores, pesquisadoras e profissionais de tradução que queiram 

especializar-se em tradução jornalística; 

3. Comprovar a pertinência de analisar a tradução jornalística sob o viés da corrente 

funcionalista da tradução;     

4. Validar a proposta de estratégia pragmática de Chesterman (2016) como instrumental 

viável para a análise de diferentes práticas observadas na tradução do texto jornalístico do 

gênero notícia; 

5. Levantar, analisar e validar a influência de normas de tradução (TOURY, 2004 

[1955]); CHESTERMAN, 2016) como motivação pertinente para o uso de estratégias de 

tradução (CHESTERMAN, 2016) na tradução do texto jornalístico do gênero notícia.    
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CAPÍTULO 1 - DEFINIÇÃO DE GÊNERO DO DISCURSO E CONSIDERAÇÕES 

SOBRE A ESFERA JORNALÍSTICA 

 

A utilização do método sociológico proposto pelos teóricos do Círculo de Bakhtin4 

permite conceber a linguagem como um fenômeno social que considera o contexto em que está 

inserida e os fatores extratextuais envolvidos. Segundo os teóricos do Círculo (BAKHTIN, 

2015, 2016; MEDVIÉDEV, 2016; VOLÓCHINOV, 2017), a língua é empregada na forma de 

enunciados emitidos por integrantes de um determinado campo da atividade humana e esses 

enunciados possuem, além de um conteúdo temático e estilo característicos, uma construção 

composicional específica. Tais enunciados constituem os denominados gêneros do discurso. 

Como bem apontaram Simão e Stupiello (2017), o lado social da linguagem atrela um 

texto a questões ideológicas, temporais e históricas, e é através da interação comunicativa entre 

emissor e destinatário estabelecida pelo texto que são transmitidos os valores culturais de 

contextos comunicativos específicos. Para corroborar a relação entre essa perspectiva e a 

tradução jornalística, essas autoras citam o trabalho das pesquisadoras Santos e Gorovitz 

(2013), as quais  defendem que “no campo da tradução jornalística, é razoável afirmar que a 

escolha do fato a ser noticiado e/ou traduzido reflete os padrões histórico-sociais vigentes, assim 

como os interesses financeiros e ideológicos por parte de quem os veicula ou patrocina” 

(SANTOS e GOROVITZ, 2013 apud Stupiello e Simão, 2007, p. 2135).  

Nesse sentido, a principal contribuição dos teóricos do Círculo de Bakhtin para o 

presente trabalho ‒ restringindo-se, na presente pesquisa, aos trabalhos realizados pelo próprio 

Mikhail Bakhtin (2015, 2016), por Pável Medviédev (2016) e Valentin Volóchinov (2017) – 

reside na utilização do método sociológico para abordar questões de linguagem. Além disso, 

aporta uma base de conceitos de linguística e de linguagem para analisar a tradução como 

atividade comunicativa em um contexto situacional determinado. Os conceitos de interação 

discursiva, signo ideológico, dialogismo, esferas da atividade humana, enunciado e gênero do 

discurso fundamentam o método sociológico e estão na base do debate proposto. Nessa 

perspectiva, o contexto de produção, circulação e recepção são fundamentais para a 

                                                 
4 De acordo com Beth Brait na apresentação do livro O Método Formal nos Estudos Literários (MEDVIÉDEV, 

2016), o conceito de Círculo de Bahktin é atribuído a filósofos, cientistas, literatos, filólogos, filósofos e 

professores que produziram trabalhos que conformaram o que se conhece como o pensamento bakhtiniano. São 

eles:  Mikhail Bakhtin (1895 – 1975), Valentin N. Volóchinov (1895 – 1936), Pável N. Medviédev (1891 – 1938); 

Matvei I. Kagan (1889 – 1937); Lev V. Pumpiánski (1891 – 1940); Ivan I. Sollertínski (1902 – 1944); M. Iúdina 

(1899 – 1970); K.Váguinov (1899 – 1934); B. Zubákin (1894 – 1937).  
5 SANTOS, Maria Teresa Marques; GOROVITZ, Sabine. Cultura e tradução jornalística: uma abordagem teórica. 

Diálogos Pertinentes: Revista Científica de Letras, 9-2, 2013, 9-26. 
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compreensão da comunicação discursiva ativa estabelecida entre locutor e interlocutor na esfera 

de atividade humana que se pretende estudar – no caso, a jornalística – e, consequentemente, 

para a atividade tradutória nessa área.   

 

1.1. Conceitos centrais da teoria bakhtiniana  

O Círculo de Bakhtin propõe uma definição abrangente sobre língua e comunicação 

discursiva, que necessariamente deve considerar uma interação concreta em um dado contexto 

social. O fluxo da linguagem ocorre quando a comunicação social se forma, e nela são criadas 

interações verbais constituídas por discursos verbais. Os teóricos do Círculo levam em 

consideração o valioso papel do ouvinte como um participante ativo na comunicação discursiva, 

que compreende o significado do discurso e torna-se, da mesma forma, também falante. 

Nesse sentido, os teóricos do Círculo ancoram o estudo da língua em uma base 

metodológica que leva em consideração as formas e tipos de interação discursiva em sua relação 

com as condições concretas, bem como as formas de enunciados – ou discursos verbais – em 

sua relação com os gêneros do discurso, determinados por essas mesmas interações na vida e 

na criação ideológica (VOLÓCHINOV, 2017).  

De acordo com Valentin Volóchinov (2017), a relação entre sujeito e realidade ocorre 

mediada pela interação entre sujeitos sociais, na qual os signos ideológicos são engendrados. A 

construção do sentido é resultado de um processo de compreensão ativa por meio do 

dialogismo; para os teóricos do Círculo, o diálogo é a forma mais importante de interação 

discursiva e essencial da linguagem. Por meio dele, locutor e interlocutor estabelecem uma 

relação entre si e ambos possuem um papel ativo na construção do sentido.  

Para a correta compreensão desse conceito-chave para a teoria bakhtiniana, é 

fundamental entender as possíveis formas de se estabelecer um diálogo e entender a sua 

manifestação no dia a dia. 

Conforme Bakhtin (2015), o diálogo é o elemento constitutivo da linguagem humana e 

não deve ser concebido, portanto, apenas como uma forma de estruturar uma conversa. Dessa 

forma, o diálogo é compreendido em um sentido mais amplo, e “não apenas como a 

comunicação direta em voz alta entre pessoas face a face, mas como qualquer comunicação 

discursiva, independentemente do tipo” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 219). A noção de diálogo 

também se estende a um discurso verbal impresso, e esta acepção pode envolver diversas 

formas de responsividade. Segundo o autor: 

[...] Esse discurso é debatido em um diálogo direto e vivo, e, além disso, é orientado 

para uma percepção ativa: uma análise minuciosa e uma réplica interior, bem como 
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uma reação organizada, também impressa, sob formas diversas elaboradas em dada 

esfera da comunicação discursiva [...]. Além disso, esse discurso verbal é 

inevitavelmente orientado para discursos anteriores tanto do próprio autor quanto de 

outros, realizados na mesma esfera, e esse discurso verbal parte de determinada 

situação de um problema científico ou de um estilo literário. Desse modo, o discurso 

verbal impresso participa de uma espécie de discussão ideológica em grande escala: 

responde, refuta ou confirma algo, antecipa as respostas e críticas possíveis, busca 

apoio e assim por diante. (VOLÓCHINOV, 2017, p. 219) 

 

Para a teoria bakhtiniana, o ouvinte – aqui também entendido como o leitor – possui 

uma posição inerentemente ativa e responsiva em relação ao discurso. Essa posição se forma 

no decorrer de todo o processo de audição e compreensão da comunicação discursiva e se 

manifesta quando o ouvinte “concorda ou discorda do discurso (total ou parcialmente), 

completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo etc.” (BAKHTIN, 2016, p. 25). Esse papel ativo 

do ouvinte leva os teóricos do Círculo a afirmar que toda compreensão é ativamente responsiva 

e “prenhe de respostas” (BAKHTIN, 2016, p. 25). Dessa forma, considera-se que tudo o que 

foi ouvido e ativamente entendido constitui uma etapa inicial de uma resposta e se manifestará 

nos discursos posteriores ou no comportamento do ouvinte. Nessas considerações, é igualmente 

fundamental compreender que o diálogo não acontece apenas quando se depara com o discurso 

do outro, mas também quando envolve uma réplica interna, no processo de compreensão ativa 

do ouvinte.  

De acordo com a base teórica do Círculo, a interação discursiva e dialógica seria, 

portanto, uma realidade fundamental da língua e ocorreria por meio de diferentes tipos de 

comunicação, ao que se atribui a denominação de enunciados. É através dos enunciados que a 

língua passa a integrar a vida, da mesma forma que a vida entra na língua (MEDVIÉDEV, 

2016).  

Para os teóricos do Círculo, o enunciado somente se realiza no fluxo da comunicação 

discursiva, e seu tamanho, tema e forma são delimitados pela situação. Os enunciados são 

classificados como um momento da comunicação discursiva de uma dada coletividade social. 

Nesse sentido, o conceito de enunciado é definido como o uso da língua em uma situação e em 

um meio social, sendo fundamental o contexto discursivo ativo e responsivo para a eficaz 

compreensão dos sujeitos sociais envolvidos (BAKHTIN, 2016; VOLÓCHINOV, 2017). A 

compreensão, de acordo com o Círculo, é sempre ativa e carrega uma resposta. Nas palavras de 

Volóchinov (2017): 

cada elemento semântico isolável do enunciado, assim como o enunciado em sua 

totalidade, é traduzido por nós por outro contexto ativo e responsivo. Toda 
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compreensão é dialógica. A compreensão opõe-se ao enunciado assim como uma 

réplica opõe-se a outra no diálogo. (VOLÓCHINOV, 2017, p. 232, grifos do autor) 

 

Outro conceito-chave do método sociológico para o presente trabalho – e que está no 

cerne do conceito de gênero do discurso6 ‒ é a definição de esfera ideológica, ou campo da 

criação ideológica. A esfera a que o Círculo se refere abrange conceitos amplos, englobando a 

atividade humana, a comunicação social, a utilização da língua e a ideologia, levando em 

consideração o horizonte social dos temas recorrentes. Cada esfera ideológica possui uma 

linguagem, com suas formas, métodos e leis específicas de refratar a ideologia e a realidade 

social. Os enunciados produzidos nessas esferas relacionam-se entre si, possuem elementos 

comuns e dão origem ao conceito de gênero do discurso (VOLÓCHINOV, 2017; 

MEDVIÉDEV, 2016; BAKHTIN, 2015; 2016).  

É importante destacar as peculiaridades que constituem o enunciado como unidade da 

comunicação discursiva, presentes na base conceitual de gênero de discurso.  

De acordo com a teoria bakhtiniana, a primeira dessas peculiaridades é a alternância dos 

sujeitos do discurso. O falante termina o seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar 

lugar à sua compreensão ativamente responsiva, ou seja, é fundamental pressupor a existência 

de outros membros nessa comunicação. A segunda dessas peculiaridades relaciona-se à 

conclusibilidade específica do enunciado, que constitui uma característica própria da 

alternância de sujeitos. Cada réplica tem uma conclusibilidade específica ao manifestar uma 

posição do falante que provoca uma resposta, em relação à qual se pode assumir uma posição 

responsiva. Essa característica leva os teóricos do Círculo a afirmar que um dos componentes 

essenciais do enunciado é a possibilidade de que esteja direcionado a alguém, de seu 

endereçamento. O enunciado sempre possui um autor e um destinatário, e é determinado pelo 

campo da atividade humana a que se refere ou está inserido (BAKHTIN, 2016). Todo enunciado 

reflete o processo do discurso ao responder a outros enunciados que o antecederam. Conforme 

Bakhtin (2016):  

Todo enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais 

está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Todo enunciado deve 

ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um 

determinado campo (aqui concebemos a palavra “resposta” no sentido mais amplo): 

ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, 

de certo modo os leva em conta. (BAKHTIN, 2016, p. 57, grifo do autor) 

                                                 
6 O conceito de gênero do discurso será definido no próximo subitem. 
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A possibilidade de responder a um enunciado ou à sua capacidade responsiva é outro 

traço essencial do enunciado e está relacionada a algumas características que o mesmo deve 

apresentar. De acordo com Bakhtin (2016), há três elementos que determinam a possibilidade 

de resposta aos enunciados enquanto: (i) exauribilidade do objeto e do sentido; (ii) projeto de 

discurso ou vontade de discurso do falante; e (iii) formas típicas composicionais de acabamento 

do gênero.  

Resumidamente, os elementos apresentados manifestam-se da seguinte maneira na 

formação dos gêneros do discurso: a partir do momento em que um objeto se torna tema de um 

enunciado, “ganha uma relativa conclusibilidade em determinadas condições, em certa situação 

do problema, em um dado material, em determinados fins colocados pelo autor, isto é, já no 

âmbito de uma ideia definida do autor” (BAKHTIN, 2016, p. 37). A esse aspecto também está 

relacionada a intenção discursiva do falante, que escolhe o objeto, determina seus limites e o 

vincula a uma situação concreta de comunicação discursiva. Ademais, escolhe a forma do 

gênero em que estará assentado o enunciado.   

Feitas essas considerações, propõe-se uma explicação detalhada sobre gênero do 

discurso, a partir do estudo da natureza do enunciado já iniciado nesta discussão e das diversas 

formas de sua apresentação em diferentes campos de atividade humana. 

 

1.2. Definição de gênero do discurso 

De acordo com Sheila Grillo (2017), o gênero é um conceito operacional fundamental 

na metodologia e interpretação de um corpus, pois concede um nível de representatividade da 

descrição e da interpretação pretendida. Por meio dele, é possível fazer um recorte do que se 

pretende analisar e adotar um critério comum para a seleção de textos que possuem uma certa 

homogeneização estilística, composicional e temática (informação verbal) 7.  

A partir dessa base metodológica, realizamos o recorte da pesquisa restrito ao gênero 

notícia e adotamos a ótica bakhtiniana para entender as particularidades da esfera jornalística.  

Para os teóricos do Círculo de Bakhtin, os gêneros constituem uma forma de ver e 

compreender a realidade, partindo do princípio de que todos os campos de atividade humana 

estão associados ao uso da linguagem e de que cada um desses campos elabora diferentes 

formas para o seu uso. Partindo dessa premissa, a definição bakhtiniana de gênero do discurso 

consiste no emprego da língua sob a forma de tipos relativamente estáveis de enunciados, que 

                                                 
7 Informação fornecida pela Prof.ª Dr.ª Sheila Vieira de Camargo Grillo na disciplina “Gêneros Discursivos: o 

projeto do Círculo de Bakhtin e suas Perspectivas Contemporâneas”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação 

em Filologia e Língua Portuguesa. A disciplina foi ministrada no segundo semestre de 2017 na FFLCH-USP. 
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refletem as condições específicas e as finalidades de cada esfera da atividade humana, com 

estilo, conteúdo temático e construção composicional específicos (BAKHTIN, 2016). Para 

Bakhtin (2016, p. 12), “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização 

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciado, os quais denominamos 

gêneros do discurso”. 

A constituição dos gêneros depende muito do contexto e da época em que são gerados. 

Cada grupo social possui um repertório de formas discursivas de comunicação em uma esfera 

coletiva permeada por ideologias e valores socialmente construídos (VOLÓCHINOV, 2017). 

A medida que esses campos se desenvolvem e ganham complexidade, um novo repertório de 

gêneros do discurso cresce e se diferencia. Isso faz com que os gêneros possuam a característica 

de não serem estáticos e de estarem em constante mutação. Sobre a variedade de gêneros 

existentes, Bakhtin (2016) conclui que:  

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multifacetada atividade humana e porque em cada 

campo dessa atividade vem sendo elaborado todo um repertório de gêneros do 

discurso, que cresce e se diferencia à medida que tal campo se desenvolve e ganha 

complexidade. (BAKHTIN, 2016, p. 12) 

 

Dessa maneira, o conceito de gênero se estende desde as breves réplicas do cotidiano 

até os discursos mais elaborados. Bakhtin (2016) propõe uma classificação dos gêneros 

conforme o seu nível de complexidade, sendo primários aqueles considerados mais simples; e 

secundários, os mais complexos. Enquanto o gênero primário é oriundo de situações cotidianas 

mais simples, o secundário surge de condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente mais desenvolvido e organizado, predominando a forma de manifestação escrita. 

Para a presente pesquisa, focaremos na relação entre os três elementos que formam o 

conjunto do enunciado ‒ estilo, conteúdo temático e construção composicional –, os quais são 

determinados pela especificidade do campo de comunicação e permeiam tanto as questões 

internas quanto as externas do gênero discursivo. Também daremos destaque ao papel ocupado 

pelo destinatário do enunciado e ao contexto de recepção no conceito de gênero discursivo, em 

virtude da transversalidade importante que identificamos com a teoria funcionalista da 

tradução, que será abordada mais adiante.  

Para os teóricos do Círculo, e aqui destacamos o conceito a partir da perspectiva de 

Medviédev (2016), a noção de gênero é concebida tanto a partir de questões externas – ou seja, 

das circunstâncias temporais, espaciais e ideológicas que orientam o discurso – quanto das 
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internas, em que elementos linguísticos, enunciativos e formais também são influenciados pela 

esfera ideológica.  

As questões externas envolvem as condições de recepção, considerando os autores e os 

receptores desses gêneros – sejam eles destinatários, ouvintes, leitores –, a relação estabelecida 

entre os mesmos e as expectativas envolvidas de ambas as partes. As questões internas, por sua 

vez, relacionam estruturas e conteúdo temático do enunciado aos fatores da realidade, sendo 

diretamente influenciados pela esfera ideológica em que o enunciado é produzido, circula e é 

recebido. Esse viés diz respeito a como o gênero está orientado em seu contexto real, incluindo 

seus acontecimentos e problemas.  

Conforme Bakhtin (2016), o estilo está diretamente ligado ao gênero, e a maior ou 

menor liberdade de utilização de estilo individual do falante dependerá da forma requerida por 

esse gênero, se permite mais liberdade ou se requer uma forma mais padronizada. A teoria 

bakhtiniana também se refere aos termos estilos de linguagem ou estilos funcionais como os 

estilos que as determinadas esferas da atividade podem requerer, conforme a função pretendida.  

Bakhtin (2016, p. 18) assim resume a noção de estilo aplicada aos gêneros do discurso:  

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e ‒ o que é de especial 

importância – de determinadas unidades composicionais: de determinados tipos de 

construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, de tipos da relação do falante 

com outros participantes da comunicação discursiva – com os ouvintes, os leitores, os 

parceiros, o discurso do outro etc. (BAKHTIN, 2016, p. 18) 

 

Para os teóricos do Círculo, gramática e estilística estão associadas ao entendimento de 

que o emprego da língua é efetuado em forma de enunciados. Como sistema, a língua possui 

um amplo leque de recursos lexicais, morfológicos e sintáticos, e o falante participa de um ato 

estilístico a partir do momento em que escolhe as formas gramaticais que irá utilizar para se 

expressar em um determinado contexto discursivo. A escolha dos recursos linguísticos é sempre 

feita sob maior ou menor influência do destinatário e da sua resposta antecipada (BAKHTIN, 

2016). Dessa forma, gramática e estilística necessitam estar combinadas para qualquer análise 

pretendida.  

 Nesse debate, a delimitação do conteúdo temático concede uma ideia do que cada 

gênero consegue abranger e quais são suas limitações, o que é metodologicamente muito 

valioso na presente pesquisa. Medviédev (2016) assim define a limitação temática dos gêneros:  

Cada gênero é capaz de dominar somente determinados aspectos da realidade, ele 

possui certos princípios de seleção, determinadas formas de visão e de compreensão 
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dessa realidade, certos graus na extensão de sua apreensão e na profundidade de 

penetração nela. (MEDVIÉDEV, 2016, p. 196) 

Com relação ao tema, vale destacar que o mesmo não está restrito à língua, embora 

constitua-se com a ajuda de seus elementos semânticos. O tema está direcionado ao enunciado 

como apresentação discursiva, e não à palavra ou ao período de forma isolada. Conforme 

sinaliza Medviédev (2016), os elementos verbais são um dos meios de se dominar o tema, mas 

não são o próprio tema, ou seja, a semântica é vista como um dos aspectos do material verbal 

que participa da construção do tema.  

Com as informações acima, conclui-se que todo falante – ou locutor – fala através de 

gêneros do discurso, que são escolhidos principalmente conforme a especificidade de um dado 

campo de comunicação discursiva, por considerações temáticas e pela situação concreta da 

comunicação. Ao comunicar-se através de um gênero, o falante adequa o seu discurso a formas 

estilísticas-composicionais inerentes ao mesmo, sendo que alguns gêneros possuem uma 

construção composicional mais padronizada e mais relativamente estável que outros. Nessa 

construção, o falante emprega palavras ou expressões tipicamente usadas no gênero de sua 

escolha.  

Destacamos o papel fundamental ocupado pelo destinatário do enunciado na definição 

de gênero. O destinatário pode ser tanto o interlocutor do diálogo cotidiano quanto o público a 

que um enunciado se dirige, e o falante orienta seu enunciado conforme as características e 

perfil desse público. Segundo Bakhtin (2016, p. 63), “Cada gênero do discurso em cada campo 

da comunicação discursiva tem a sua concepção típica de destinatário que o determina como 

gênero”. Dessa forma, é fundamental que o falante leve em consideração a sua percepção do 

destinatário do seu enunciado e do conhecimento desse destinatário sobre a situação em 

questão, o conhecimento sobre dado campo cultural e a influência que possui sobre o enunciado. 

Essa percepção irá determinar a ativa compreensão responsiva do enunciado, bem como a 

escolha do gênero e de seus procedimentos composicionais e de estilo.  

 

1.3. Algumas considerações sobre a esfera jornalística 

O objetivo deste subitem é conceituar resumidamente a esfera jornalística e associá-la a 

alguns conceitos abordados pela teoria bakhtiniana. Uma análise mais aprofundada sobre esse 

campo será realizada no próximo capítulo, dedicado a conceituar a tradução jornalística e fazer 

um levantamento de todas as suas condicionantes. Igualmente, faremos apenas uma breve 

menção ao gênero notícia, pois o mesmo será conceituado em profundidade no capítulo 4, 
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quando abordaremos o entendimento do jornal foco da nossa pesquisa sobre as características 

desse gênero8.     

De acordo com Marques de Melo (2003), o jornalismo é caracterizado como 

um processo social que se articula a partir da relação (periódica/oportuna) entre 

organizações formais (editoras/emissoras) e coletividades (públicos receptores), 

através de canais de difusão (jornal/revista/rádio/televisão/cinema) que asseguram a 

transmissão de informações (atuais) em função de interesses e expectativas (universos 

culturais ou ideológicos). (MARQUES DE MELO, 2003, p. 17) 

 Para configurar tal processo social como objeto científico, a literatura da área 

jornalística costuma sistematizá-lo levando em consideração suas propriedades discursivas, ou 

seja, por meio de gêneros do discurso. Essa classificação vai ao encontro da concepção dos 

teóricos do Círculo de Bakhtin de entender a língua e o seu uso como um fator social 

manifestado por enunciados.  

Na esfera jornalística, limitando-se ao jornalismo escrito, costuma-se verificar tipos 

relativamente estáveis de enunciados, classificados de acordo com a sua função 

predominantemente informativa, interpretativa ou opinativa. Marques de Melo defende uma 

sistematização proposta por Luiz Beltrão9 (1992 apud MARQUES MELO, 2003, p. 59), que 

classifica os seguintes gêneros no jornalismo brasileiro com base em suas funções: notícia, 

reportagem, história de interesse humano e informação pela imagem, com função 

predominantemente informativa; reportagem em profundidade, com função 

predominantemente interpretativa; e editorial, artigo, crônica, opinião ilustrada e opinião do 

leitor, com função predominantemente opinativa.  

O campo jornalístico também apresenta algumas particularidades que irão influenciar 

em maior ou menor grau os gêneros que o integram. Algumas dessas variáveis são a ideologia 

do jornal, que irá determinar muitas das questões de estilística particulares a cada gênero; a 

velocidade da publicação; a adequação da extensão do texto às prioridades de publicação do 

jornal; e o componente visual da divulgação, pois a produção dos meios de comunicação de 

massa requer uma leitura interessante e motivadora para os seus consumidores.    

Conforme visto anteriormente na teoria bakhtiniana, o estabelecimento de uma conexão 

de interação verbal entre dois indivíduos gera uma ativa relação dialógica entre ambos. No 

campo jornalístico, as relações dialógicas são estabelecidas entre o jornalista ou a jornalista ‒

representando o jornal e a sua carga ideológica ‒, aqui considerados como os enunciadores; e 

                                                 
8 Conforme discutido no presente capítulo, assumimos que os gêneros não são estáticos. No caso do gênero notícia, 

pertencente à esfera jornalística, cada jornal pode ter um entendimento diferente sobre esse gênero.  
9 BELTRÃO, Luiz. Iniciação à Filosofia do Jornalismo. São Paulo: EDUSP, 1992. 
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os leitores e as leitoras do jornal, considerados como os enunciatários. Na tradução jornalística, 

tais relações dialógicas igualmente ocorrem, mas acrescentam-se o tradutor ou a tradutora nessa 

relação, os quais interagem com o jornalista ou a jornalista e o leitor ou a leitora do texto 

traduzido (ou texto de chegada).  

Segundo a classificação dos teóricos do Círculo de Bakhtin, a notícia poderia ser 

classificada como um gênero discursivo secundário, oriundo de um convívio cultural mais 

complexo, desenvolvido e organizado, em uma esfera ideológica constituída. A estilística desse 

gênero está atrelada à noção do preceito de Bakhtin (2016) de que o enunciador ‒ no caso o 

jornalista ou a jornalista – precisa adaptar sua intenção discursiva tanto ao gênero por meio do 

qual se expressa, adequando a esse gênero suas escolhas, sintáticas, gramaticais e de recursos 

lexicais, quanto às diretrizes ideológicas e de estilo do jornal para o qual trabalha, aliando 

conteúdo e forma.   

Com relação à forma, esse gênero compõe-se de elementos verbais e visuais, aliando 

texto e imagem no mesmo enunciado. O gênero notícia possui uma construção composicional 

relativamente mais padronizada, com elementos que fornecem sinais para a compreensão do 

conjunto do discurso. Costumam integrar a notícia elementos paratextuais tais como o local, a 

data de publicação da notícia e o nome do jornalista ou da jornalista. A estrutura da notícia 

costuma estar formada por título principal, título auxiliar, lide10 e o corpo da notícia. 

Destacamos que, na publicação digital, a notícia ainda poderá integrar elementos como 

hiperlink, áudio e vídeo.  

 

A partir do recorte do gênero notícia baseado na perspectiva bakhtiniana, propomos uma 

análise da tradução jornalística do gênero notícia sob a ótica da teoria funcionalista da tradução.  

  

                                                 
10 O lide é uma palavra originária do inglês (lead) que, no contexto jornalístico, significa “o que vem na frente”. 

O termo refere-se ao primeiro parágrafo de uma notícia ou reportagem e é utilizado para resumir a função desse 

parágrafo: destacar o aspecto mais importante da notícia ou conquistar a atenção do leitor ou da leitora. O lide 

clássico, usado na maior parte dos textos noticiosos, é direto, descritivo e procura responder às questões principais 

sobre o acontecimento: O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? não necessariamente nessa ordem 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2018, p. 73 e 142-143).      
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CAPÍTULO 2 – TRADUÇÃO JORNALÍSTICA E A TEORIA FUNCIONALISTA DA 

TRADUÇÃO 

 

De acordo com Zipser (2002), a pertinência de analisar a tradução jornalística sob a 

ótica da teoria funcionalista da tradução reside principalmente no papel fundamental 

desempenhado pelo destinatário na definição do skopos da tradução. Conforme a autora, o 

paralelo pode ser traçado a partir do entendimento de que a adequação do texto ao público-alvo 

é uma prioridade; o círculo de produção e recepção do texto jornalístico somente é fechado pelo 

destinatário (o leitor ou a leitora); e de que o texto só adquire sua função no momento da 

recepção. 

Na mesma linha de Zipser (2002), Hernández Guerrero (2010, p. 68) afirma que as 

práticas de tradução observadas no jornalismo são justificadas por necessidades funcionais. 

Essa perspectiva apontaria a pertinência de abordar a tradução jornalística sob o viés da teoria 

funcionalista da tradução.  

Bielsa e Bassnett (2009), ao mencionarem diferentes correntes dos estudos da tradução 

no livro Translation in Global News, afirmam que a teoria do skopos de Katharina Reiss e Hans 

Vermeer, a qual postulou que o objetivo do texto-alvo determinaria como ele seria traduzido, 

foi usada extensivamente em discussões sobre recepção em tradução e é “particularmente útil 

para qualquer discussão de tradução de notícias” (BIELSA e BASSNETT, 2009, p. 8. TN11). 

Para conceituar tradução jornalística, nos valemos dos estudos de autores como Valdeón 

(2016), Hernández Guerrero (2009, 2010), Bielsa (2010) e Bielsa e Bassnett (2009). Em 

comum, esse autor e essas autoras compartilham a visão de que o conceito de tradução 

jornalística vai além do que tradicionalmente se entende por tradução, e de que é desejável uma 

abordagem multidisciplinar para a melhor compreensão das suas particularidades.   

As principais referências adotadas serão os principais livros publicados, até o momento, 

dedicados exclusivamente à tradução jornalística: Translation in Global News (2009), de 

Esperança Bielsa e Susan Bassnett12; e Traducción y Periodismo (2009), de Maria José 

Hernández Guerrero13.  

Para analisar a tradução na esfera jornalística, utilizaremos a base teórica da teoria 

funcionalista da tradução e, posteriormente, focaremos no modelo de análise orientado para a 

tradução de Christiane Nord (2016 [1988]).  

                                                 
11 Tradução nossa para: “particularly helpful for any discussion of news translation”. 
12 BIELSA, Esperança; BASSNETT, Susan. Translation in Global News. Londres: Routledge, 2009. 
13 HERNÁNDEZ GUERRERO, M. J. Traducción y Periodismo. Londres/New York: Routledge. 2009. 
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Escolhemos a teoria funcionalista porque a consideramos, metodologicamente, mais 

adequada para a análise proposta, ao considerar a função do texto no ato comunicativo e a 

tradução do mesmo voltada para o seu ambiente de produção e recepção. Além disso, é 

reconhecida a sua aplicabilidade a textos práticos e informativos, como é o caso dos textos 

jornalísticos. Abordaremos conceitos da teoria funcionalista da tradução com base em Mary 

Snell-Hornby (1988), Vermeer e Katharina Reiss (1996 [1984]) e Christiane Nord (2016 

[1988]).  

A seguir, discutiremos as principais características da tradução jornalística.  

 

2.1. Características gerais da tradução jornalística  

 A tradução jornalística constitui um tipo de tradução especializada que os meios de 

comunicação utilizam para transmitir uma informação e as práticas próprias de cada sociedade 

(HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009). O trabalho de tradução nessa área é determinado pela 

união entre a prática profissional que rege o jornalismo e o tipo de discurso característico do 

jornalismo. Essa peculiaridade faz com que a prática profissional da tradução nesse campo 

esteja condicionada ao modo como se trabalha no jornalismo e aos canais em que esses textos 

são veiculados (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2010).   

Bielsa e Bassnett (2009) atribuem aos fatores jornalísticos como tempo, espaço e gênero 

a mesma importância que se outorga aos aspectos linguísticos e culturais envolvidos no 

processo de transferência interlinguística. Para as autoras, a tradução jornalística está sujeita, 

portanto, aos mesmos requisitos de gênero e estilo que regem a produção jornalística.  

Conforme mencionado na introdução do presente estudo, as primeiras reflexões mais 

sistemáticas sobre as características que definem a prática da tradução jornalística tiveram 

origem, em sua grande maioria, a partir da experiência profissional de seus autores e suas 

autoras. Hernández Guerrero (2009), assim como Bielsa e Bassnett (2009), cita os pontos 

destacados por Tapia Sasot de Cofrey (1992) 14 como características fundamentais da tradução 

jornalística e que a distingue de outras áreas da tradução:  

(i) O primeiro objetivo do tradutor jornalístico é transmitir informação. Portanto, é 

sua obrigação recorrer a todos os mecanismos capazes de fornecer maior clareza à 

informação que está sendo transmitida. 

(ii) O tradutor jornalístico traduz para um público massivo. Consequentemente, 

deverá usar uma linguagem clara e direta.  

(iii) O tradutor jornalístico traduz para um âmbito geográfico, temporal e cultural 

específico. Seu trabalho também está condicionado ao meio de comunicação para o 

qual trabalha. 

                                                 
14 TAPIA SASOT DE COFREY, M.J. La traducción en los medios de prensa. Babel, 38 (1), p. 59-63, 1992.  
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(iv) O tradutor jornalístico está submetido a limitações importantes de tempo e 

espaço.  

(v) O tradutor jornalístico costuma também ser “retradutor” e corretor de estilo.  

(TAPIA SASOT DE COFREY, 1992 apud HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009, p. 

32. TN, grifos da autora) 

 

Partindo dessas características fundamentais anteriormente expostas, Hernández 

Guerrero (2009) vai mais além e propõe uma tentativa de sistematização dos critérios 

intervenientes na tradução jornalística e na relação entre os aspectos linguísticos e informativos 

que condicionam a atividade.  

Com relação às condicionantes linguísticas, a autora atribui especial atenção às normas 

estabelecidas por cada jornal. Tais normas são apresentadas em seu manual de redação e estilo, 

cuja função consiste em, majoritariamente, definir a personalidade da publicação. 

Pontualmente, o manual de redação e estilo apresenta orientações quanto ao que se considera o 

uso correto do idioma, à linguagem utilizada, à escolha do léxico, à prevenção contra infrações 

mais frequentes da norma aceita e às convenções estabelecidas para cada gênero jornalístico, 

com estilo e sintaxe característicos, entre outras. A tradução nessa área, assim como a produção 

do texto de origem, segue, portanto, as orientações presentes nesses manuais.  

As condicionantes informativas da tradução jornalística, por sua vez, estão diretamente 

relacionadas à principal função atribuída aos jornais, qual seja, informar com clareza e fluência 

na leitura. Dessa forma, intervenções que justifiquem essa finalidade, tais como explicar, 

acrescentar contexto, precisar e esclarecer o sentido de uma informação para um novo público, 

são esperadas. A função linguística nessa área da tradução está, portanto, subordinada à 

informativa.     

Hernández Guerrero (2009) assim define a tradução jornalística e a relação entre as 

condicionantes da atividade:  

[...] a tradução jornalística é uma prática profissional fortemente marcada pelos modos 

e exigências que regem o exercício do jornalismo e pelo contexto linguístico próprio 

de cada comunidade cultural – que se concretiza nos gêneros jornalísticos e no estilo 

que cada publicação estabelece ‒, fatores que influenciam o modo em que a tradução 

é utilizada e levada a cabo. Sempre com uma particularidade: o trabalho puramente 

linguístico se vê subordinado ao informativo. (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009, p. 

33. TN15, grifo da autora)  

                                                 
15 Tradução nossa para: “[…] la traducción periodística es una práctica profesional fuertemente marcada por los 

modos y exigencias que rigen en el ejercicio del periodismo y por el marco lingüístico propio de cada comunidad 

cultural –que se concreta en sus géneros periodísticos y en el estilo que establece cada publicación‒, factores estos 

que influyen en el modo en que se utiliza y se lleva a cabo la traducción. Siempre con una particularidad: la labor 

puramente lingüística se ve supeditada a la labor informativa”.  
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O fato de a condicionante informativa desempenhar um papel protagonista no 

jornalismo e na tradução jornalística está diretamente associada ao público a que se destina. As 

necessidades e as expectativas do público-alvo da notícia original e traduzida são consideradas, 

portanto, o fator mais importante dessa área, pois é esse público que determinará o tratamento 

que a informação publicada receberá a fim de torná-la mais atraente possível. Nesse sentido, o 

texto que originalmente surgiu em um contexto espaço-temporal determinado, com uma função 

e destinatários específicos, “sofre uma série de transformações no processo de transferência 

entre culturas e atravessa diferentes etapas de reelaboração até chegar a seus receptores finais 

no novo contexto comunicativo” (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009, p. 38. TN16).   

Sobre a importância do público-alvo da notícia traduzida, Hernández Guerrero (2009) a 

associa ao fator mercadológico17, outro importante – e fundamental – condicionante do 

jornalismo e, consequentemente, da tradução jornalística. Na condição de empresa de 

comunicação, o jornal busca rentabilidade, e uma das suas fontes de renda é, na sua modalidade 

impressa, a venda dos exemplares, e, no seu formato digital, o aumento do número de acessos 

registrados. Dessa forma, é fundamental que a forma de comunicar a informação esteja voltada 

ao aumento do seu público potencial, tanto no texto original como no texto traduzido. A autora 

elucida da seguinte forma a influência do componente mercadológico no contexto de produção 

de notícias e na prática de tradução adotada pelos meios de comunicação:  

a notícia tornou-se um produto global, parte de um sistema comercial internacional 

que é regido pelas leis de mercado e que é elaborada para ser vendida. Na engrenagem 

da sua produção, a tradução é uma peça-chave que permite ampliar mercados, 

constituindo um dos pilares básicos de todo esse processo (HERNÁNDEZ 

GUERRERO, 2009, p. 14. TN18). 

Outra característica intrínseca da tradução jornalística é o fato de ela incorporar edições 

peculiares, principalmente devido à importância da condicionante informativa anteriormente 

mencionada. Valdeón (2016) defende que o texto jornalístico – e aqui entendemos o gênero 

notícia em maior grau, conforme veremos mais adiante – sempre esteve aberto a profundas 

transformações que afetam o conteúdo e a forma, em ocasiões motivadas pelas diferentes 

                                                 
16 Tradução nossa para: “[el texto traducido] sufre una serie de transformaciones en su trasvase transcultural y 

atraviesa diferentes etapas de reelaboración hasta llegar a sus receptores finales en el nuevo marco comunicativo”.  
17 Não é o intuito da presente dissertação aprofundar a questão mercadológica e o processo de globalização que 

impulsiona a tradução em diferentes idiomas, mas sim mencionar a sua relação com o processo descrito.  
18 Tradução nossa para: “Las noticias se han convertido en un producto global, parte de un sistema comercial 

internacional, que se rige por las leyes del mercado y que se elabora para ser vendido. En el engranaje de su 

producción, la traducción es una pieza clave que permite ampliar mercados, constituyendo uno de los pilares 

básicos de todo este proceso.” 
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convenções estilísticas e necessidades informativas da cultura-alvo, em outras, pela linha 

editorial da empresa midiática.     

Hernández Guerrero (2009) utiliza uma classificação com base em conceitos de Pym19 

(2004 apud HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009, p. 44) para associar o nível de maior ou menor 

edição realizada na tradução do texto jornalístico a fontes estáveis e instáveis20, as quais são 

aplicadas de acordo com a natureza do gênero jornalístico do texto original. Segundo a autora, 

quando o original é uma fonte instável, esse texto não é considerado como definitivo e, sendo 

assim, sua tradução poderia estar mais suscetível a passar por diferentes fases e mediadores 

com maior liberdade para atualizar e realizar intervenções no texto traduzido, como, por 

exemplo, resumir, ampliar, acrescentar e omitir informações, entre outras. Esse seria o caso, via 

de regra21, dos textos produzidos em agências de notícias, em que cada veículo faz suas 

adaptações antes de publicar a tradução, e estaria mais associado aos gêneros jornalísticos do 

tipo informativo e interpretativo.  

Quando o original é uma fonte estável, por outro lado, o texto de chegada não sofre 

grandes modificações além de algumas poucas para adaptar o texto ao novo contexto 

comunicativo. O texto original restringe mais a liberdade do tradutor e da tradutora por envolver 

direitos autorais, que limitam a liberdade de edição. Esse seria o caso do que normalmente 

acontece com os textos dos gêneros jornalísticos do tipo argumentativo, em que os autores e as 

autoras requerem maior protagonismo. A tradução desse tipo de texto, de modo geral, estaria 

mais próxima ao que é classificado como “tradução stricto sensu” por Hernández Guerrero 

(2009, p. 45).   

Embora reconheça a limitação da classificação, a autora defende que a compreensão da 

diferença entre fontes estáveis e instáveis pode ser um ponto de partida para entender as 

diferentes práticas tradutórias e por que os diferentes gêneros jornalísticos não recebem o 

mesmo tratamento no processo de tradução. Por tal propósito, julgamos pertinente considerar 

essa abordagem, embora também a consideremos limitada.  

Nesse sentido, é muito importante mencionar que, para além das particularidades de 

tradução de cada gênero, os diferentes níveis de intervenção que o texto jornalístico pode sofrer 

estão diretamente associados ao fato de cada jornal poder adotar uma política de tradução 

diferente, o que implica que a prática e as estratégias de tradução utilizadas podem variar de 

                                                 
19 PYM, A. The Moving Text: Localization, translation and distribution. Amsterdam: John Benjamins, 2004.   
20 Pym (2004) associa fonte instável a textos produzidos na era da comunicação eletrônica (atual), que se 

caracterizam por estarem constantemente sujeitos a atualizações e adaptações. 
21 Valdeón (2016) considera útil essa proposta para uma exploração inicial do assunto, mas não concorda com essa 

classificação de maneira geral, pois acredita que fontes estáveis também podem sofrer modificações.  
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um jornal a outro conforme a finalidade atribuída, ou seja, não são práticas uniformes. De 

acordo com Toury (2004 [1995]), a política de tradução relaciona-se aos fatores que regulam a 

escolha do tipo textual, ou de cada texto em particular, que serão impostos por meio da tradução 

a uma cultura e língua concreta em um determinado momento.  

 Conforme aponta Hernández Guerrero (2009), é o jornal, como instituição, o 

responsável final pela atuação e decisões dos profissionais que trabalham traduzindo; é ele que 

estabelece o que se traduz, como se traduz, quem estará encarregado de fazê-lo, e como a edição 

do material traduzido será realizada. É também o jornal, enquanto meio de comunicação, que 

determinará a postura sobre a inclusão – ou não – de marcas indicativas de uma tradução, ou 

seja, se acrescentará elementos paratextuais que indiquem que se trata – ou não – de um texto 

traduzido.  

Além disso, embora a essência da informação permaneça a mesma, a plataforma que 

cada meio de comunicação utiliza para veicular a informação influencia a forma como ela é 

apresentada ao seu público e condiciona a forma como a tradução é utilizada (HERNÁNDEZ 

GUERRERO, 2009, 2010). Isso significa que a prática de tradução pode variar de acordo com 

o formato em que se veicula a notícia, no caso, impresso ou digital.  

A prática de tradução pode ter natureza diferente quando a atividade tradutória acontece 

na própria redação dos jornais ou na redação das agências de notícias, ou quando jornal e 

agências terceirizam o serviço de tradução. O processo de tradução também pode ser diferente 

quando um jornal realiza a tradução de notícias provenientes de agências de notícias ou de 

outros jornais pertencentes à mesma empresa de comunicação, ou então de outros grupos com 

os quais possui uma aliança midiática.  Nesses casos e, mais especificamente, quando se traduz 

artigos de outros jornais, fatores como diferenças de postura ideológica, política editorial, 

necessidades informativas entre distintos públicos e diferenças na definição dos gêneros 

jornalísticos entre cada veículo interferem em maior medida no processo de transferência 

intercultural. Há ainda o caso em que um mesmo jornal possui edições em outros países e utiliza 

a tradução para publicar as notícias traduzidas no idioma desses países, como é o caso da edição 

brasileira do jornal El País22.  

Hernández Guerrero (2009) assim explica como a tradução ocorre no meio jornalístico 

e como as necessidades dos meios de comunicação determinam as regras de uso da tradução:  

O recurso à atividade tradutora para a produção de conteúdo é muito frequente e não 

se considera como uma ocupação diferente da jornalística, mas como uma parte mais 

                                                 
22 Não iremos nos deter nas particularidades das práticas de tradução em cada um desses jornais porque não é o 

objetivo desse trabalho, mas apenas apontar que existem essas diferenças.  
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dela. O trabalho dos redatores consiste em gerar informação e, se para isso for 

necessário valer-se da tradução, o fazem de formas muito variadas que em ocasiões 

não coincidem com o conceito tradicional que se tem desse termo: sua finalidade às 

vezes não é reproduzir um determinado original, mas produzir uma nova informação 

para um contexto comunicativo muito concreto. Por essa razão, sob a denominação 

de tradução jornalística abrangem-se práticas tradutórias de diversa índole e de uso 

muito flexível que respondem às necessidades funcionais de cada meio de 

comunicação. (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009, p. 31. TN23) 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a forma como se traduz na esfera jornalística é 

impactada por fatores como tempo, estilo próprio do gênero jornalístico com o qual se trabalha, 

normas e práticas de tradução adotadas pelo jornal, relevância da informação para a cultura 

receptora, ideologia do jornal e pelo fator econômico24.  

Embora não seja o foco do presente trabalho, julgamos importante mencionar 

brevemente dois aspectos da tradução jornalística diretamente relacionados à linha editorial de 

um jornal. O primeiro deles é a seleção dos textos que serão traduzidos, que constituiu uma 

etapa prévia à tradução. Conforme aponta Hernández Guerrero (2009), o conteúdo que cada 

empresa de comunicação veicula não é uma escolha aleatória, e essa escolha é permeada por 

interesses de grupos de poder, questões ideológicas em relação à identidade que o jornal quer 

construir e as expectativas de seu público.  

O outro aspecto é a frequente invisibilidade do tradutor ou da tradutora25 do gênero 

notícia26, uma vez que não é prática comum os jornais publicarem o nome do tradutor ou da 

tradutora. Segundo Hernández Guerrero27 (2009, 2010), essa prática está relacionada à escassa 

transparência na forma como os meios de comunicação apresentam as traduções e a uma 

tendência de os jornais criarem a impressão de que não publicam informação traduzida, pois 

                                                 
23 Tradução nossa para: “El recurso a la actividad traductora para la producción de contenidos es muy frecuente y 

no se considera como una ocupación distinta de la periodística, sino como una parte más de ésta; el trabajo de los 

redactores consiste en generar información y, si para ello han de servirse de la traducción, lo hacen de formas muy 

variadas que en ocasiones no coinciden con el concepto tradicional que se tiene de este término: su finalidad a 

veces no es reproducir un determinado original, sino producir una nueva información para un marco comunicativo 

muy concreto. Por esta razón, bajo la denominación de traducción periodística se engloban prácticas traductoras 

de muy diversa índole y usos muy flexibles que responden a las necesidades funcionales de cada medio de 

comunicación.”  
24 Embora a questão do interesse econômico seja abordada por Hernández Guerrero (2010, 2009) como o que está 

envolvido na seleção das notícias, e o que se vincula nas notícias esteja alinhado com os interesses dos grupos que 

detêm os meios de comunicação, na presente dissertação abordaremos apenas o fator econômico relacionado ao 

aumento do número de acessos que a edição digital dos jornais registram.  
25 Baseado na definição de Venuti (1995) sobre invisibilidade do tradutor.  
26 Aqui falamos de invisibilidade do tradutor ou da tradutora do gênero notícia porque entendemos que, em outros 

gêneros como o artigo de opinião, com estilo mais autoral, é mais fácil encontrar o texto publicado com o nome 

do tradutor ou da tradutora.  
27 A autora corrobora a percepção de outros estudos realizados na área a partir das conclusões obtidas com um 

estudo de notícias traduzidas no jornal espanhol El Mundo.  
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não há nenhuma marca de que o texto seja um a tradução, isto é, não há elementos paratextuais 

indicativos de que se trate de uma tradução. Bielsa (2010) atribui essa invisibilidade ao fato de 

a tradução poder estar integrada de forma bem-sucedida ao jornalismo, pois a tradução de 

notícias está sujeita às normas que regulam a produção de notícias de modo geral e “recai no 

mesmo conjunto de expertise das pessoas treinadas e especializadas na produção de notícias: 

os jornalistas e as jornalistas.” (BIELSA, 2010, p. 45. TN28)   

Dessa forma, torna-se evidente que a tradução é uma atividade incorporada por muitos 

jornais e que a prática de tradução varia conforme as necessidades funcionais de cada meio de 

comunicação. Por tal motivo, há claras variações em como cada redação incorpora o processo 

de tradução, e isso corrobora a pertinência de olhar a tradução a partir da perspectiva 

funcionalista para compreender as práticas levadas a cabo, tópico que será abordado ao final 

deste capítulo.  

 

2.1.1.  Jornalistas-tradutores/ jornalistas-tradutoras  

Conforme comentamos anteriormente, a prática de tradução pode variar de um jornal a 

outro. Bielsa e Bassnett (2009), a partir de um estudo realizado sobre a tradução em agências 

de notícias, afirmam que nessas empresas a tarefa de tradução não é concebida como algo 

diferente da atividade jornalística de produção e edição de notícias. E por ser um trabalho que 

envolve edição do texto e pela lógica da redução de custos, a realidade das agências é que 

muitos jornalistas e muitas jornalistas com conhecimento de outros idiomas acabam atuando 

como tradutores e tradutoras, ou seja, as agências de notícias não costumam contratar tradutores 

ou tradutoras. Dessa forma, a quase totalidade dos profissionais e das profissionais que 

traduzem nessas agências são jornalistas que, por possuírem experiência na área e conhecerem 

as diferenças entre os gêneros e o emprego do estilo correspondente, são também responsáveis 

por dar a forma final ao texto. Nesses casos, normalmente são os editores ou as editoras de 

notícias, trabalhando nas redações, que assumem a tradução, e essa tarefa implica seleção, 

correção, verificação, finalização e resumo de informações, edições que darão a forma final ao 

texto para publicação. Segundo as mesmas autoras, atribui-se aos jornalistas e às jornalistas a 

vantagem de produzir conteúdo rápido nos vários assuntos cobertos pelos meios jornalísticos. 

Essa realidade também é vista em redações de jornais, que não contratam especificamente 

tradutores ou tradutoras para realizar a tradução.  

                                                 
28 Tradução nossa para: “and falls within the range of expertise of those trained and specialised in the production 

of news: the journalists”.  



35 

 

O fato de muitos profissionais e muitas profissionais que trabalham com tradução 

jornalística terem formação jornalística, ou então, desempenharem concomitantemente a função 

de jornalistas nas organizações para as quais trabalham leva muitos pesquisadores e muitas 

pesquisadoras da área a referirem-se a esses profissionais como jornalistas-tradutores ou 

jornalistas-tradutoras, a exemplo de Bielsa e Bassnett (2009) e Hernández Guerrero (2009). 

Valdeón (2016), por sua vez, usa diretamente “jornalista/tradutor” ou “jornalista/tradutora” 

para se referir aos profissionais que atuam nessa área, pelos mesmos motivos.   

Hernández Guerrero (2009), inclusive, afirma existir uma resistência dos próprios 

profissionais e das próprias profissionais a se considerarem tradutores ou tradutoras, preferindo 

a denominação de jornalistas-tradutores ou jornalistas-tradutoras. Tanto essa autora quanto 

Bielsa e Bassnett (2009) atribuem esse fenômeno ao fato de a atividade tradutória ser vista 

como secundária ou marginal em muitas agências e redações. A atividade de tradução é 

encarada por muitos e muitas jornalistas “não como uma atividade tradutória, mas como um 

trabalho de edição ou elaboração de uma notícia a partir de um texto em outro idioma” 

(HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009, p. 28. TN29). Esse ponto de vista seria favorecido pela 

existência de uma lógica equivocada de que a produção de um artigo jornalístico é uma 

operação sujeita a fatores comunicativos, enquanto a tradução – ou o conceito tradicional de 

tradução que se tem – é uma operação mais preocupada com o respeito ao texto original em 

detrimento do  valor funcional do novo produto (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009). Esse 

último ponto, inclusive, seria um dos grandes motivos pelos quais defendemos a importância 

de abordar a tradução jornalística sob o viés da teoria funcionalista da tradução, conforme 

propomos ao final do presente capítulo.  

Quando não é o caso de os próprios e as próprias jornalistas, que também desempenham 

outras funções nas redações, atuarem como tradutores ou tradutoras, agências e redações 

possuem uma equipe interna alocada para realizar a tradução, ou então terceirizam o serviço. 

Dependendo da política de tradução do jornal em questão, pode-se requerer ao tradutor ou à 

tradutora entregar o texto sem nenhuma edição, ou então incentiva-se que façam algumas 

edições, como acrescentar informação contextual importante ou omitir alguma informação que 

possa parecer óbvia para o público receptor da notícia30. Além disso, também pode ser exigido 

realizar qualquer outro tipo de adaptação indicada segundo as normas do jornal.  Em todos os 

                                                 
29 Tradução nossa para: “los propios periodistas no consideran esa labor como actividad traductora, sino que la 

perciben como labor de edición o elaboración de una noticia a partir de un texto en otra lengua.”  
30 Aprofundaremos essas estratégias nos próximos itens deste capítulo.  
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casos, o texto sempre passa pelo aval do editor ou da editora, que chancela tais edições e 

também pode efetuar outras intervenções que julgar pertinentes.  

Seja um jornalista-tradutor ou uma jornalista-tradutora, ou um tradutor ou uma tradutora 

atuante na esfera jornalística, é esperado que, além do conhecimento para redigir informações 

da imprensa e narrá-las para um determinado meio de comunicação, o profissional ou a 

profissional também saiba realizar a mediação cultural (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009). 

Esse requisito seria outro aspecto extremamente pertinente para a associação entre a tradução 

jornalística e a teoria funcionalista da tradução, conforme veremos ao final deste capítulo.   

 

2.2. Tradução do gênero notícia 

O gênero notícia pertence ao conjunto dos gêneros jornalísticos do tipo informativo, os 

quais apresentam uma descrição mais fatual dos eventos que abordam. Em linhas gerais, 

podemos afirmar que a notícia é convencionalmente caracterizada por apresentar uma 

construção mais padronizada e estável, com menor liberdade para o uso do estilo pessoal. O 

estilo é normalmente mais simples e claro, com utilização de sintaxe caracterizada por frases 

curtas, preferência para o uso de construções ativas ao invés de passivas e uso limitado de 

adjetivos. Geralmente, se requer concisão e parágrafos mais curtos, de forma a maximizar o 

conteúdo informativo.   

Embora existam tais convenções, reconhecemos a fluidez das classificações de gênero 

e assumimos que cada jornal define o seu entendimento de gênero. É o jornal que estipula o que 

entende como característica de cada gênero, definição normalmente refletida em seu manual de 

redação e estilo. Em virtude de o recorte de nossa pesquisa ser o gênero notícia na edição digital 

do jornal El País, apresentaremos as características específicas desse gênero no capítulo 4, 

quando analisaremos as particularidades de classificação desse jornal.  

Assim como cada gênero jornalístico possui uma forma de apresentação e estilo 

característicos, a sua tradução irá respeitar tais peculiaridades e requererá regras e estratégias 

de tradução consequentemente adequadas aos mesmos. Uma dessas regras é em relação ao uso 

de uma linguagem mais autoral. Enquanto os gêneros informativos, nos quais o estilo pessoal 

do autor ou da autora é reduzido ao mínimo, normalmente oferecem mais espaço para 

intervenção e alterações  na sua versão traduzida, a tradução de gêneros argumentativos, com 

um estilo mais literário, implica menor espaço para alterações e, ao mesmo tempo, um alto nível 

de subordinação ao estilo do autor ou da autora (BIELSA e BASSNETT, 2009, p. 68). 

 Em relação à essa maior liberdade de edição, Hernández Guerrero (2009, 2010) afirma 

que o processo de transformação pelo qual passa a notícia traduzida ocorre sempre de acordo 
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com as características estabelecidas por cada meio de comunicação e pela função que o texto 

pretende assumir na nova situação comunicativa. O tipo de edição realizada no gênero notícia 

também pode variar conforme o tratamento que o material informativo recebe. Pode-se traduzir 

toda a informação ou apenas parte dela para a criação de um novo texto que funcionará como 

notícia no meio receptor (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009). Nas palavras de Hernández 

Guerrero (2010)  

[...] na tradução de notícias, o original não é o texto fechado, inviolável ou protegido 

observado em outros campos. É somente informação que chega ao jornal e que pode 

ser utilizada livremente para gerar nova informação. (HERNÁNDEZ GUERRERO, 

2010, p. 68. TN31)    

 

Cabe destacar que devido a essa combinação entre tradução e edição, Hernández 

Guerrero (2009, 2010) defende a utilização do termo “transedição” quando se fizer referência 

à tradução de notícias. Bielsa e Bassnett (2009. p. 63), contudo, acreditam que o termo é um 

pouco artificial e preferem utilizar simplesmente tradução de notícia, assumindo que 

automaticamente implica uma combinação particular entre edição e tradução. Na presente 

dissertação, nos referiremos à tradução de notícias de acordo com o entendimento de Bielsa e 

Bassnett (2009), pois acreditamos que esse conceito não se aplica a todas as práticas de tradução 

jornalística, conforme poderemos concluir na análise do corpus no capítulo 5.   

Hernández Guerrero (2010) aponta dois fatores especialmente importantes para a 

tradução do gênero notícia, que são a velocidade da publicação e a necessidade de, 

eventualmente, se realizarem atualizações no texto. Diferentemente de outros gêneros como o 

artigo de opinião e a coluna, para citar dois exemplos, a notícia tem como característica a 

necessidade de chegar ao leitor ou à leitora quase simultaneamente à sua escrita, pois anuncia 

um fato recente, e sua imediata publicação serve aos interesses do jornal que a publica na 

disputa de público com jornais concorrentes. No estudo publicado por Hernández Guerrero em 

2010, a autora constatou que a quase totalidade dos textos traduzidos do gênero notícia 

analisados são publicados no mesmo dia ou em até um dia depois da publicação do texto de 

partida, o que demonstra uma tendência na publicação desse gênero32. A outra particularidade 

da tradução do gênero notícia é a atualização que esse tipo de texto eventualmente necessita, 

                                                 
31 Tradução nossa para: “[...] en la traducción de noticias, el original no es el texto cerrado, inviolable o protegido 

que se observa en otros ámbitos. Es sólo información que llega al periódico y que se puede utilizar libremente para 

generar nueva información”.  
32 O estudo publicado analisou 56 notícias traduzidas e indicou que 46,43% delas foram publicadas no mesmo dia 

que o texto de partida; 41,07% foram publicadas um dia depois; e apenas 12,50% foram publicadas nos dias ou 

semanas seguintes.  
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especialmente quando se trata de uma notícia editada “a quente”, de acordo com o jargão 

jornalístico, ou, conforme classifica Hernández Guerrero (2009) com base em Pym33 (2004 

apud HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009, p. 44), quando o original é considerado uma fonte 

instável, isto é, que traz informação sobre um fato que está em processo de apuração. Esse é um 

procedimento frequentemente observado no jornalismo em formato digital.  

 Para Bielsa e Bassnett (2009), a importância do fator velocidade favorece que muitas 

notícias sejam publicadas antes de algumas informações serem apuradas, principalmente 

quando se trata de furo de reportagem, que normalmente requer atualizações. Prioriza-se a 

publicação com o critério de hierarquização de informações. Nesse caso em que o texto de 

partida sofre atualizações posteriores à sua primeira publicação, é uma decisão editorial se a 

tradução acompanhará essas atualizações, com base em critérios como o nível de prioridade 

que a notícia possui para o novo público.   

As edições realizadas nas notícias não são uniformes, e, como havíamos anteriormente 

mencionado, as intervenções dependerão das normas da empresa de comunicação e das 

adaptações que se julgue necessárias ao novo público receptor e ao novo canal emissor. 

Entretanto, há intervenções e práticas de tradução previamente mapeadas que permitem propor 

distintas classificações quando se compara texto de partida e de chegada. Seguiremos usando 

como principal base referencial os estudos de Hernández Guerrero (2009, 2010) e Bielsa e 

Bassnett (2009).  

 

2.2.1. Intervenções esperadas e diferentes práticas de tradução de notícias  

Para Bielsa e Bassnett (2009), o fato de a tradução jornalística ser uma atividade com 

um componente especial de edição leva a tradução a assumir uma determinada forma quando 

integrada à produção de notícias na esfera jornalística. Essa forma particular de traduzir pode 

abranger uma série de modificações realizadas no texto, tais como reorganizar parágrafos, 

acrescentar informação adicional, suprimir informações consideradas pouco relevantes e 

introduzir novos elementos no título. Estas modificações são orientadas ao consumo de um 

novo conjunto de leitores e leitoras e dependem da função pretendida dos textos traduzidos. As 

edições realizadas no texto jornalístico do gênero notícia são atribuídas à finalidade de gerar 

uma nova notícia que, “além de cumprir sua função informativa, responda às expectativas do 

                                                 
33 PYM, A. The Moving Text: Localization, translation and distribution. Amsterdam: John Benjamins, 2004.   
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público local e às linhas ideológicas marcadas pelo jornal” (HERNÁNDEZ GUERRERO, 

2010, p. 70.TN34).   

Bielsa (2010) também atribui as modificações realizadas no texto das notícias traduzidas 

ao novo contexto de recepção e aos requisitos do jornal em que são publicadas. A autora assim 

relaciona esses fatores: 

A tradução de notícias pode implicar a transformação completa do texto-fonte e a 

produção de um outro texto designado a se adequar aos novos leitores que estão 

geograficamente distantes de onde os eventos narrados aconteceram. Alterações como 

acréscimo de contexto, troca de prioridade de elementos e da ordem dos parágrafos, 

eliminação de informações muito detalhadas ou redundantes e a completa reescrita do 

título e do lide são práticas comuns. (BIELSA, 2010, p. 45. TN35)  

 

O desenvolvimento da atividade tradutória no jornalismo está, portanto, diretamente 

relacionado às intervenções esperadas nesse texto. Assumindo que a tradução de notícias 

implica uma transformação considerável dos textos a fim de adequá-los às necessidades dos 

novos públicos, Bielsa e Bassnett (2009, p. 64) sistematizam da seguinte forma as modificações 

mais frequentemente observadas no processo de tradução do texto-fonte e as intervenções 

esperada na produção do texto-alvo:   

(i) Mudança de título e subtítulo: títulos e subtítulos informativos são frequentemente 

substituídos por outros de forma a melhor atender às necessidades do público leitor do 

texto-alvo ou aos requisitos da publicação-alvo.   

(ii) Eliminação de informação desnecessária: a informação pode se tornar redundante 

tanto pelo fato de já ser de conhecimento do público-alvo como por se tornar muito 

detalhada ou específica para um leitor que está geograficamente e culturalmente 

deslocado da realidade descrita.  

(iii) Acréscimo de informação contextual importante: quando há uma mudança dos 

leitores-alvo (ou público-alvo), torna-se necessário acrescentar informação contextual 

que não é necessariamente conhecida no novo contexto. 

                                                 
34 Tradução nossa para: “además de cumplir su función informativa, responda a las expectativas de la audiencia 

local y las líneas ideológicas marcadas por el periódico”.  
35 Tradução nossa para: “News translation can entail the thoroughgoing transformation of the source text and the 

production of a new one designed to suit new readers who are geographically distant from where the narrated 

events took place. Alterations such as the addition of background knowledge, changing the priority of elements 

and the order of paragraphs, elimination of too detailed or redundant information and the complete rewriting of 

titles and lead are common practice”.  
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(iv) Mudança na ordem dos parágrafos: a relevância de uma informação em um novo 

contexto e o estilo da publicação podem tornar necessária a alteração da ordem dos 

parágrafos.  

(v) Resumo de informações: esse método é frequentemente usado para ajustar o texto-

fonte ao espaço disponível e para reduzir parágrafos longos que não sejam 

completamente relevantes para os leitores-alvo.36  

 

Bielsa e Bassnett (2009) destacam ainda que essas alterações são normalmente 

justificadas por responderem a critérios de relevância da notícia e ao conhecimento prévio ou à 

necessidade de conhecimento contextual do público-alvo. O intuito de fazer essas intervenções 

no texto de chegada é tornar a versão traduzida mais parecida com o texto de partida, no sentido 

de atender às necessidades da publicação (do veículo de comunicação) e do novo grupo de 

leitores e leitoras ao qual se destina.  

Em relação à mudança do título, Hernández Guerrero (2009, 2010) destaca o tipo 

peculiar de intervenção no título das notícias, pois frequentemente se trata de uma criação37 de 

um novo título para a notícia traduzida, em detrimento de uma tradução literal do mesmo. A 

autora chama a atenção para a prática de criar um título especialmente para o novo contexto 

cultural onde circula a notícia, que reflete, além das convenções próprias, uma nova orientação 

que o texto pode ter adquirido no processo de transferência entre culturas.38  

Independente da prática adotada na tradução dos títulos, cabe destacar que é uma 

convenção no jornalismo que os títulos sigam uma construção composicional específica de 

acordo com o gênero e com as normas estabelecidas pelo manual de redação e estilo do jornal 

para tanto. Veremos esse item detalhadamente no capítulo 4, quando abordaremos 

especificamente as orientações da edição mais recente do Manual de Redação e Estilo do El 

País.   

Em um artigo dedicado a apresentar o resultado da análise de diferentes práticas de 

tradução e intervenções realizadas em traduções de notícias, Hernández Guerrero (2010) propõe 

uma classificação para as diferentes práticas observadas no processo de transferência entre 

culturas na tradução jornalística a partir de um método descritivo. Tal estudo está baseado na 

                                                 
36 Consideramos que no jornalismo digital há maior flexibilidade quanto ao tamanho do texto, pois não há a mesma 

limitação de espaço do jornal impresso.    
37 Essa prática de criar um novo título para a notícia traduzida também costuma estar associada ao processo de 

localização.  
38 Tradução nossa para: “trasvase cultural”. 
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comparação entre textos do gênero notícia e sua correspondente tradução, publicados39 por 

diferentes jornais. Essa classificação, de natureza macrotextual, serve de base e é fundamental 

para a compreensão das intervenções realizadas nas notícias que integram o corpus analisado 

no capítulo 5 da presente dissertação.  

A classificação de Hernández Guerrero (2009, 2010) considera que há traduções que 

reproduzem fiel e integramente o conteúdo do original, e outras que, devido à excessiva 

manipulação, torna-se difícil, inclusive, “aplicar a noção clássica do termo tradução” 

(HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009, p. 13. TN40). A divisão, realizada em blocos, é feita de 

acordo com o nível de distanciamento percebido entre texto de partida e de chegada, e abrange 

diferentes tipos de transferências realizadas.  

Nessa proposta, as transferências são classificadas em completas ou parciais, e ambas 

podem abranger os casos em que há compilação de mais de uma notícia original. Hernández 

Guerrero (2009) afirma que a tradução compilada é de uso recorrente na imprensa escrita, 

principalmente em gêneros informativos como a notícia, para completar e atualizar a notícia do 

ponto de vista informativo. Nesses casos, se produz um novo texto, com uma nova identidade, 

e a consequência pode ser traduções em que seja difícil reconhecer o texto de partida. A notícia 

pode receber uma orientação a partir de um novo ângulo, que a torna mais atraente ou mais 

próxima à cultura receptora.   

A seguir, reproduzimos a classificação proposta por Hernández Guerrero (2010), 

dividida em: transferência completa, transferência parcial e reescrita.  

 

(i) Transferência completa 

A primeira dessas classificações é a transferência completa. Incluem-se nessa categoria 

textos de notícias em que a tradução reproduz integramente o original, com as transformações 

esperadas e decorrentes da adaptação ao novo sistema linguístico e cultural em que o texto-alvo 

está inserido. Essas intervenções podem refletir aquelas requeridas para adequação ao gênero 

jornalístico a ser traduzindo, bem como outras estabelecidas pelo veículo de comunicação com 

relação a aspectos tipográficos, léxicos e sintáticos, que em muitos dos casos são estabelecidos 

pelo manual de redação e estilo do jornal que encomenda a tradução.   

                                                 
39 A autora desenvolveu estudos sobre tradução jornalística de gêneros informativos na imprensa escrita espanhola 

e utilizou como principal base o jornal espanhol El Mundo. Ela utilizou um corpus de 56 notícias traduzidas de 

outros jornais europeus que foram publicadas pelo El Mundo na sua seção internacional, em um período de 1 ano, 

durante o ano de 2006. A autora comprovou que, desses artigos, 23% reproduziam totalmente o conteúdo do 

original, enquanto 77% apresentavam algum tipo de manipulação.  
40 Tradução nossa para: “[otros usos de la traducción más difusos donde] la noción clásica del término resulta 

difícil de aplicar”.   
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Embora a categoria de transferência completa envolva a tradução do conteúdo integral 

da notícia original, também contempla pequenas intervenções próprias do que se espera da 

prática de tradução inerente à esfera jornalística. Dessa forma, Hernández Guerrero (2010) 

propõe as subdivisões transferência completa simples, transferência completa com 

amplificação e transferência completa compilada.  

Na transferência completa simples, o texto original é traduzido de forma integral, sem 

intervenções ou acréscimos de informação externa além daquelas modificações derivadas de 

adaptações linguístico-culturais. Esse tipo se ajustaria “à ideia tradicional que se tem do 

conceito de tradução fiel” (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2010, p. 61. TN41) ou, ainda, à 

tradução “stricto sensu” (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009, p. 45).  

Na transferência completa com amplificação, por outro lado, são introduzidas novas 

informações que não estão presentes no texto de partida. Essa técnica42, de uso frequente na 

tradução jornalística e necessária devido às novas circunstâncias de recepção do artigo 

traduzido, é empregada com diferentes finalidades, tais como acrescentar informações, 

contextualizá-las, atualizá-las, explicá-las etc., e tem como principal justificativa favorecer a 

compreensão da notícia ao leitor ou à leitora (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2010). Nessa 

transferência, destaca-se o papel do editor ou da editora da notícia, que chancela a inclusão da 

nova informação que considera imprescindível para tal fim.  

 Já a transferência completa compilada se refere àquela que, além de reproduzir 

integralmente o original, reúne fragmentos de outros textos. Hernández Guerrero (2010) assim 

define a prática da transferência completa compilada:  

A tradução compilada responde a necessidades concretas, que no contexto da tradução 

jornalística estão determinadas pela função principal dos meios de comunicação: 

transmitir informação. Essa informação chega às redações em enormes quantidades, 

é atualizada de forma constante, o que exige a “complementação” dos textos com as 

últimas notícias recebidas para a transmissão da atualidade informativa. Os textos 

traduzidos não fogem a essa prática. (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2010, p. 63. TN43) 

                                                 
41 Tradução nossa para: “[este subgrupo] se ajustaría a la idea tradicional que se tiene del concepto de traducción 

fiel”.   
42 Hernández Guerrero vale-se da definição e da terminologia da proposta por Hurtado Albir (2001) sobre técnicas 

de tradução. Hurtado Albir (2001, p. 256-257) sublinha a necessidade de fazer uma distinção entre método, 

estratégia e técnica, e reserva a noção de técnicas de tradução ao procedimento verbal concreto, visível no resultado 

da tradução e utilizado para atingir equivalências tradutórias. Na definição dessa autora, as técnicas afetam somente 

o resultado e unidades menores do texto, e manifestam-se na fase final de tomada de decisões. Além disso, ao 

identificar e caracterizar o resultado da equivalência tradutória em relação ao texto de partida, as técnicas 

serviriam, juntamente com outros recursos, como instrumento de análise para descrição e comparação de 

traduções.      
43 Tradução nossa para: “La traducción compilada responde a unas necesidades concretas, que en el marco de la 

traducción periodística vienen determinadas por la función principal de los medios: transmitir información. Esta 

llega a las redacciones en cantidades ingentes, actualizándose de manera constante, lo que obliga a ‘completar’ los 
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(ii) Transferência parcial 

Ocorre quando o texto de partida não é traduzido completamente, mas apenas uma parte 

dele. Pode haver variação de texto para texto, podendo representar desde uma pequena parte 

até menos da metade do texto de partida. Essa prática pode ser atribuída à motivação de omitir 

informações que não são consideradas relevantes para o novo leitor ou nova leitora, o que 

demonstra a importância do fator público-alvo. Hernández Guerrero (2010) também destaca a 

motivação do espaço, que pode ser um limitante para a extensão de uma notícia quando é o caso 

da publicação em jornal impresso.  

Nesse tipo de transferência, a autora também situa a transferência parcial compilada, 

relacionada à escolha pontual de alguns elementos a serem traduzidos do texto de partida, 

concomitantemente com a adaptação às necessidades informativas do jornal em que a notícia 

traduzida é publicada e a inserção de fragmentos com informação de outras fontes no texto de 

chegada.   

  

(iii) Reescrita 

A reescrita é a intervenção em que há maior distanciamento entre texto de partida e texto 

de chegada. A intervenção é tamanha que se gera uma grande discussão em torno de se ainda é 

possível falar em tradução44. Implica usar o texto original como base para criar uma notícia  que 

mantém pouca relação com esse texto. Para Hernández Guerrero (2009), a noção de reescrita 

está relacionada principalmente a uma produção coletiva, em que um ou vários redatores ou 

redatoras reescrevem as informações sobre a base de outros ou outras jornalistas.   

 

Em relação às distintas práticas de tradução observadas na tradução jornalística, 

Valdeón (2016) acrescenta uma perspectiva importante para o debate proposto, relacionada ao 

conceito de gatekeeping aplicado a essa área da tradução. A definição adotada por Valdeón 

(2016, p. 35) consistente “no processo de selecionar, escrever, editar e de posicionar as 

informações em um texto a fim de que se tornem uma notícia45”. 

Com base em estudos prévios que abordaram a aplicação do conceito nos estudos da 

comunicação, e em estudos que abordaram o conceito a partir da perspectiva dos estudos da 

                                                 
textos con las últimas noticias recibidas para poder transmitir la actualidad informativa. Los textos traducidos no 

escapan a esta práctica”.  
44 Embora reconheçamos a importância desse debate, não será o foco da presente pesquisa explorá-lo.  
45 Tradução nossa para: “The process of selecting, writing, editing, positioning, repeating and otherwise messaging 

information to become news”.  
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tradução46, Valdeón (2016) apresenta o conceito em que a função de seleção (gatekeeping) na 

tradução acontece em diferentes graus de variação e em dois diferentes níveis na tradução de 

notícias.47 A grande importância desse estudo consiste no fato de o autor identificar e classificar 

dois tipos de seleção que ocorrem na tradução de notícias: aquela prévia à tradução, ou seja, a 

que é parte da decisão institucional de escolher o que se traduz e como traduzir; e a seleção 

realizada pelo tradutor/jornalista ou pela tradutora/jornalista quanto às partes do texto que irá 

traduzir – ou não.  

O autor parte do princípio de que as práticas observadas na tradução de notícias são 

variáveis e acontecem em uma escala que pode ir desde a tradução literal, a que o autor se refere 

como “tradução stricto sensu48”, até a “reescrita stricto sensu”49, “com uma grande variedade 

de transformações linguísticas, culturais e ideológicas entre ambas” (VALDEÓN, 2016, p. 39. 

TN50).  

Em relação aos dois diferentes níveis do processo de gatekeeping, um deles é o 

institucional, em que o meio de comunicação seleciona o material que deve ser traduzido, e esse 

processo acontece em uma etapa prévia à tradução. O outro ocorreria no nível individual, no 

processo realizado pelo jornalista/tradutor ou pela jornalista/tradutora, cujo trabalho de 

tradução envolve edições variadas como omissões de informação, acréscimos, adaptações, entre 

outras intervenções. Valdeón (2016) defende que os níveis individual e institucional estão 

frequentemente associados na tradução jornalística, conforme detalharemos mais adiante.  

Como mencionamos anteriormente, o presente trabalho não almeja aprofundar como é 

feita a seleção de notícias previamente à tradução, mas apenas destacar a existência desse 

procedimento, mencionar os critérios que costumam influenciá-lo e associá-lo às diferentes 

práticas e diferentes intervenções esperadas na tradução de notícias. A análise que o autor 

realiza sobre a seleção institucional é especialmente válida para o presente trabalho no que se 

refere aos processos endógenos, pois corresponde ao caso do jornal que será foco da nossa 

análise.  

No processo de gatekeeping institucional de caráter endógeno destacado por Valdeón 

(2016), um mesmo jornal seleciona as notícias a serem traduzidas para publicação em outros 

                                                 
46 O autor cita os estudos de Conway (2010), Vuorinen (1995) e Chen (2009). 
47 Para o autor, esse conceito também poderia ser aplicado a outros gêneros, pois se aplica a diferentes variações 

na tradução jornalística.  
48 O autor utiliza a expressão conforme o entendimento de Hernández Guerrero (2009). 
49 O autor usa essa expressão em contraponto à expressão “tradução stricto sensu” utilizada por Hernández 

Guerrero (2009). 
50 Tradução nossa para: “con una gran variedad de transformaciones lingüísticas, culturales e ideológicas entre 

ambas”.  
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idiomas ou em suas edições em outro país, como é o caso do jornal espanhol El País. O jornal 

oferece uma seleção de seus artigos, originalmente publicados em espanhol, traduzidos ao 

inglês para um público internacional. Na edição brasileira digital El País Brasil, o jornal publica 

em português artigos escritos originalmente em espanhol – ou, em alguns casos, traduções do 

inglês, e, minoritariamente, de outros idiomas para o espanhol – que foram publicados na edição 

Espanha ou Américas51. Esse tipo de processo de gatekeeping irá influenciar diretamente a 

prática de tradução do jornal na edição brasileira – e dos textos escritos originalmente em 

português que são publicados em espanhol na edição Espanha –, e pode apresentar diferenças 

em relação às práticas discutidas neste capítulo. Enquanto Bielsa e Bassnett (2009) concentram 

a discussão nas práticas de tradução adotadas por agências de notícias, Hernández Guerrero 

(2009, 2010), além das práticas observadas nas agências e em diferentes jornais espanhóis, 

concentra-se nas práticas adotadas na tradução para o espanhol de notícias publicadas na seção 

internacional do jornal El Mundo, cujo original provém de outros jornais ou agências com os 

quais mantém associação. Esses exemplos, embora apresentem muitas práticas em comum, 

também podem apresentar resultados significativamente distintos quando comparados aos 

casos em que ocorre o processo de gatekeeping endógeno.  

Embora as notícias traduzidas possam se enquadrar em diferentes níveis da escala que 

vai desde a tradução literal até a reescrita quando publicadas em diferentes edições do mesmo 

jornal, Valdeón (2016) faz uma constatação importante para o processo de caráter endógeno. 

Com base na análise de vinte sete artigos do jornal El País sobre um escândalo de corrupção na 

política espanhola, publicados na edição Espanha desse jornal, escritos originalmente em 

espanhol e publicados posteriormente na sua edição em inglês para um público internacional, o 

autor observou que todos esses textos, independentemente de uns estarem mais para o lado da 

tradução literal e outros estarem mais para o lado da reescrita, exigiram  algum tipo de adaptação 

devido ao caráter local da notícia e dos envolvidos no fato narrado. Outra observação 

importante feita pelo autor são os casos de reescrita que combinaram vários textos de partida 

em espanhol para a produção de um texto de chegada em inglês, em um contexto em que se 

produziu um grande fluxo de informação por conta desse escândalo.  

O outro nível de análise proposto por Valdeón (2016) é a seleção realizada pelo 

jornalista/tradutor ou pela jornalista/tradutora em relação a quê e como traduzir. A função do 

                                                 
51 Cabe destacar que a edição brasileira não é composta somente por artigos traduzidos do espanhol. Também 

integram essa edição textos escritos em português por jornalistas brasileiros e brasileiras, assim como matérias   

publicadas por correspondentes no Brasil, conforme veremos detalhadamente no capítulo 4 da presente 

dissertação.   
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jornalista/tradutor ou da jornalista/tradutora como gatekeeper é exercida quando os textos a 

serem traduzidos já foram selecionados. O jornalista/tradutor ou a jornalista/tradutora intervém 

no produto final influenciado ou influenciada pelas normas, convenções e princípios 

ideológicos do jornal para o qual trabalha. A análise comparativa entre texto de partida e texto 

de chegada permite que o texto traduzido forneça informação adicional sobre o papel do 

jornalista/tradutor ou da jornalista/tradutora a partir de uma posição mais individual, que pode 

ser derivada tanto da função que ocupa na linha editorial do jornal quanto da sua intervenção 

como agente transmissor da informação (VALDEÓN, 2016). Não se pode perder de vista, 

contudo, que as decisões que aparecem nos textos traduzidos podem derivar de normas 

editoriais que o jornalista/tradutor ou a jornalista/tradutora, teoricamente, tem a obrigação de 

cumprir quando trabalha em um determinado jornal. Esse é um exemplo da associação entre os 

níveis individual e institucional do processo de gatekeeping, uma vez que as intervenções 

realizadas pelos jornalistas/tradutores ou pelas jornalistas/tradutoras são diretamente 

influenciadas pelas normas estabelecidas pela empresa para a qual trabalha, conforme podemos 

observar no caso estudado na presente pesquisa.  

Consideramos que o conceito de gatekeeping proposto por Valdeón (2016) – e o caso 

particular do gatekeeping de caráter endógeno – associado aos estudos de Bassnett e Bielsa 

(2009) e Hernández Guerrero (2009, 2010) sobre as intervenções esperadas na tradução de 

notícias permitem traçar um panorama consistente sobre as diferentes práticas levadas a cabo 

na tradução jornalística. Além disso, essa combinação assenta as bases para a proposta de 

analisar a tradução jornalística sobre a perspectiva da corrente funcionalista dos estudos da 

tradução.   

 

2.3. A teoria funcionalista da tradução  

A teoria funcionalista dos Estudos da Tradução possui preceitos que concebem a 

tradução para muito além de uma transposição ou de um processo de transcodificação entre 

idiomas e do domínio de seus recursos linguísticos. Essa teoria atribui especial atenção a todo 

processo tradutório, ao considerar a situação de produção do texto de partida e as condições de 

recepção do texto de chegada.  

No prefácio do seu livro Fundamentos para una Teoría Funcional de la Traducción 52, 

Reiss e Vermeer (1996 [1984]) afirmam que a teoria funcionalista parte do princípio de que o 

                                                 
52 REISS, Katharina; VERMEER, Hans J. Fundamentos para una teoría funcional de la traducción. Tradução 

de Sandra García Reina, Celia Martín de León. Madrid: Ediciones Akal, 1996 [1984]. 
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texto “funcione” da melhor forma possível conforme a finalidade prevista. A autora e o autor 

assim definem a teoria:  

O que está em jogo (na teoria funcionalista) é a capacidade de funcionamento do 

translatum (o resultado da tradução) em uma determinada situação, não a 

transferência linguística com a maior “fidelidade” possível a um texto de partida 

(talvez até mesmo defeituoso), concebido sempre em outras condições, para outra 

situação e para outros “usuários” diferentes daqueles do texto final. (REISS; 

VERMEER, 1996 [1984], p. 5. TN53) 

 

Os debates que deram origem à teoria funcionalista trouxeram uma nova perspectiva da 

relação entre texto-fonte e texto-alvo e questionaram conceitos que até então estavam na ordem 

do dia dos debates da área, como a noção de fidelidade e equivalência. Snell-Hornby (1999 

[1988]) elenca quatro elementos inter-relacionados que estiveram no centro das discussões para 

a fundamentação da teoria funcionalista da tradução. Tomaremos esses elementos levantados 

pela autora como base e complementaremos sua descrição com a visão de outros autores e 

outras autoras de referência, a fim de justificar a pertinência da teoria funcionalista para a 

abordagem proposta na presente pesquisa. 

Primeiramente, Snell-Hornby (1999 [1988]) elenca o conceito de tradução como 

transferência cultural – ou fenômeno transcultural –, que parte do pressuposto de que a língua 

é o meio de expressão e pensamento de uma cultura. Sob a perspectiva desse conceito, o texto 

traduzido é compreendido como uma oferta informativa em uma cultura e língua final, a partir 

de uma oferta informativa em uma cultura e língua de origem. Como tal, o texto traduzido em 

outra língua deverá, necessariamente, ser reconstruído na cultura de chegada de forma coerente, 

inteligível e refletir as escolhas linguísticas e lexicais que façam sentido nesse novo contexto 

(REISS; VERMEER, 1996 [1984]). Na prática tradutória, o tradutor ou a tradutora precisam 

ter, portanto, um biculturalismo, ou seja, devem estar familiarizados tanto com a cultura de 

origem do texto quanto com a cultura de recepção do texto que será traduzido (VERMEER, 

1986 apud SNELL- HORNBY, 1999 [1988]), p. 63), pois o significado das palavras em um 

idioma depende da influência que a cultura exerce sobre ele. De acordo com Nord (2016 

[1988]), o tradutor ou a tradutora não devem ser vistos como emissores da mensagem do texto-

alvo, mas como produtores do texto na cultura-alvo. Eles devem apropriar-se da intenção do 

                                                 
53 Tradução nossa para: “Lo que está en juego es la capacidad de funcionamiento del translatum (el resultado de 

la translación) en una determinada situación, no la transferencia lingüística con la mayor ‘fidelidad’ posible a un 

texto de partida (tal vez incluso defectuoso), concebido siempre en otras condiciones, para otra situación y para 

otros “usuarios” distintos a los del texto final.”   
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emissor ou do iniciador para produzir um instrumento comunicativo para a cultura-alvo, a partir 

de uma comunicação da cultura- fonte.  

Em seguida, Snell-Hornby (1999 [1988]) elenca o entendimento da tradução como ato 

de comunicação, que somente se consolida quando houver a recepção, ou seja, na ocasião da 

interação entre emissor e destinatário da comunicação. Nessa fundamentação – e restringindo 

à tradução escrita na presente análise –, o leitor ou a leitora, enquanto destinatários finais do 

texto-alvo, e o tradutor ou a tradutora, enquanto leitores do texto-fonte, desempenham papel 

ativo nesse elo de comunicação; a recepção jamais deve ser entendida como uma recepção 

passiva do texto, pois o processo comunicativo inicia a partir dela. Sobre esse ponto, 

destacamos a transversalidade dessa definição com a teoria bakhtiniana, que também possui 

como elemento fundamental o papel ativo do ouvinte/leitor na comunicação discursiva.  

Outro elemento destacado por Snell-Hornby (1999 [1988]) é a orientação à função do 

texto-alvo. A função do texto-alvo está condicionada à sua finalidade comunicativa, que 

determinará fatores como o grau de precisão do texto a ser produzido e as adequações culturais 

necessárias para sua recepção em um novo contexto cultural.  

A defesa da função do texto-alvo como parte da cultura receptora teve Hans Veermer 

como seu principal expoente. Esse autor foi o responsável pela elaboração da teoria do escopo 

(Skopos) ou Skopostheorie, que leva em consideração o objetivo do texto a ser traduzido em 

detrimento da ótica essencialmente linguística. Para essa teoria, o princípio dominante da 

tradução é a sua finalidade, e a relação com o texto-fonte é especificada conforme a função 

pretendida ou exigida pelo texto-alvo, ou seja, está em conformidade com o seu skopos (REISS; 

VERMEER, 1996 [1984]). De acordo com a ótica funcionalista, a finalidade é uma variável 

dependente dos receptores do texto traduzido. A finalidade de uma tradução (skopos) é definida 

com base no perfil e nas expectativas do receptor final (REISS; VERMEER, 1996 [1984]). Vale 

destacar que as expectativas do receptor final podem ser diferentes das expectativas dos 

receptores do texto de partida, pois “pertencem a comunidades culturais e linguísticas 

diferentes, e cada cultura e cada língua constituem um sistema individual” (REISS; VERMEER, 

1996 [1984], p. 110. TN54). 

Associado à finalidade, Reiss e Vermeer (1996 [1984]) também atribuem importância 

aos conhecimentos prévios e os conhecimentos contextuais que o autor ou a autora pressupõem 

que o leitor ou a leitora tenham na hora de produzir um texto-alvo. Nesse mesmo sentido, Nord 

(2016 [1988]) defende que a tradução – e as escolhas tradutórias realizadas – devem levar em 

                                                 
54 Tradução nossa para: “los receptores del texto de partida y los receptores del texto final pertenecen a 

comunidades culturales y lingüísticas diferentes, y cada cultura y cada lengua constituyen un sistema individual.”  
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consideração o contexto sociocultural, a bagagem de conhecimento, as necessidades 

comunicativas e as características linguísticas do público destinatário do texto traduzido. 

Por fim, Snell-Hornby (1999 [1988]) destaca a noção de conceber o texto traduzido- 

como parte integrante do mundo, sob uma perspectiva de comunicação e com um pano de 

fundo cultural.  Para Vermeer (1972 apud REISS; VERMEER, 1996 [1984], p. 42), a tradução 

pressupõe a interpretação do “texto-em-situação”, e não do texto como um produto isolado da 

língua. A partir dessa percepção, é possível realizar uma análise textual a fim de pensar o texto 

na sua preparação para a tradução.  

A teoria funcionalista também propôs um grande avanço metodológico nos estudos da 

tradução, ao incluir a importância da análise textual e dar ênfase ao processo tradutório. Snell-

Hornby (1999 [1988]) destaca a importância de se levar em consideração outros elementos 

pragmáticos na tradução, como as convenções e o estilo do texto. Essa opinião também é 

manifestada por Reiss e Vermeer (1996 [1984], p. 132), ao afirmarem que “nenhum texto pode 

ser avaliado sem levar em consideração as convenções próprias do tipo de texto a que pertence 

– esse é precisamente o aspecto que mais interessa à tradução comunicativa55”. 

A funcionalidade comunicativa da teoria funcionalista da tradução é a base para o 

desenvolvimento de modelos de análise textual em tradução. Reiss e Vermeer (1996 [1984]) 

acreditam que uma teoria eficaz da tradução – a exemplo da teoria funcionalista – deve atender 

à análise tanto das condições de produção do texto-fonte quanto das condições de produção do 

texto-alvo. Segundo essa autora e esse autor:  

uma teoria da tradução requer como ponto de partida uma teoria da produção textual 

de dupla orientação: em primeiro lugar, como teoria geral que analise as condições da 

produção de um texto de partida e, em segundo lugar, como teoria específica que 

analise as condições da produção de um texto-alvo (de uma tradução). A primeira é 

uma condição prévia para uma teoria da tradução, e a segunda formaria parte 

integrante da mesma (REISS; VERMEER, [1984] 1996, p. 14. TN56)  

 

 Para Snell-Hornby (1999 [1988]), a análise textual inicia quando o tradutor ou a 

tradutora assumem o texto como parte de um contexto situacional e tem o objetivo de ajudar o 

tradutor ou a tradutora na composição do texto-alvo. Nas palavras da autora:  

                                                 
55 Tradução nossa para: “[…] ningún texto es valorable sin tener en cuenta las convenciones propias del tipo de 

texto al que pertenece     ése es precisamente el aspecto que más interesa a la traducción comunicativa   […]”.  
56 Tradução nossa para: “una teoría de la traslación requiere por partida doble una teoría de la producción textual: 

en primer lugar, como teoría general que analice las condiciones de la producción de un texto de partida y, en 

segundo lugar, como teoría específica que analice las condiciones de la producción de un texto meta (de una 

traslación). La primera es una condición previa para una teoría de la traslación, y la segunda formaría parte 

integrante de la misma.”  
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A análise textual deveria começar por identificar o texto em seu aspecto cultural e 

situacional, considerado “parte integrante do mundo” (VERMEER, 1983). O passo 

seguinte é a análise da estrutura do texto, a partir da macroestrutura até o seu nível de 

coesão léxica, incluindo a relação entre título e corpo textual. (SNELL-HORNBY, 

1999 [1988], p. 96. TN)  

 

Nord (2016 [1988]) assim define a pertinência da análise textual orientada à tradução, 

que vai além muito além de explicar as diferenças de sintaxe entre o par de idiomas estudado: 

A análise textual orientada para a tradução não deve apenas garantir a plena 

compreensão e interpretação do texto, tampouco explicar somente suas estruturas 

linguísticas e textuais e sua relação com o sistema e as normas da língua-fonte (LF). 

Deve também fornecer uma base confiável para qualquer decisão tomada pelo tradutor 

em um processo de tradução em particular. Com essa intenção, tem que ser integrada 

em um conceito global da tradução, que serve como uma referência permanente para 

o tradutor. (NORD, 2016 [1988], p. 15-16) 

Atribuiremos especial destaque ao modelo de Nord (2016 [1988]), o qual integra a 

metodologia proposta para a análise do corpus de notícias traduzidas desta pesquisa.   

 

2.4. O modelo de análise textual orientado à tradução de Nord e sua aplicação na 

tradução de notícias. 

Inicialmente voltado a resolver questões de recepção de um texto em suas aulas de 

formação de tradutores, o modelo de análise textual orientado à tradução proposto por 

Christiane Nord em 1988 estendeu-se também como base para a prática profissional da 

atividade tradutória. Esse modelo tem especial relevância para a presente pesquisa, pois interage 

não só com a linguística do texto e com os modelos funcionalistas da linguagem, mas também 

com a teoria da comunicação.  

O modelo parte do princípio de que o texto possui uma combinação de características 

constituídas por elementos extratextuais, considerados pragmáticos; e intratextuais, que 

abrangem aspectos semânticos, sintáticos e estilísticos. Ambos os elementos estão 

subordinados à função comunicativa. Os fatores extratextuais são analisados antes da leitura do 

texto, na situação em que o texto é utilizado, enquanto os intratextuais são os fatores 

relacionados ao próprio texto (NORD, 2016 [1988]).  

De acordo com Nord (2016 [1988]), as principais perguntas relacionadas aos fatores 

extratextuais, no intuito de preparar o texto para a tradução, versam sobre os seguintes aspectos: 

o autor ou emissor do texto (quem?); a intenção do emissor (para quê?); o público para o qual 

o texto é direcionado (para quem?); o meio ou canal pelo qual o texto é comunicado (por qual 

meio?); o lugar (em qual lugar?); o tempo da produção e recepção do texto (quando?); e o 
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motivo da comunicação (por quê?). Tais fatores situacionais podem fornecer uma resposta à 

função que o texto pode alcançar (com qual função?). 

Em relação aos fatores intratextuais, esses fatores incluem elementos verbais, tais como 

léxico e sintaxe, e são influenciados tanto pelos fatores extratextuais quanto pelas convenções 

específicas de um gênero, assim como pela intenção comunicativa do emissor, incluindo suas 

decisões estilísticas57. Nord (2016 [1988]) propõe oito fatores intratextuais, analisados a partir 

das respostas a perguntas sobre: o tema de que o texto trata (sobre qual assunto?); seu conteúdo 

(o quê?), pressuposições de conhecimento sobre o público-alvo (o que não?); estruturação (em 

qual ordem?); elementos não linguísticos ou paralinguísticos que acompanham o texto (com 

quais elementos não verbais?); léxico (com quais palavras?); sintaxe (com/em quais orações?) 

e características suprassegmentais (com qual tom?).  

Com base na estruturação proposta por Nord (2016 [1988]), complementamos a tabela 

já elaborada pela autora, que relaciona os fatores extratextuais e intertextuais: 

 

Base dos fatores extratextuais Base dos fatores intratextuais 

Quem transmite (emissor do texto)? Sobre qual assunto (tema)? 

Para quê (intenção do emissor)? O quê (conteúdo apresentado no texto)? 

Para quem (público para o qual é direcionado)? 
O que não (pressuposições de conhecimento 

feitas pelo autor ou pela autora sobre o público)? 

Por qual meio (canal pelo qual o texto é 

comunicado)? 
Em qual ordem (estruturação do texto)? 

Em qual lugar (lugar)? 

Utilizando quais elementos não verbais 

(elementos não linguísticos ou paralinguísticos 

que acompanham o texto)? 

Quando (tempo de produção e recepção do 

texto)? 
Com quais palavras (características lexicais)? 

Por quê (motivo da comunicação)? Com quais orações (estruturas sintáticas)? 

Com qual função? 
Com qual tom? (características 

suprassegmentais de entoação e prosódia) 

COM QUAL EFEITO? – Interdependência de fatores extratextuais e intratextuais 

Tabela 1: Base dos fatores extratextuais e intratextuais 

 

                                                 
57Conforme Nord (2016 [1988]), deve-se levar em consideração o fato de as decisões estilísticas poderem estar 

vinculadas a normas de estilo adotadas pelo emissor e, consequentemente, afetarem a escolha das estruturas 

sintáticas. 
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Em seguida, destacamos em outra tabela os fatores extratextuais e intratextuais 

levantados pela autora:   

 

Fatores extratextuais Fatores intratextuais 

Emissor Assunto 

Intenção Conteúdo 

Público (receptor) Pressuposições 

Meio Estruturação 

Lugar Elementos não verbais 

Tempo Léxico 

Motivo Sintaxe 

Função textual Características suprassegmentais 

Tabela 2: Fatores extratextuais e intratextuais 

 

Os fatores extratextuais e intratextuais se inter-relacionam para a função da 

comunicação, como veremos na aplicação do modelo a textos do gênero notícia. 

Discutiremos primeiramente os aspectos extratextuais e, posteriormente, os 

intratextuais de textos do gênero notícia, com base nas considerações feitas por Nord sobre a 

natureza desses elementos. Ao longo da análise proposta, será possível ver como esses 

elementos se inter-relacionam. De acordo com Nord: “A análise puramente extratextual da 

situação comunicativa de um texto, que à primeira vista aparenta ser relativamente obscura, 

pode oferecer um fundamento para as características intertextuais” (NORD, 2016 [1988], p. 

143). 

 

2.4.1. Fatores extratextuais 

(i) Emissor 

Conforme afirma Nord (2016 [1988]), deve-se cuidar para não confundir emissor e 

produtor de texto, pois nem sempre são a mesma pessoa.  

No caso do gênero notícia escrita, entendemos que o emissor do texto é considerado o 

jornal, com toda a sua intenção de comunicação. Nessa análise, poderia entrar igualmente a 

ideologia do jornal e o entorno sociológico da relação entre emissor e receptor.  

Já o jornalista ou a jornalista que escreve a notícia são considerados produtores do texto 

e são orientados a seguir normas estipuladas pelo emissor. Entre essas normas, podemos citar 
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as questões de estilo. Assim como o jornalista ou a jornalista, o tradutor ou a tradutora, enquanto 

produtores do texto traduzido, devem atentar para orientações do emissor quanto ao uso de 

léxico e sintaxe (exploraremos esse ponto mais detalhadamente na abordagem dos fatores 

intratextuais).   

A compreensão das características do emissor poderá fornecer uma ideia sobre o 

público-alvo da notícia traduzida. Infere-se que o público leitor de um jornal saiba das 

limitações de tempo e espaço intrínsecas à redação das notícias e tenha suas expectativas 

alinhadas quanto à extensão e o nível de aprofundamento do texto de uma notícia, por exemplo.  

Quanto às condições de produção na esfera jornalística, as características do emissor 

indicarão a forma como a informação será apresentada, seu nível de explicitação e grau de 

profundidade, entre outros. Entendemos que a composição do texto – ou a sua forma – 

dependerá do seu gênero, e, na esfera jornalística, pode ser apresentado como notícia, 

reportagem, editorial, para citar alguns exemplos. O emissor também determinará as normas 

para a produção dos textos, que em geral estão refletidas em seu manual de redação e estilo. 

Em muitos casos, o jornal também confeccionará um manual de redação e tradução para a 

produção do texto traduzido, que servirá de orientação para tradutores e tradutoras.  

 

(ii) Intenção 

Para entender a intenção do emissor, é necessário “perguntar que função o emissor 

pretende que o texto cumpra e que efeito sobre o receptor se quer alcançar mediante a 

transmissão do texto” (NORD, 2016 [1988], p. 91). 

Espera-se da notícia uma função informativa, e, portanto, que a intenção seja 

fundamentalmente informar, e que o receptor – o público-alvo – compreenda a informação. No 

caso da notícia, podemos afirmar que a intenção do emissor tem relação direta com o gênero, e 

que a sua tradução deverá manter essa mesma função informativa. Ao nosso ver, a intenção 

pretendida define o gênero mais adequado ao objetivo de uma comunicação. Assumindo que 

na tradução de um texto do gênero notícia se mantém a intenção, consideramos a seguinte 

relação entre gênero e função de Nord: 

A intenção do emissor é de particular importância para o tradutor, já que determina a 

estruturação do texto no que se refere ao conteúdo (assunto, escolha de detalhes 

informativos) e à forma (por exemplo, composição estilístico-retóricas, citações, uso 

de elementos não verbais etc.). Ao mesmo tempo, a organização específica de um 

texto marca o gênero e é um sinal prévio que indica aos receptores com qual função 

eles deveriam utilizar o texto”. (NORD, 2016 [1988], p. 92-93) 
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(iii) Público 

Quanto ao público, Nord (2016 [1988]) o considera como um dos fatores mais 

relevantes de análise textual para a tradução sob o viés da teoria funcionalista da tradução.  

Nord (2016 [1988]) destaca três aspectos sobre o público que devem ser levados em 

consideração na análise do público do texto-fonte e do público a que o texto-alvo se destina, os 

quais irão influenciar as decisões tradutórias: (i) os receptores do texto-fonte são membros de 

uma comunidade cultural e linguística distinta daqueles do texto-alvo, e a tradução deve 

adequar-se a essas diferenças; (ii) o tipo de público a que a tradução do texto-fonte está 

orientada irá influenciar as decisões tradutórias; (iii) é fundamental adquirir o máximo de 

informação possível sobre os receptores do texto-fonte e do texto-alvo – o tradutor ou a 

tradutora deverão munir-se dessas informações para uma recepção mais eficaz de sua tradução; 

(iv) a informação sobre o público pode, muitas vezes, ser obtida a partir de informações sobre 

o emissor.  

Para a análise da tradução de notícias, a compreensão do perfil do público – tanto do 

texto-alvo quanto do texto-fonte – é fundamental para a orientação quanto à seleção dos 

elementos que serão incluídos ou omitidos no texto. É a partir dessa avaliação que será possível 

optar por excluir informações que sejam supostamente conhecidas pelo receptor, ou então por 

acrescentar outras que se julgue pertinentes à compreensão do público-alvo da tradução. Nord 

(2016 [1988]) faz um resumo importante sobre a importância de considerar a bagagem 

comunicativa do público, o que julgamos de extrema importância na tradução de notícias:  

O background comunicativo do público, ou seja, toda a sua bagagem de 

conhecimentos de disciplinas e assuntos específicos, é de especial importância para a 

análise textual orientada à tradução. De acordo com sua avaliação da bagagem do 

público, um autor não só seleciona os elementos particulares do código que será 

utilizado no texto, como também corta ou omite todos os detalhes que podem, 

“supostamente”, ser conhecidos pelos receptores, ao mesmo tempo em que sublinha 

outros (ou mesmo apresenta-os com informações adicionais) de forma a não esperar 

demais (nem muito pouco) do público leitor. (NORD, 2016 [1988], p. 101) 

 

Ainda no caso da tradução de notícias da esfera jornalística, entendemos que podemos 

pressupor algumas informações sobre o perfil do público a partir do perfil do emissor, ao 

conhecer a corrente ideológica seguida pelo jornal e a sua história. Da mesma forma, tomar 

conhecimento sobre o perfil socioeconômico do público também pode ser bastante útil na tarefa 

tradutória58.  

                                                 
58 Embora consideremos de grande importância uma análise aprofundada sobre a corrente ideológica do jornal e 

sobre o perfil socioeconômico do público-alvo, destacamos que esses aspectos não serão alvo da presente pesquisa.   
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(iv) Meio 

Outro elemento extratextual é o meio. De acordo com Nord (2016 [1988]), entende-se 

por meio o canal que conduz o texto ao seu público-alvo e a forma dessa transmissão (se é oral 

ou escrita, por exemplo). O meio pelo qual o texto é comunicado influencia as condições de 

produção e recepção do texto. 

Entendemos que o meio de comunicação da notícia escrita é o jornal na sua versão 

impressa, ou na sua versão digital. O nosso foco será a edição digital, o que faz com que a 

notícia apresente determinadas particularidades de apresentação nesse formato e sinaliza que as 

notícias originais e traduzidas podem ser atualizadas a qualquer momento.  

 

(v) Lugar 

Nord (2016 [1988]) insere o lugar onde o texto é produzido e recebido no debate sobre 

a dimensão de espaço em análise textual, contemplando aspectos linguísticos e condições 

culturais e políticas no mesmo.  

Quanto aos aspectos linguísticos, a dimensão do lugar vai ser determinante quando se 

tratar de textos escritos em idiomas com variedades geográficas. A variedade utilizada no texto-

fonte pode indicar o local de produção do texto-fonte, assim como o lugar em que o texto-alvo 

será recebido indicará a variedade a ser utilizada na tradução.  

Quanto às condições culturais, o lugar de produção do texto também pode indicar a 

filiação cultural do emissor ou produtor do texto.  

Na análise de notícias, o local normalmente é definido por elementos paratextuais, como 

o lugar de escrita da matéria. Nord (2016 [1988]) destaca uma questão típica dos artigos 

jornalísticos quanto ao lugar, que se refere à diferença entre local de publicação de um artigo e 

seu lugar de produção, uma vez que pode se tratar de artigos de correspondentes internacionais. 

 

(vi) Tempo 

De acordo com Nord (2016 [1988]), a época em que foi produzido pode ser o indicador 

do desenvolvimento linguístico representado pelo texto. As mudanças socioculturais ao longo 

da história podem acarretar tanto alterações na língua (do ponto de vista do emissor e do 

receptor) quanto nos gêneros, a exemplo das mudanças observadas nas suas convenções. A 

partir dessa análise, é possível depreender em que época o texto foi escrito e quais as 

características do gênero em questão. 
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Na tradução de notícias, o elemento tempo influencia diretamente os fatos a serem 

relatados. O tempo, entendido como época da publicação, pode justificar, por exemplo, a 

pertinência da tradução de uma notícia. Além disso, também poderá exercer influência nos 

elementos selecionados que irão compor a notícia, e, assim como o elemento lugar, também 

impactará na escolha das expressões dêiticas utilizadas.  

Se considerarmos o fator tempo de forma mais abrangente, poderemos relacioná-lo às 

mudanças observadas na constituição dos gêneros. As notícias no formato digital são um grande 

expoente disso, pois esse formato abrange novos elementos paratextuais, como os vídeos e os 

hiperlinks. Além disso, os leitores e as leitoras terão expectativas diferentes das webnotícias em 

relação às notícias escritas no jornal impresso, pois, no formato digital, a notícia poderá 

constantemente sofrer alterações ou ser atualizada a partir da apuração de novas informações.  

A dimensão do tempo também influencia alguns pressupostos situacionais como a 

distância temporal entre o público do texto-fonte e do texto-alvo, considerando os distintos 

tempos de produção entre a notícia original e a traduzida.  

 

(vii) Motivo 

O fator motivo diz respeito à ocasião para a qual o texto foi produzido. Na esfera 

jornalística, é importante levar em consideração o motivo pelo qual o texto foi escrito. O motivo 

costuma ser diferente nos distintos gêneros da esfera jornalística, pois pode variar entre apenas 

informar, marcar uma opinião sobre um determinado assunto, defender um ponto de vista, entre 

outros.  

 

(viii) Função Textual  

A função do texto equivale à função comunicativa ou “à combinação de funções 

comunicativas que um texto cumpre na sua situação concreta de recepção” (NORD, 2016 

[1988], p. 130). Segundo Nord (2016 [1988]), a função diz respeito ao aspecto situacional da 

comunicação.  

Entendemos que a tradução na esfera jornalística se enquadra na tradução como 

instrumento – ao contrário da tradução documento –, pois consideramos que o receptor do texto-

alvo é parte de uma nova situação comunicativa na cultura-alvo. 

 Para a presente pesquisa, assumimos que os textos que integram o corpus são 

equifuncionais, pois entendemos que o texto-alvo mantém a mesma função do texto-fonte. 

Contudo, devido à existência de diferentes práticas de tradução observadas em diferentes 

jornais e de diferentes posições ideológicas entre os meios de comunicação, reconhecemos que 
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a tradução de uma notícia de um jornal pode assumir uma função diferente quando publicada 

em outro, por exemplo.     

 

2.4.2. Fatores intratextuais 

Da mesma forma que os fatores extratextuais, os fatores intratextuais estão intimamente 

relacionados uns com os outros. Conforme Nord (2016 [1988]), as características intratextuais 

podem ser influenciadas tanto pelos fatores situacionais como podem ser determinadas pelas 

convenções de gênero ou pela intenção comunicativa do emissor. Essa autora também destaca 

que as decisões estilísticas são frequentemente interdependentes. Por exemplo, o estilo nominal 

no âmbito lexical irá afetar a escolha das estruturas sintáticas. Nas palavras da autora: “O nosso 

conceito de estilo é puramente descritivo e refere-se às características formais de um texto, 

sejam elas estabelecidas por normas e convenções ou determinadas pela intenção do emissor” 

(NORD, 2016 [1988], p. 150).  

 

(i) Assunto 

Entre as razões elencadas por Nord (2016 [1988]) em relação à importância do assunto 

para a tradução, destacamos as seguintes: a possibilidade de inserir o assunto em um contexto 

cultural específico, o que poderia indicar pressuposições relevantes para a tradução; ao 

conhecer o assunto, o tradutor ou a tradutora podem buscar no seu repertório o conhecimento 

terminológico para uma determinada tarefa, ou então pesquisar sobre o assunto em questão; 

uma vez que o assunto seja analisado, será possível identificar a função de títulos e cabeçalhos.  

Na análise de notícias traduzidas, o assunto permite-nos levantar pressuposições prévias 

sobre as necessidades comunicativas do novo público-alvo da notícia.   

 

(ii) Conteúdo 

De acordo com Nord (2016 [1988], p. 161), entende-se por conteúdo “a referência 

textual a objetos e fenômenos da realidade extralinguística, reais e/ou fictícios, expressos pela 

informação semântica das estruturas lexicais e gramaticais (palavras e frases: padrões 

sintáticos; tempo verbal; modo, etc.) empregadas no texto”.  

Na tradução de notícias, o conteúdo pode variar conforme a prática de tradução adotada.  

 

(iii) Pressuposições  

De acordo com o modelo proposto por Nord (2016 [1988]), a comunicação é bem-

sucedida quando falante e ouvinte aceitam, implicitamente, uma quantidade suficiente das 
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mesmas pressuposições. Para a autora, “a pressuposição envolve os fatores da situação 

comunicativa que, pressupõe-se, sejam compartilhados pelos participantes e, por essa razão, 

não são mencionados explicitamente; não obstante, devem ser considerados quando o 

enunciado é realizado” (NORD, 2016 [1988], p. 170).    

Entende-se, desta forma, que as pressuposições abrangem todas as informações que o 

emissor espera que façam parte do horizonte do receptor (ou público-alvo). Assim como o autor 

ou autora devem fazer pressuposições para a produção do seu texto, o tradutor ou a tradutora 

também deverão fazer pressuposições para a produção do texto traduzido. Conforme Nord 

(2016 [1988]), as pressuposições são feitas a partir de uma avaliação da situação, do 

conhecimento prévio do público e da relevância da informação.  

Para a análise da tradução de notícias, consideramos fundamentais as pressuposições na 

relação entre emissor e público do texto-fonte, assim como na relação entre emissor e público 

do texto-alvo. As pressuposições assumidas favorecem a interpretação das decisões tradutórias 

e permitem inferir motivações para uso das estratégias de tradução.  

 

(iv) Estruturação  

A análise da estrutura de um texto pode indicar o tipo de gênero com o qual se está 

trabalhando. Elementos da micro e da macroestrutura podem indicar as convenções 

relacionadas a esse gênero.  

Enquanto os elementos da macroestrutura envolvem os intratextos e os hipertextos, os 

da microestrutura envolvem a análise de estruturas sintáticas (orações principais e 

subordinadas, tempos verbais etc.), os mecanismos lexicais e as características 

suprassegmentais.  

Na esfera jornalística, conseguimos verificar que determinadas características da 

estruturação do texto são próprias de cada um dos gêneros que a compõe. No caso do gênero 

notícia, essas características são título principal, título auxiliar, parágrafo introdutório (lide) e 

corpo da notícia. Também conseguimos identificar elementos padronizados como data, local e 

horário da publicação, bem como o nome do jornalista ou da jornalista autores da matéria. 

Particularmente na publicação digital das notícias, conseguimos ainda observar o horário de sua 

última atualização. 

Na tradução de notícias, constatamos que a estrutura do texto-fonte costuma ser 

mantida. A possibilidade de fazer qualquer alteração na estrutura da notícia traduzida dependerá 

das diretrizes do emissor, as quais normalmente são estipuladas em seu manual de redação e 

estilo.  
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(v) Elementos não verbais  

De acordo com Nord (2016 [1988]), os elementos não verbais são um conceito funcional 

que exerce um papel complementar na comunicação verbal. Os elementos não linguísticos 

pertencentes aos textos escritos são orientados para o público e dividem-se entre elementos que 

acompanham o texto, a exemplo do layout; e de elementos que complementam o texto, como é 

o caso das tabelas, gráficos, fotos, ilustrações e logos.  

O gênero notícia apresenta elementos não verbais como fotos. No caso das notícias em 

formato digital, também poderão apresentar vídeos.  

Mesmo que não seja o tradutor ou a tradutora que tomem a decisão sobre quais 

elementos não verbais deverão ser mantidos na tradução de uma notícia, tais elementos 

desempenham um papel fundamental na esfera jornalística para a manutenção do efeito 

pretendido no texto-alvo59.  

 

(vi) Léxico 

Na análise textual orientada à tradução, as características do léxico normalmente estão 

atreladas a aspectos semânticos, estilísticos e formais. Conforme Nord (2016 [1988]), a escolha 

do léxico é determinada por fatores internos e externos ao texto e revela informações 

importantes sobre os fatores extratextuais e intratextuais do mesmo.   

A escolha léxica pode sofrer influência da dimensão do assunto e do conteúdo.  

Explicaremos os determinantes extratextuais do léxico em maior detalhe, pois acreditamos que 

esse debate tem especial pertinência para a presente pesquisa. 

As características estilísticas do léxico podem refletir os fatores extratextuais da 

situação em que o texto é utilizado. No texto jornalístico, por exemplo, o fator extratextual 

emissor – no caso, o jornal, por meio de seu manual de redação e estilo – pode orientar a seleção 

de palavras e o estilo empregado. Os elementos extratextuais tempo, motivo e, principalmente, 

público, também são frequentemente refletidos no léxico. O tempo influenciará as marcações 

temporais de itens lexicais e as expressões dêiticas, enquanto o motivo ou a situação 

comunicativa irá influenciar o nível estilístico. O público, por sua vez, irá nortear o emprego de 

registros específicos, com base na suposição da sua bagagem de conhecimento.  

Todos os fatores extratextuais elencados influenciarão, consequentemente, na produção 

do texto traduzido. E soma-se a eles a possibilidade de contar com um manual produzido pelo 

emissor para orientação da tradução. No caso da tradução no par linguístico português-

                                                 
59 Embora reconheçamos tal importância presente pesquisa não levará em consideração esses elementos na análise 

do corpus por questões de recorte metodológico.  
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espanhol, ainda podemos citar o fato de a grande semelhança entre as duas línguas propiciar a 

utilização de termos heterossemânticos e de palavras e estruturas que são usadas com um 

registro e frequência diferentes, apesar de terem o mesmo significado em ambos os idiomas.  

Nord (2016 [1988]) assim resume a análise dos itens lexicais na tradução: 

A análise de vários itens lexicais pode demonstrar, muitas vezes, que certa marca 

estilística é característica do texto inteiro. Se o skopos da tradução exige a preservação 

dessas características, qualquer decisão tradutória pessoal (no campo do léxico e 

também, do conteúdo, da estruturação, da sintaxe etc.) deve estar também subordinada 

a esse propósito. O tradutor deve, portanto, definir suas estratégias tradutórias com 

isso em mente, buscando recursos estilísticos para alcançar tal propósito na língua e 

na cultura alvo, em vez de traduzir metáfora por metáfora ou comparação por 

comparação. (NORD, 2016 [1988], p. 202)  

(vii) Sintaxe 

De acordo com Nord (2016 [1988]), embora a considere importante, a sintaxe não é 

analisada de modo sistemático na análise textual voltada à tradução. A autora destaca as 

características mais relevantes da importância da sintaxe nesse debate: “a construção e 

complexidade das orações, a distribuição de orações principais e subordinadas no texto, a 

extensão das orações e o uso de focalizações e mecanismos de coesão na superfície do texto” 

(NORD, 2016 [1988], p. 208). Embora a análise da sintaxe seja considerada um instrumental 

para outras interpretações textuais, ela desempenha o importante papel de permitir inferir a 

forma como a informação textual está estruturada.       

Assim como o léxico, a sintaxe também é afetada por fatores extratextuais como 

emissor, intenção, função e público.  

No caso do gênero notícia, convenciona-se menor liberdade para o uso do estilo pessoal 

do autor ou da autora. O estilo é normalmente mais simples e claro, o que afeta as escolhas 

lexicais e marca a utilização de uma sintaxe caracterizada por frases curtas, com preferência 

para o uso de construções ativas ao invés de passivas e uma utilização limitada de adjetivos. 

Normalmente, essas orientações sobre a sintaxe característica de cada gênero estão refletidas 

no manual de redação e estilo do jornal, e costuma-se orientar que essa intenção seja mantida 

na tradução desse gênero.  

Além disso, a análise da distribuição das orações principais e subordinadas no texto-

fonte, por exemplo, possibilita interpretar como a informação está estruturada na língua-fonte 

e como ela deve ser estruturada na língua-alvo para manter a mesma intenção comunicativa. 

Funciona, da mesma forma, como uma base para o estudo dos contrastes entre o par linguístico 

com o qual se está trabalhando.  
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(viii) Características suprassegmentais  

De acordo com Nord (2016 [1988]),  

as características suprassegmentais de um texto referem-se a todos os aspectos da sua 

organização textual que se sobreponham às fronteiras de análise de segmentos lexicais 

ou sintáticos, frases e parágrafos, e que formem a “configuração” fonológica ou o 

“tom” específico de um texto. (NORD, 2016 [1988], p. 212) 

Em textos escritos, as características suprassegmentais podem ser as sinalizações visuais 

como itálicos, espaços, negritos, aspas, travessões, parênteses, bem como as marcas de 

pontuação sintáticas (ponto final, vírgula, pontos de exclamação e interrogação) e as marcas de 

pontuação estilística. A ordem e a seleção de palavras específicas também fazem parte da 

organização fonológica de um texto, que concederá entonação ao mesmo.  

A tradução de uma notícia deve acontecer de forma a evitar a sensação de estranheza 

provocada pela não adaptação da entonação do texto-fonte aos padrões da língua-alvo. 

 

Com o presente capítulo, propusemos vincular a tradução jornalística à teoria 

funcionalista da tradução e apresentar a aplicação do modelo de análise textual de Nord (2016 

[1988]) na tradução de notícias. No seguinte capítulo, procuraremos vincular o skopos da 

tradução desse gênero à conformidade com diferentes normas de tradução e apresentar o 

conceito de estratégia de tradução de Chesterman (2016).  
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CAPÍTULO 3 – NORMAS E ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO 

 

O principal objetivo do presente capítulo é apresentar o conceito de estratégia de 

tradução segundo o entendimento de Andrew Chesterman no livro Memes of Translation 

(2016), considerando a motivação que as normas de tradução exercem para uso das estratégias. 

Para tanto, começaremos por expor os conceitos relativos às normas de tradução em Toury 

(2004 [1995]) e Chesterman (2016). Em seguida, abordaremos o conceito de estratégia de 

tradução e a classificação de estratégias conforme propostos por Chesterman (2016), 

destacando o conjunto de estratégias classificadas pelo autor como pragmáticas, devido a sua 

especial pertinência para a análise da tradução do texto jornalístico do gênero notícia. Por fim, 

discutiremos os principais fatores que atuam como motivadores para o uso das referidas 

estratégias na tradução jornalística e algumas questões terminológicas. 

A partir de uma perspectiva funcionalista que vincula o skopos (finalidade da tradução) 

à conformidade com diferentes normas de tradução, acreditamos ser fundamental entender os 

motivos pelos quais determinadas decisões de tradução são tomadas, para uma proposta mais 

completa de análise. 

Com essa base conceitual e as demais contribuições teóricas desenvolvidas nos demais 

capítulos desta dissertação, completaremos as ferramentas que julgamos necessárias para as 

análises propostas no capítulo 5. 

 

3.1. Normas de tradução – Os conceitos de Toury e Chesterman 

Gideon Toury foi pioneiro em incorporar a teoria das normas aos estudos da tradução, 

ao tratar da dimensão sociocultural da atividade tradutória. Com base na sociologia e na 

psicologia social, Toury (2004 [1995]) entende “norma” como a tradução em comportamentos 

de valores gerais ou ideias compartilhadas por uma comunidade sobre o que é certo ou errado, 

adequado ou inadequado. Assim, normas seriam diretrizes de comportamento, ou seja, 

diretrizes para ações apropriadas em situações particulares, que especificam o que é obrigatório 

ou proibido, o que se tolera e o que é permitido, em determinada esfera de uma sociedade60. 

Normas são adquiridas no processo de socialização, implicam sanções (reais ou potenciais, 

negativas ou positivas), servem como critério de avaliação de comportamentos reais. É possível 

                                                 
60 “Durante mucho tiempo los sociólogos y los sicólogos sociales han considerado las normas como la traducción 

de los valores generales o de las ideas compartidas por una comunidad (respecto a lo que está bien y lo que está 

mal, lo que es adecuado y lo que no lo es) en instrucciones sobre cómo proceder que son apropiadas, que se aplican 

a situaciones particulares y que especifican lo que está indicado y lo que se prohíbe, así como lo que se tolera y 

permite en una determinada dimensión behaviorista” (TOURY, 2004 [1995]), p. 96). 
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inferir que uma norma está vigente numa comunidade quando se observa a regularidade de um 

comportamento em situações nas quais haveria diversidade de comportamentos possíveis. 

Diretrizes que restringem comportamentos sociais (tácita ou explicitamente) podem ter 

diferentes graus de força, sendo algumas mais coercitivas e outras mais fracas. Normas seriam 

diretrizes comportamentais que se situam numa posição intermediária entre dois extremos de 

um gradiente, em que num polo estão as regras gerais, e, noutro, as idiossincrasias. As normas 

seriam caracterizadas por fatores intersubjetivos, sendo que umas podem tender a regras, por 

serem mais fortes, e outras estão mais próximas de idiossincrasias, por serem mais fracas. 

Normas tradutórias (ou de tradução), por sua vez, seria aquelas que influenciam 

especificamente as práticas de tradução. Ainda de acordo com Toury (2004 [1995]), há normas 

tradutórias atuando, não apenas em todos os tipos de tradução, como também em todas as fases 

do ato tradutório, e poderão estar refletidas em todos os níveis do produto. 

Toury (2004 [1995]) relaciona normas e a atividade tradutória da seguinte forma: 

Por mais que se reconheça o valor da linguística, da linguística textual, da textologia 

contrastiva ou da pragmática em sua capacidade para explicar os fenômenos de 

tradução, ser tradutor ou tradutora não se reduz a uma simples geração de enunciados 

suscetíveis de serem considerados como traduções em qualquer uma destas 

disciplinas. Seria preciso considerar, acima de tudo, que as atividades tradutórias têm 

significado cultural. Consequentemente, o aspecto principal e mais importante de “ser 

tradutor” ou “ser tradutora” é ser capaz de cumprir com um papel social, ou seja, com 

uma função designada por uma comunidade (para essa atividade, para quem a 

desempenha e/ou para seus resultados), de forma que se considere apropriada, 

conforme as pautas estabelecidas por essa comunidade. Por isso, adquirir um conjunto 

de normas para determinar a validade desse comportamento e lidar com todos os 

fatores que possam restringi-lo é um requisito prévio para se tornar um tradutor ou 

tradutora em um contexto cultural. (TOURY (2004 [1995], p. 94. TN61) 

 

Quanto às normas no campo da tradução, Toury distingue entre norma inicial, normas 

preliminares e normas operacionais. O que chama de norma inicial decorre de a tradução ser 

uma atividade que envolve, no mínimo, duas línguas e duas tradições culturais, portanto, dois 

conjuntos de sistemas de normas em cada um desses níveis (nível linguístico e nível cultural). 

Os sistemas de origem e de chegada são diferentes e frequentemente incompatíveis entre si, de 

                                                 
61 Tradução nossa para: “Por mucho que se valore la lingüística, la lingüística del texto, la textología contrastiva o 

la pragmática y su capacidad para explicar los fenómenos de traducción, ser traductor no se reduce a una simple 

generación de enunciados susceptibles de ser considerados como <<traducciones>> en cualquiera de estas 

disciplinas. Más bien habría que considerar que las actividades traductoras tienen significado cultural. De ahí que 

lo principal y más importante de <<ser traductor>> sea ser capaz de cumplir con un rol social, es decir, con una 

función asignada por una comunidad (a la actividad, a quienes la desempeñan y/o a los resultados) de forma que 

se considere apropiada según las pautas establecidas por dicha comunidad. Por eso, adquirir un conjunto de normas 

para determinar la validez de ese comportamiento y maniobrar entre los factores que puedan restringirlo es un 

requisito previo para convertirse en traductor en un entorno cultural”. 
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modo que traduzir implica uma escolha entre as normas dos sistemas-fonte e as dos sistemas-

alvo. Para essa primeira escolha geral, uma norma inicial influenciará a prevalência do polo 

de origem ou do polo de chegada, no conjunto de uma tradução: 

[...] enquanto que a adesão às normas do polo origem determina a adequação de uma 

tradução com relação ao original, o respeito às normas que se originam na cultura-

alvo determina sua aceitabilidade. (TOURY, 2004 [1995], p. 98, grifo do autor. TN62) 

 

Uma dada comunidade também pode ter uma política de tradução para a seleção de 

textos que são traduzidos, bem como ter maior ou menor tolerância a traduções que são feitas 

de uma língua intermediária (língua outra que não a do original). Às normas nesse nível, Toury 

chama de normas preliminares.  

As normas operacionais, por sua vez, são as que guiam as decisões tomadas durante o 

ato de tradução. Nas palavras de Toury (2004 [1995]), essas últimas normas  

afetam a matriz do texto, ou seja, a forma de distribuir o material linguístico, assim 

como a composição textual e a formulação verbal do texto. Também orientam, direta 

ou indiretamente, as relações entre texto-alvo e texto-fonte, ou seja, o que pode 

permanecer invariável na tradução e o que pode mudar. (TOURY, 2004 [1995], p. 

100. TN63) 

 

Dessa forma, as normas operacionais se subdividem em normas matriciais e linguístico-

textuais. As matriciais são aquelas que regulam a relação entre o material do texto-fonte e a 

forma como aparecerá no texto-meta, por exemplo, se a tradução estará completa ou não, a 

distribuição do conteúdo do texto, a segmentação textual, de modo a motivar omissões, adições 

– e igualmente a possibilidade de ocorrer compensações entre elas –, mudanças de localização 

da informação traduzida e manipulação da segmentação no texto traduzido. Já as normas 

linguístico-textuais, por sua vez, são aquelas que orientam a seleção de material linguístico e 

textual para construir o texto-alvo, e podem ser gerais – quando aplicadas a qualquer tipo de 

tradução –, ou particulares – quando afetam a tradução de um tipo textual específico ou apenas 

uma certa variedade de tradução. 

                                                 
62 Tradução nossa para: “[...] mientras que la adhesión a las normas del polo origen determina la adecuación de 

una traducción respecto al original, el respeto a las normas que se originan en la cultura meta determina su 

aceptabilidad”. 
63 Tradução nossa para: “afectan a la matriz del texto, es decir, a la forma de distribuir el material lingüístico, así 

como a la textura y a la formulación verbal del texto. También gobiernan, directa o indirectamente, las relaciones 

que se establezcan entre el texto meta y el texto de origen, es decir, qué es más previsible que permanezca 

invariable en la traducción y qué cambiará”. 
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Nessa exposição, Toury (2004 [1995]) chama a atenção para as dificuldades inerentes à 

noção de norma aplicada a qualquer área do conhecimento, e os estudos da tradução não seriam 

uma exceção. Nesse sentido, o autor destaca a influência do sistema em que a norma está 

inserida como o fator essencial para atribuir-lhe seu significado final. Acreditamos que essa 

noção é fundamental para compreender as normas que regem a tradução jornalística do jornal 

El País, como veremos no capítulo 4 da presente dissertação. 

Em conformidade com Toury, Chesterman (2016) propõe uma abordagem descritiva 

das normas de tradução, partindo do conceito social de norma, que reflete as práticas de uma 

dada comunidade e cuja validação depende da aceitação dessa mesma comunidade. Normas 

seriam a “realidade social de concepções do correto”64 a respeito de certa ação ou 

comportamento, e existem num grupo social na forma de um acordo entre seus membros a 

respeito da existência de um “comportamento correto” numa dada situação, de modo que agir 

em desacordo justificaria críticas ou aplicação de algum tipo de sanção. A esse respeito, normas 

estariam entre o polo das leis (jurídicas) e o das convenções. Difeririam das leis, por estas serem 

obrigatórias, estabelecidas por uma autoridade, e envolverem penalizações institucionalizadas, 

se descumpridas. Difeririam também das convenções, que seriam regularidades 

comportamentais atribuíveis à mera casualidade, no sentido de não responderem a motivações 

externas, mas serem puramente constatações estatísticas: agir em desacordo com uma 

convenção não teria maiores consequências, em termos de críticas ou sanções, a não ser ter o 

comportamento percebido como não convencional. 

De acordo com Chesterman (2016, p. 53), normas teriam uma função facilitadora: seu 

papel seria tornar a vida mais fácil para a maioria dos membros de uma comunidade, ou seja, 

elas teriam (idealmente) uma função benéfica “por regular o comportamento de modo a 

otimizar os ganhos para todas as partes, por criar e manter a ordem social, facilitar as interações 

materiais e sociais, e por facilitar inclusive o processamento cognitivo”65. As normas ajudariam 

a reduzir a complexidade da realidade ao criar expectativas compartilhadas e padrões de 

orientação que permitem poupar tempo e esforço: “expectativas razoáveis facilitam prever o 

futuro e, portanto, agir racionalmente66”. 

                                                 
64 “social reality of correcteness notions” (BARTSCH apud CHESTERMAN, 2016, p. 52) 
65  Tradução nossa para: “by regulating behaviour in such a way that it is optimally beneficial to all parties, by 

creating and maintaining social order, by facilitating material and social interaction, even by facilitating cognitive 

processing”. 
66Tradução nossa para: “we can say that norms have this contributory effect by virtue of their function as 

expectations: reasonable expectations make it easier to predict the future and hence act rationally”. 
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Para a presente pesquisa, interessa a proposta de Chesterman de que certas normas 

seriam motivação para a adoção de estratégias de tradução que visam a atingir o skopos da 

tradução. Chesterman (2016) entende que o uso das estratégias não tem como principal objetivo 

atingir equivalência, mas sim chegar à melhor versão do que se consideraria uma boa tradução. 

A classificação para uma proposta de teoria de tradução de Chesterman (2016) inclui 

um conjunto de normas sociais, éticas e técnicas que podem receber sua validação tanto de uma 

autoridade – aqui pode entender-se como autoridade quem encomenda a tradução – quanto da 

prática, ou seja, do fato de ter se tornado reconhecida e aceita como norma. Assim como Toury 

(2004 [1995]), Chesterman (2016) parte do princípio de que a tradução é considerada uma 

tradução na cultura-alvo, motivo pelo qual as normas que definem a aceitação de uma 

determinada tradução são estabelecidas primeiramente pela cultura-alvo, embora faça algumas 

ressalvas. Às normas da cultura-alvo também se somariam o envolvimento de outras partes, 

como os clientes ou as clientes, que podem definir normas explícitas para o que vale – e o que 

não vale – como uma tradução. As condições do que é aceito como tradução podem ser também 

ditadas pelos próprios tradutores e pelas próprias tradutoras. Nesse sentido, as normas de 

tradução não existem exclusivamente na cultura-alvo, mas também no “território intercultural 

habitado pelo tradutor ou pela tradutora67” (PYM, 1992, p. 163 apud CHESTERMAN, 2016, 

p. 57). Ainda assim, a palavra definitiva sobre o que se aceita como tradução é dada pela cultura-

alvo em seu conjunto mais amplo. O fato de que as fronteiras do próprio conceito de tradução 

tenham variado ao longo do tempo reforçaria o entendimento de que elas “não são definidas, 

em última instância, por algo intrínseco ao próprio conceito, mas pelo modo como os membros 

de uma cultura usam o conceito” (CHESTERMAN, 2016, p. 60, TN68), portanto, por normas. 

A discussão de normas de tradução, na proposta de Chesterman (2016), se concentra em 

dois grandes grupos: as normas de processo (ou de produção), que atuam sobre o modo de 

realizar a tarefa de tradução, regulando os processos; e as normas de produto, que definem o 

que uma comunidade espera como produto desejável de uma tradução. Essas seriam as normas 

que “entram em jogo depois que um ou uma cliente encomenda uma tradução, as que guiam o 

trabalho do tradutor ou da tradutora em si” (CHESTERMAN, 2016, p. 61. TN69) e as que 

Chesterman tem em vista em seu livro. Dado esse escopo, são deliberadamente excluídas as 

                                                 
67 Tradução nossa para: “[...] in the intercultural state inhabitated by the translator”. 
68 Tradução nossa para: “[the boundaries of the concept ‘translation’] are ultimately not set by something intrinsic 

to the concept itself, but by the ways in which members of a culture use the concept”. 
69 Tradução nossa para: “[those that] come into play after a client has commissioned a translation, those that guide 

the translator´s work itself”. 
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normas que Toury chama de preliminares70, por se situarem no campo das políticas sociais, 

culturais e econômicas. Quanto às normas operacionais e iniciais de Toury, elas estariam 

contempladas nas normas de produto e de processo definidas a seguir, mas com uma diferença 

de perspectiva: Chesterman sublinha que a proposta de Toury reflete uma preocupação maior 

com o produto e pouco interesse no processo, enquanto que a sua própria proposta, ao contrário, 

responde a um interesse especial no processo, sem perder de vista que normas de produto e de 

processo estariam inter-relacionadas, pois “qualquer norma de processo é determinada pela 

natureza do produto final ao qual o processo deve levar” (CHESTERMAN, 2016, p. 65. TN71).  

Nessa proposta de dois grandes grupos de normas, Chesterman (2016) define as normas 

de produto como sendo essencialmente normas de expectativa (expectancy norms), posto que 

consistem fundamentalmente em expectativas do público-alvo, sobre como deve ser um texto 

traduzido de um determinado tipo textual. Como público-alvo, o autor inclui não só os leitores 

e as leitoras, mas também quem encomenda a tradução, ou seja, os clientes ou as clientes. As 

expectativas se estabelecem, em parte, pela forma de traduzir que prevaleceu tradicionalmente 

na cultura de chegada e, em parte, pela forma dos textos paralelos (de determinado tipo textual) 

na cultura de chegada. Tais expectativas abrangem uma ampla variedade de fenômenos, que 

incluem convenções de discurso, estilo, registro, grau de gramaticalidade apropriado, 

distribuição de elementos textuais de todo tipo, colocações, escolhas lexicais, entre outros. O 

autor destaca ainda que essas normas podem sofrer influência de fatores econômicos, 

ideológicos ou políticos, bem como de relações de poder internas ou entre culturas. 

As normas de processo, por outro lado, são aquelas que regulam o processo de tradução 

propriamente. A fonte dessas normas é o grupo de pessoas que ganham reconhecimento de uma 

sociedade como tradutores e tradutoras profissionais competentes, estatuto que lhes é atribuído 

por produzirem traduções que correspondem mais de perto às expectativas (normas de produto). 

O comportamento desse grupo de profissionais competentes estabelece as normas de processo. 

Por essa razão, Chesterman as chama de “normas profissionais”. Todas as normas 

profissionais de tradução poderiam ser agrupadas dentro de três normas gerais de ordem 

superior, sendo as duas primeiras não específicas de processos de tradução: 

(i) A norma de responsabilidade (accountability norm) é ética, relativa a padrões 

profissionais de idoneidade e conscienciosidade. É aplicada à tradução por Chersterman 

                                                 
70 Ou seja, as que regulam, numa dada cultura (ou num dado polissistema literário), a seleção de obras consideradas 

merecedoras de serem traduzidas para publicação, bem como a aceitação de traduções feitas tomando por fonte 

outra tradução (ao invés do texto original). 
71 Tradução nossa para: “any process norm is determined by the nature of the end-product which it is designed to 

lead to”. 
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nos seguintes termos: um tradutor ou uma tradutora agirá de forma a atender os 

requisitos de lealdade para com o escritor ou escritora do texto original, para com quem 

encomenda a tradução, para consigo enquanto tradutor ou tradutora, para com o público 

ao qual a tradução se destina e para com qualquer outra parte relevante. Tal formulação 

permite várias interpretações sobre qual das partes deve ser priorizada, em caso de 

conflito, e não implica crença numa mensagem fixa e objetiva a ser comunicada, mas 

tem em conta que a comunicação pretendida pode envolver aspectos como a percepção 

de um jogo linguístico, ou uma experiência estética. 

(ii) A norma de comunicação (communication norm) é social, relativa ao papel do 

tradutor ou tradutora como especialista em comunicação. Chesterman a formula nos 

seguintes termos: tradutores e tradutoras agirão de forma a otimizar a comunicação entre 

as partes envolvidas, conforme requeira a situação específica. 

(iii) A norma de relação (relation norm) é específica da tradução e demais processos de 

reescrita, e põe em relevo a diferença entre estes e outros tipos de processos 

comunicativos. Chesterman formula a norma de relação nos seguintes termos: tradutores 

e tradutoras agirão de forma a estabelecer e manter uma relação apropriada de 

semelhança relevante entre texto-fonte e texto-alvo. Caberá ao tradutor ou à tradutora 

decidir o tipo de relação mais apropriada em cada caso, conforme o tipo de texto, os 

desejos de quem solicita a tradução, as intenções do escritor ou da escritora do original 

e as supostas necessidades dos futuros leitores ou das futuras leitoras. Embora se refira 

a uma relação entre textos, e, portanto, tenha natureza linguística, a norma de relação 

assim formulada contempla o fato de que o conceito estrito de equivalência é 

insuficiente para dar conta da amplitude de relações observáveis entre textos-fonte e 

textos-meta, em traduções reais. Conforme especifica Chesterman (2016, p. 68) a 

respeito da norma de relação, a equivalência é apenas uma forma possível de relação de 

tradução, e a norma de relação também pode abarcar “parâmetros como o grau 

considerado apropriado de adaptação à cultura-alvo, acréscimo e omissão de informação 

(...)72”. Precisamente por isso, sua definição foi formulada de modo a captar a faixa 

potencial de semelhanças válidas entre texto-fonte e texto-alvo73. 

                                                 
72 Tradução nossa para: “parameters as degree of target-culture adaptation considered appropriate, addition or 

omission of information”. 
73 Nas palavras exatas do autor, que invoca o conceito de Wittgenstein de “family resemblance”: “The above 

formulation of the relation norm seeks to capture precisely this potential range of valid family resemblances 

between source and target texts” (grifo nosso). 
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De acordo com a abordagem descritiva de Toury (2004 [1995]) e de Chesterman (2016), 

as normas de tradução atuam, portanto, como guia para as escolhas tradutórias, permitem 

levantar hipóteses explicativas, assim como atuam para delimitar o escopo do desvio aceitável 

nos processos e no produto de uma tradução. Na análise comparativa de traduções, o 

conhecimento das normas envolvidas também auxilia nas respostas às perguntas relacionadas 

a por que tradutores e tradutoras tendem a tomar uma determinada decisão tradutória ou por 

que tomam uma determinada decisão quando confrontados e confrontadas com um problema 

de tradução determinado. Para se adequarem às normas vigentes, os tradutores e as tradutoras 

recorrem a estratégias de tradução. Tomaremos como referência a proposta de estratégia de 

tradução de Chesterman (2016), exposta a seguir. 

 

3.2. Estratégias de tradução – Chesterman (2016)  

O sentido que Chesterman (2016) atribui a “estratégias (de tradução)” consiste em uma 

“manipulação textual” de natureza “linguístico-textual”, observável ao comparar texto-alvo 

com texto-fonte (ou seja, no produto): 

[...] estratégias (no presente sentido) designa tipos de comportamento linguístico: 

comportamento linguístico-textual, especificamente. Isto é, referem-se a operações 

que um tradutor ou uma tradutora podem realizar durante a formulação do texto-alvo 

(o processo de “textualização”) [...] Estratégias, no sentido em que usarei o termo, 

são, portanto, formas de manipulação textual explícita. Elas são diretamente 

observáveis no próprio produto da tradução, em comparação com o texto-fonte. 

(CHESTERMAN, 1997, p. 89, grifo do autor. TN.74) 

Previamente à apresentação da proposta de estratégia de tradução de Chesterman 

(2016), abordaremos de forma breve duas questões importantes que nortearam a decisão pela 

escolha do modelo teórico proposto pelo autor para a análise do texto jornalístico: o conceito 

de unidade de tradução adotado e a sua relação com a perspectiva comunicativa e funcionalista 

do modelo de estratégias pragmáticas de Chesterman (2016). 

Não parece haver, na literatura, um consenso sobre o nível em que se localiza uma 

unidade de tradução. De acordo com a definição do Dictionary of Translation Studies75 

(SHUTTLEWORTH & COWIE, 1997, p. 192-193), unidade de tradução seria um termo usado 

para se referir ao nível linguístico no qual o texto-fonte é recodificado no texto-alvo. Assim 

                                                 
74 Tradução nossa para: “strategies (in the present sense) describe types of linguistic behaviour: specifically, text-

linguistic behaviour. That is, they refer to operations which a translator may carry out during the formulation of 

the target text (the “texting” process) [...] Strategies, in the sense I shall use the term, are thus forms of explicitly 

textual manipulation. They are directly observable from the translation product itself, in comparison with the 

source text”. 
75 SHUTTLEWORTH, Mark; COWIE, Moira. Dictionary of Translation Studies. Manchester, UK: St. Jerome, 

1997. 
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definida, pode abranger, tanto as menores unidades textuais − como fonemas, morfemas, 

palavras e locuções ou sintagmas − quanto unidades maiores − como frases, orações ou 

períodos, parágrafos e até o texto como um todo. O dicionário menciona o entendimento de 

Barkhudarov a esse respeito: 

a formulação verbal em um determinado ponto do texto-fonte determinará a unidade 

de tradução mais apropriada, que pode variar ao longo de um texto, ou mesmo de uma 

única oração. Além disso, frequentemente acontece de uma unidade no texto-fonte ser 

traduzida como uma unidade de diferente tamanho no texto-alvo [...] 76 

Barkhudarov também teria levantado a questão de se unidades de tradução seriam 

elementos da forma linguística ou do conteúdo, e notado que o texto completo pode funcionar 

como unidade de tradução, embora na prática esse fenômeno parecesse se limitar à poesia. 

Quando aborda seu supermeme “livre x literal”, Chesterman (2016) também menciona 

Barkhudarok (1993) para falar da associação que esse autor estabelece entre esses dois 

parâmetros de tradução (literal ou livre) e a unidade de tradução que tradutores e tradutoras 

adotarão. Para Barkhudarok (1993), quanto menor a unidade de tradução adotada, mais literal 

seria o resultado, da mesma forma que quanto maior for a unidade de tradução adotada, mais 

“livre” será o resultado. 

No conceito de unidade de tradução com orientação funcionalista de Nord (1998), a 

unidade de tradução é sobretudo uma unidade atrelada a uma função comunicativa, e pode ser 

observadas de forma não sequencial no texto, posto que “muitas funções comunicativas são 

estabelecidas mediante diferentes traços (léxicos, semânticos, macrotextuais, paralinguísticos, 

sintáticos etc.) em vários locais do texto” (NORD, 1998, p. 70. TN77).  

Considerando a natureza funcional da tradução jornalística, amplamente discutida e 

embasada no capítulo 2, partiremos de uma concepção funcionalista e pragmática de unidade 

de tradução. Esse tipo de abordagem considera fatores situacionais que determinam a produção 

e a recepção dos textos e está alinhada ao entendimento da noção de transferência de informação 

própria da tradução de notícias, que considera o texto em seu conjunto. Dessa forma, 

privilegiaremos a adoção do entendimento de unidades maiores, como o conjunto de frases e 

os parágrafos, sem perder de vista a totalidade do texto; ou, dependendo do nível de intervenção 

observado na tradução das notícias, o próprio texto como um todo. 

                                                 
76 Tradução nossa para: “The wording at a given point in the ST would determine the most appropriate unit of 

translation, which could be expected to vary in the course of a text or even a single sentence. Furthermore, it 

frequently happens that an ST unit is translated by a TL unit of a different size […]”. 
77 Tradução nossa para: “Muchas funciones comunicativas se señalan mediante rasgos diferentes (léxicos, 

semánticos, macroestructurales, paralingüísticos, sintácticos, etc.) en varios lugares del texto”. 
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Julgamos que esse entendimento está alinhado com a pertinência da análise das 

estratégias pragmáticas de Chesterman (2016), que, por modificarem a mensagem, são mais 

bem observadas em unidades maiores e já incorporam as modificações sintáticas e semânticas 

que são observadas isoladamente em menores unidades. Entretanto, também consideraremos 

analisar mudanças predominantemente semânticas ou sintáticas em unidades menores, no 

contexto de traduções mais literais, como é o caso de práticas de tradução de notícias 

consideradas de baixa intervenção. Ressaltamos que as modificações que operam sobre 

unidades maiores de tradução, em contrapartida, poderão ser mais bem observadas no caso de 

práticas de tradução de notícias considerado de alta intervenção, caso em que são mais “livres”. 

Feitas essas observações, exporemos mais detalhadamente a discussão feita por 

Chesterman (2016) sobre estratégias de tradução. O autor assenta sua definição de estratégia de 

tradução em seis características constitutivas concomitantes: serem um processo (a process), 

uma manipulação textual (textual manipulation), serem orientadas por uma meta (goal-

oriented), focadas num problema (problem-centred), potencialmente conscientes (potentially 

conscious) e intersubjetivas (intersujective). Destacaremos as seguintes quatro características: 

processo, manipulação textual, orientação a uma meta e foco num problema. 

Em termos de processo, a noção de estratégia é uma forma por meio da qual tradutores 

e tradutoras buscam ajustar-se às normas, ou pelo menos, estar em conformidade com elas, com 

a finalidade de chegar ao que se considera uma tradução ótima, de acordo com seu skopos. Nas 

palavras do autor, “uma estratégia é aqui entendida, antes de mais nada, como uma maneira 

planejada de fazer algo. Falar de estratégias de tradução é olhar para a tradução como uma ação, 

inseri-la no amplo contexto da teoria da ação” (CHESTERMAN, 2016, p. 86. TN78). 

Em termos de manipulação textual, a adoção de uma ou outra estratégia pode ser 

observada no produto da tradução quando comparados texto-fonte e texto-alvo. Nesse sentido, 

o conceito de estratégia refere-se às operações que o tradutor ou a tradutora realizam na 

formulação do texto-alvo e remete ao tipo de relação desejada entre texto-fonte e texto-alvo, 

que pode sofrer influência do público-alvo e de fatores sociais ou ideológicos. 

Quanto à orientação a uma meta, o objetivo primordial das estratégias de tradução são 

as normas de tradução, de todos os tipos. 

Por último, ter foco num problema significa que o ponto de partida do uso de uma 

estratégia de tradução é a percepção de um problema a ser resolvido. Nas palavras de 

Chesterman (2016, p. 87): “Se a meta é o ponto de chegada de uma estratégia, qual é o seu 

                                                 
78 Tradução nossa para: “A strategy is understood here first of all as a planned way of doing something. To speak 

of translation strategies is to look at translation as an action, to place it in the wider context of action theory”. 
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ponto de partida? A resposta simples é: um problema. Uma estratégia oferece uma solução para 

um problema, e tem, portanto, foco num problema79”. 

Chesterman (2016) pontua que, de acordo com o nível do problema discutido por 

diferentes autores, o termo estratégia de tradução foi usado em dois sentidos diferentes, que 

poderiam ser distinguidos como estratégias globais e estratégias locais. As globais são aquelas 

em que o problema a ser resolvido é “como traduzir esse texto ou este tipo de texto”. Segundo 

o autor, a estratégia global vem da decisão inicial do tradutor ou da tradutora de como vai 

traduzir um texto e de qual relação pretende estabelecer entre o texto-fonte e o texto-alvo, bem 

como quais aspectos intertextuais devem ter prioridade. As estratégias locais, em contrapartida, 

são aquelas relacionadas a problemas a serem resolvidos em um nível mais específico ou local 

no texto. Essas estratégias envolvem problemas do tipo “como vou traduzir essa estrutura, essa 

ideia, esse item”. Na categorização de estratégias proposta por Chesterman, o termo é aplicado 

neste sentido de estratégia local. 

O autor faz também uma diferenciação entre estratégias de produção e de compreensão, 

explicitando que sua categorização se refere apenas a estratégias de produção, ainda que seja 

possível supor que as estratégias de produção são resultado de várias estratégias de 

compreensão. As estratégias de compreensão estão relacionadas à análise do texto-fonte e a 

toda a natureza da encomenda da tradução (comission), seriam fundamentalmente cognitivas, e 

precederiam no tempo às de produção. Em contrapartida, as estratégias de produção estão 

relacionadas à forma como o tradutor ou a tradutora manipulam o material linguístico de forma 

a produzir um texto-alvo apropriado, e “operam no espaço entre o texto-fonte e o texto-alvo80” 

(CHESTERMAN, 2016, p. 89). O autor considera que toda sua taxonomia de estratégias 

poderia ser resumida nesta única: “Mude algo”, e esta, por sua vez, poderia ser reformulada 

informalmente assim: “se você não está satisfeito ou satisfeita com a tradução que lhe vem de 

imediato à mente – porque parece agramatical, ou semanticamente estranha, ou 

pragmaticamente fraca, ou o que for – então mude algo nela” (CHESTERMAN, 2016, p. 89. 

TN81). Por fim, sua classificação diferencia entre estratégias principalmente 

sintáticas/gramaticais (codificadas como G); principalmente semânticas (S); e principalmente 

pragmáticas (Pr)82. A utilização da palavra “principalmente” responde ao fato de 

                                                 
79 Tradução nossa para: “If a goal is the end-point of a strategy, what is the starting point? The simple answer is: 

a problem. A strategy offers a solution to a problem, and is thus problem-centred”. 
80 Tradução nossa para: “[…] the domain in which strategies operate: the space between source and target texts”. 
81 Tradução nossa para: “if you are not satisfied with the target version that comes immediately to mind – because 

it seems ungrammatical, or semantically odd, or pragmatically weak, or whatever – then change something in it”. 
82 Chesterman indica que a utilidade dessa codificação (G, S, Pr) ficará mais clara nos capítulos subsequentes 

(2016, p. 90). Elas podem ser usadas, por exemplo, para marcar a presença de uma estratégia específica em dado 
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frequentemente existir uma sobreposição entre elas, com diferentes tipos de estratégias podendo 

ocorrer concomitantemente. Além disso, o autor ainda reconhece que as estratégias de sua 

categorização poderiam ser divididas em subgrupos e de variadas formas, ou seja, a proposta 

envolve um grau considerável de flexibilidade e abertura, e não configura uma classificação 

estática. 

Embora se trate de uma taxonomia própria original, cabe destacar que a classificação de 

estratégias proposta por Chesterman (2016) também representa uma tentativa de organizar 

propostas prévias feitas por outros autores83.  

Feito esse apanhado sobre as características gerais das estratégias propostas por 

Chesterman, listaremos as estratégias sintáticas e semânticas, com suas respectivas definições. 

Em seguida, procederemos a tratar com maior atenção das estratégias pragmáticas, em virtude 

de sua natureza e, consequentemente, da sua pertinência e validade para a análise do texto 

jornalístico, conforme esclarecemos no início do presente item 3.2. 

Sobre valer-se de uma classificação de estratégias que ele próprio reconhece como 

fundamentalmente heurística, ou seja, provisória e hipotética, com fins operacionais, 

Chesterman esclarece ter optado por abrir mão de rigidez e complexidade classificatória em 

favor de um instrumental que funciona na prática, que usa terminologia acessível, e que parece 

diferenciar suficientemente, sem atolar-se em detalhes que poderiam torná-lo imanejável, e 

considera: 

Neste contexto, se as estratégias oferecem ferramentas conceituais úteis para falar 

sobre tradução, ao focalizar coisas específicas que os tradutores e as tradutoras 

parecem fazer, e aperfeiçoar as habilidades tradutórias, então isso já é justificativa 

suficiente. (CHESTERMAN, 2016, p. 90. TN84)  

 

Como dito anteriormente, a proposta de Chesterman (2016) divide as estratégias de 

tradução em três grupos – sintáticas, semânticas e pragmáticas. Cada um desses grupos abrange 

                                                 
ponto de um texto analisado, ou para sinalizações em atividades pedagógicas, no ensino de tradução. Mantemos 

os mesmos códigos propostos por Chesterman, que funcionam também em português: G = sintáticas/Gramaticais, 

S = Semânticas, Pr = Pragmáticas. 
83 Dentre esses autores, Chesterman destaca a proposta de Vinay e Darbelnet (1958), por ter sido a mais influente, 

e menciona também entre suas bases as de Catford (1965); Nida (1964), Malone (1988) e Leuven-Zwart 

(1989/1990) (cf.  p. 90). Nesse ponto, fazemos um parêntese para notar que esses autores nem sempre chamaram 

de “estratégias”, e que Hurtado Albir (2001) nota essa discrepância de terminologia. O próprio Chesterman (2016) 

faz uma discussão sobre a denominação, que será abordada ao final do presente capítulo da dissertação, no item 

3.4.  
84 Tradução nossa para: “[But no claims are being made here about the formal or theoretical status of these 

strategies or their grouping.] In this context, if the strategies provide useful conceptual tools for talking about 

translation, for focusing on particular things that translators seem to do, and for improving translation skills, then 

that is justification enough”. 
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dez tipos diferentes de estratégias. A seguir, apresentaremos as definições das estratégias de 

cada grupo, reproduzindo-as a partir de Chesterman (2016, p. 91-109), em grande parte dos 

casos, traduzindo linearmente as palavras do autor85. 

O primeiro grupo engloba as estratégias sintáticas (G), que envolvem mudanças 

puramente sintáticas e gramaticais de diferentes tipos, e manipulam fundamentalmente a forma. 

Subdividem-se da seguinte maneira: 

G1. Tradução literal (literal translation): caracteriza-se pela máxima proximidade 

possível com a forma da língua-fonte, sem ser agramatical na língua-alvo. Para alguns 

teóricos (ex. Vinay; Darbelnet, 1958), esta estratégia é o padrão, ou seja, só haveria 

desvio da tradução literal quando o resultado não funcionasse (ex. por agramaticalidade, 

por soar estranho ou sem sentido semanticamente, por não funcionar pragmaticamente). 

G2. Empréstimo, calco (loan, calque): inclui tanto o empréstimo de itens individuais 

quanto o de estruturas sintagmáticas e expressões estrangeiras. 

G3. Transposição (transposition): qualquer mudança de classe de palavra, por ex., de 

substantivo para verbo, de adjetivo para advérbio. É frequente que ocorra 

concomitantemente com uma alteração estrutural. 

G4. Troca de unidade (unit shift): acontece quando uma unidade do texto-fonte é 

traduzida por uma unidade diferente no texto-alvo, entendendo-se por unidade: 

morfema, palavra, sintagma (ou locução), oração, período e parágrafo. 

G5. Alteração estrutural no sintagma (phrase structure change): é uma estratégia, ou 

grupo de estratégias, que abrange diversas alterações possíveis no nível do sintagma, 

por ex.: número ou pessoa gramatical, mudar um sintagma nominal de definido para 

indefinido e vice-versa, mudar tempo ou modo num sintagma verbal. A unidade em si 

não é alterada, ou seja, um sintagma do texto-fonte corresponde a um sintagma do texto-

alvo, mas sua estrutura interna muda. 

G6. Alteração estrutural na oração (clause strutcture change): alterações na estrutura 

da oração em relação a seus sintagmas constitutivos, por ex., ordem dos componentes 

(analisados simplesmente como sujeito, verbo, objeto, complementos), voz ativa vs. voz 

passiva, estrutura transitiva vs. estrutura intransitiva. 

G7. Alteração estrutural no período (sentence structure change): afeta a estrutura da 

unidade do período, considerando que este é composto de mais de uma oração, por ex., 

                                                 
85 Embora sistematicamente excluindo os exemplos que oferece, que são principalmente no par alemão-inglês. 
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alteração na relação entre oração principal e subordinada, alterações nos subtipos de 

oração. 

G8. Alteração da coesão (cohesion change): são alterações de referências intratextuais 

(elipse, substituição, coesão pronominal ou por repetição...), ou no uso de conectores de 

diversos tipos. 

G9. Troca de nível (level shift): mudança nos níveis gramaticais (fonológico, 

morfológico, sintático, lexical). Um modo de expressão de um item particular é 

deslocado de um nível para outro. Uma razão para que aconteça uma troca de nível é a 

tipologia linguística, por ex., se a língua é mais analítica ou mais aglutinante. Outro fator 

pode ser o papel da entonação: línguas em que a entonação porta sentido (ex. 

interrogativo) vs. línguas em que esse sentido se expressa total ou parcialmente pela 

ordem de palavras, por ex. 

G10. Alteração do esquema (scheme change): alterações na tradução de esquemas 

retóricos, como paralelismo, repetição, aliteração, métrica etc. 

 

O grupo das estratégias semânticas, por sua vez, abrange mudanças na semântica 

lexical e inclui aspectos do sentido oracional (ex. ênfase). São manipulações de nuanças do 

significado. De acordo com Chesterman (2016), muitas delas derivam do conceito de 

modulação de Vinay e Darbelnet. Estão divididas da seguinte forma: 

S1. Sinonímia (synonymy): opção por um sinônimo ou quase-sinônimo, ao invés do 

equivalente interlingual “óbvio” (para evitar repetição, por ex.). 

S2. Antonímia (antonymy): opção pela seleção de um antônimo combinado com um 

elemento de negação. 

S3. Hiponímia (hyponymy): alterações na relação de hiponímia. Possui três subclasses: 

especificação (ou particularização): troca de um superordenado por um hipônimo; 

generalização: troca de um hipônimo por um superordenado; troca de um hipônimo por 

outro hipônimo vinculado ao mesmo superordenado. 

S4. Antonímia conversa (converses): em pares de estruturas (geralmente verbais) que 

expressam o mesmo estado de coisas a partir de pontos de vista opostos, troca de um 

elemento do par por outro (ex. “comprar” por “vender”). 

S5. Alteração do grau de abstração (abstraction change): seleção de um nível de 

abstração diferente, que pode ser a passagem do abstrato para o mais concreto, ou do 

concreto para o mais abstrato. 
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S6. Alteração da distribuição (distribution change): mudança na distribuição dos 

“mesmos” componentes semânticos, seja para mais itens, o que configura uma expansão 

(expansion); ou menos itens, o que configura uma compressão (compression)86. 

S7. Alteração da ênfase (emphasis change): consiste em acréscimo, redução ou 

alteração de ênfase ou foco temático, por uma razão ou outra.  

S8. Paráfrase (paraphrase): esta operação dá como resultado uma versão que poderia 

ser descrita como “solta”, “livre”, em alguns contextos inclusive não traduzida. Os 

componentes semânticos no nível do lexema tendem a ser desconsiderados em prol do 

sentido pragmático de alguma unidade maior, como uma oração inteira. De acordo com 

Chesterman (2016), é uma estratégia tipicamente adotada no caso de expressões 

idiomáticas para as quais não é possível encontrar uma expressão idiomática 

correspondente na língua-alvo. 

S9. Alteração do tropo (trope change): é utilizada na tradução de tropos retóricos (ex. 

expressões figuradas). 

S10. Outras alterações semânticas: inclui outras modulações de vários tipos, como a 

mudança de direção (espacial) ou de direção dêitica. 

 

Por fim, temos o grupo das estratégias pragmáticas, que será mais detalhado, em 

virtude da especial pertinência de seu uso para a análise da tradução do gênero notícia, uma vez 

que se caracterizam pela seleção de informação feita em função do público-alvo e da decisão 

global de como traduzir a totalidade do texto para esse público. Sua importância destacada para 

nosso estudo reside no fato de essas estratégias envolverem maiores mudanças em relação ao 

texto-fonte, pois, ao contrário das estratégias anteriormente listadas, as pragmáticas manipulam 

a própria mensagem, ou seja, a informação. Além disso, também incorporam mudanças 

sintáticas e semânticas, posto que tais mudanças são componentes intrínsecos de qualquer 

mudança de informação realizada no nível textual. 

A seguir reproduzimos a definição dada por Chesterman (2016) para esse tipo de 

estratégia: 

Com o termo estratégias pragmáticas eu me refiro àquelas fundamentalmente 

relacionadas à seleção de informação no texto-alvo, uma seleção que é guiada pelo 

conhecimento do tradutor ou da tradutora sobre o público-alvo potencial da tradução. 

Aqui não pretendo entrar em qualquer discussão mais ampla sobre o lugar que a 

pragmática ocupa na tradução de modo geral, apenas propor um conjunto de 

estratégias comparável com as sintáticas e as semânticas, mencionadas anteriormente. 

                                                 
86 Exemplos possíveis do português para o espanhol seriam: telefonar > hablar por teléfono (expansão); caixa de 

correio > buzón (compressão). 
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As estratégias pragmáticas tendem a envolver mudanças maiores em relação ao texto-

fonte e, tipicamente, incorporam também mudanças sintáticas e/ou semânticas. Se as 

estratégias sintáticas manipulam a forma e as estratégias semânticas manipulam o 

significado, pode-se dizer que as estratégias pragmáticas manipulam a mensagem 

propriamente. Essas estratégias costumam ser o resultado de uma decisão global do 

tradutor ou da tradutora em relação à forma mais apropriada de traduzir um texto como 

um todo. (CHESTERMAN, 2016, p. 104. TN87)  

O conjunto proposto por Chesterman (2016, p. 104 a 109) engloba as seguintes 

estratégias pragmáticas, as quais daremos atenção especial, em virtude do foco da presente 

pesquisa: 

Pr1. Filtro cultural (cultural filtering): Essa estratégia também é conhecida como 

naturalização (naturalization), domesticação (domestication) ou adaptação 

(adaptation). Designa a operação por meio da qual itens do idioma-fonte, em particular 

itens culturalmente específicos (culture-specific items), são traduzidos por equivalentes 

culturais ou funcionais no idioma-alvo, adequando-se às normas da língua-alvo. 

Chesterman nomeia essa estratégia a partir da noção de cultural filter de Juliane House 

(1981). O procedimento oposto – ou seja, quando tais itens não são adaptados dessa 

forma, mas emprestados ou transferidos diretamente, por exemplo – é designado por 

diferentes autores como exotismo (exotization), estrangeirização (foreignization) ou 

distanciamento (estrangement). 

Pr2. Alteração da explicitude (explicitiness change): Essa estratégia abrange tanto 

tornar algo mais explícito (explicitação), quanto mais implícito (implicitação). 

Chesterman chama a atenção para o fato de que a explicitação tem se mostrado uma das 

estratégias mais utilizadas por tradutores e tradutoras. Refere-se à forma como 

tradutores e tradutoras adicionam explicitamente no texto-alvo uma informação que 

seria possível de inferir no texto-fonte, mas que estava implícita nele. A implicitação é 

uma operação no sentido oposto: ao considerar que o público-alvo muito provavelmente 

será capaz de inferir certos elementos da mensagem, o tradutor ou a tradutora optam por 

deixá-los implícitos na tradução. 

                                                 
87Tradução nossa para: “By pragmatic strategies I mean those which primarily have to do with the selection of 

information in the TT [target text], a selection that is governed by the translator’s knowledge of the prospective 

readership of the translation. I do not enter here into any wider discussion of the place of pragmatics in translation 

more generally, but propose a set of strategies comparable to the syntactic and semantic ones mentioned above. 

Pragmatic strategies tend to involve bigger changes from the ST [source text], and typically incorporate syntactic 

and/or semantic changes as well. If syntactic strategies manipulate form, and semantic strategies manipulate 

meaning, pragmatic strategies can be said to manipulate the message itself. These strategies are often the result of 

a translator’s global decisions concerning the appropriate way to translate the text as a whole”. 
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Pr3. Alteração da informação (information change): Essa estratégia abrange tanto o 

acréscimo (addition) quando a omissão (omission) de informação. Em sua faceta de 

acréscimo, consiste na inserção de informação realmente nova no texto-alvo, ou seja, 

informação que não estava presente de forma implícita no texto-fonte (portanto não 

inferível), mas que é considerada relevante para o público-alvo. A omissão é a operação 

oposta: configura-se quando uma informação do texto-fonte considerada irrelevante 

para o novo público-alvo é realmente suprimida, no sentido de já não poder ser 

recuperada (não sendo inferível no texto-alvo). Neste último caso, a estratégia também 

pode envolver o resumo de informação, pelo mesmo motivo. Chesterman destaca que a 

diferença entre a estratégia de alteração da explicitude (explicitação/implicitação) e a de 

alteração da informação (acréscimo/omissão) está na impossibilidade, nesta última, de 

inferir a informação acrescentada ou omitida. 

Pr4. Alteração da interpessoalidade (interpersonal change): Essa estratégia atua no 

nível do estilo geral do texto, podendo consistir na alteração do nível de formalidade, 

do grau de emotividade e envolvimento, do grau de tecnicismo do léxico, entre outros, 

ou seja, qualquer coisa que envolva uma alteração nas marcas de relação entre 

texto/autor ou autora e leitor ou leitora. Chesterman exemplifica com a utilização de 

diferentes formas de tratamento no texto-fonte e no texto-alvo, aumentando ou 

diminuindo o grau de formalidade de um texto para o outro. 

Pr5. Alteração ilocucionária (illocutionary change): Alterações ilocucionárias 

(alterações do ato de fala) normalmente estão associadas a outras estratégias. Por 

exemplo, uma mudança de modo verbal de indicativo para imperativo também envolve 

uma mudança ilocucionária de afirmação para solicitação. Uma alteração ilocucionária 

também pode envolver, por ex., o uso de perguntas retóricas e de exclamações nos 

textos. Também pode consistir em mudanças dentro de uma mesma categoria de atos de 

fala. Por exemplo, dentro da categoria de atos conhecidos como representativos 

(afirmar, contar, citar...), escolhe-se alterar uma citação direta para uma indireta. 

Pr6. Alteração na coerência (coherence change): Enquanto que a estratégia de 

alteração da coesão se refere a marcadores formais de coesão textual, a estratégia de 

alteração na coerência se refere à organização lógica da informação no texto, no nível 

ideacional. Chesterman dá como exemplo a junção de dois parágrafos de um texto-fonte 

em um único parágrafo no texto-alvo, no intuito de dar maior ênfase a uma determinada 

informação. 



79 

 

Pr7. Tradução parcial (partial translation): Essa estratégia abrange qualquer tipo de 

tradução de aspectos parciais de um texto, como é o caso de traduções resumidas, 

transcrição/transliteração, tradução apenas de sons, entre outras. 

Pr8. Alteração da visibilidade (visibility88 change): Essa estratégia se refere à 

mudança no status da presença autoral, ou à ingerência aberta vs. apagamento da 

presença do tradutor ou da tradutora. Como exemplo dessa estratégia, está a inserção de 

marcas como notas do tradutor ou da tradutora, comentários entre colchetes, explicações 

de trocadilhos, ou o acréscimo de algum tipo de glossário, elementos que chamam a 

atenção do leitor ou da leitora para a presença do tradutor ou da tradutora. Tradutor ou 

tradutora deixam, assim, de estar “transparentes” e ficam interpostos entre autor/autora 

e público leitor, com o efeito de que o autor ou a autora passam momentaneamente a 

um segundo plano. 

Pr9. Transedição (transediting): A nomenclatura dessa estratégia baseia-se no termo 

sugerido por Stetting (1989) para designar as revisões e mudanças de redação, por vezes 

drásticas, que um tradutor ou uma tradutora precisam fazer em textos-fonte mal escritos, 

incluída a reorganização radical e a reescrita, em um nível muito mais global do que no 

caso das outras estratégias anteriormente mencionadas. 

Pr10. Outras alterações pragmáticas (other pragmatic changes): Chesterman 

exemplifica outros tipos possíveis de alterações pragmáticas com o caso de mudança de 

layout do texto-alvo, ou escolha de deixar marcas de uma determinada variedade 

linguística no texto-alvo quando não há marcas dialetais que identificando a origem 

regional (em termos de variação linguística), no texto-fonte. 

 

3.3. Motivação para uso das estratégias na tradução jornalística 

Conforme apontado por Chesterman (2016), o instrumental das estratégias de tradução 

na análise proposta por estudos descritivos pode apresentar certa superficialidade se, 

adicionalmente, não forem levantadas as possíveis motivações para seu uso e se não forem 

exploradas as situações contextuais. 

Antes de apresentar sua proposta de estratégia de tradução, no capítulo 4 do livro Memes 

of Translation (ed. rev. 2016), Chesterman faz o seguinte alerta, que utilizaremos para 

introduzir as motivações para o uso de tais estratégias na análise do texto jornalístico do gênero 

notícia: 

                                                 
88 Conceito desenvolvido por Venuti (1995). 



80 

 

O nível de análise [das estratégias apresentadas] é, portanto, bastante superficial: 

estamos apresentando um conjunto de ferramentas linguísticas, não refletindo aqui 

sobre as razões precisas pelas quais são utilizadas, nem sobre seus vários possíveis 

efeitos. Contudo, uma análise desse tipo representa um primeiro passo necessário em 

direção a futuras pesquisas que possam aprofundar as razões pelas quais determinados 

tradutores ou determinadas tradutoras escolhem determinadas estratégias sob 

determinadas circunstâncias. (CHESTERMAN, 2016, p. 91. TN89) 

Para Chestermann (2016), a motivação para a escolha de uma determinada estratégia de 

tradução por um tradutor ou tradutora deriva das normas de tradução. Poderíamos reformular 

isso em termos da abordagem funcionalista, dizendo que a escolha de uma estratégia visa a 

atingir o skopos de uma tradução, e o skopos, em última instância, seria a conformidade com 

normas de tradução. 

Na tradução jornalística, podemos inferir algumas das motivações que objetivam 

atender às quatro normas descritas no ponto 3.1: a norma de expectativa (de produto); e as 

normas de responsabilidade (accountability), comunicação e de relação (que são de processo). 

Veremos também como tais normas se inter-relacionam. 

Como norma de expectativa, poderíamos apontar primeiramente as expectativas que o 

jornal, como cliente que encomenda a tradução, possui em relação à tradução que será entregue. 

Atender a tal faceta da norma de expectativa envolve o cumprimento de convenções de 

discurso, estilo, registro, escolhas gramaticais e lexicais – entre outras –, estabelecidas pelo 

jornal e que estão frequentemente formuladas em seu manual de redação e estilo. Os leitores e 

as leitoras, por sua vez, também terão suas expectativas enquanto consumidores da notícia 

traduzida. Tais expectativas seriam encontradas quando o texto atende às necessidades 

comunicativas desse novo público-alvo. Para o cumprimento da norma de expectativa na esfera 

jornalística, também poderíamos apontar escolhas de léxico ideologicamente marcadas, feitas 

pelo tradutor ou pela tradutora, alinhadas com a ideologia do jornal. 

A norma de responsabilidade (accountability), por sua vez, seria atendida quando 

tradutor ou tradutora adotam uma postura ética e leal a todas as partes envolvidas no processo 

de tradução. No caso da tradução jornalística, atender a tal norma poderia abranger o 

comprometimento com a checagem/verificação das informações que o tradutor ou a tradutora 

traduz, por exemplo, bem como cumprir com o prazo de entrega, importante para que o interesse 

da notícia não se perca. 

                                                 
89Tradução nossa para: “The level of analysis is thus fairly superficial: we are displaying a set of linguistic tools, 

not pondering here on exactly why they are used, nor on their various possible effects. Yet an analysis of this kind 

represents a necessary first stage towards further research that would dig deeper into the reasons why particular 

translators choose particular strategies under particular circumstances”. 
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A norma de comunicação é uma das mais importantes que regem a tradução jornalística, 

devido a sua ideia de transferência de informações para um novo público. Nesse sentido, atender 

a critérios estabelecidos por essa norma envolveria realizar as modificações necessárias no texto 

a fim de garantir, principalmente, aumento da sua legibilidade, clareza e suficiência 

informativa, bem como melhorar a fluidez do texto quando lido por um novo público-alvo. Sob 

a ótica dessa norma, tradutores e tradutoras são vistos como especialistas em comunicação, com 

o instrumental adequado para realizar as modificações necessárias a fim de atingir a finalidade 

proposta. 

A norma de relação é específica da tradução e está intimamente ligada à natureza da 

tradução jornalística. Essa norma orienta o tipo de relação que se pretende estabelecer entre 

texto-fonte e texto-alvo. Conforme vimos no capítulo 2 da presente dissertação, a tradução 

jornalística do gênero notícia é caracterizada por diversas práticas, as quais podem resultar em 

intervenções significativas no texto-alvo. Cabe ao jornal que encomenda a tradução estabelecer 

os limites para as edições possíveis de realizar no texto-alvo. Nesse sentido, atender a essa 

norma envolve atender aos critérios e às instruções estabelecidos para a tradução da notícia, de 

forma a atingir a relação pretendida entre texto-fonte e texto-alvo. 

Neste debate sobre as motivações para o uso das estratégias, também acrescentamos a 

motivação de compensação definida por Chesterman (2016). À diferença de outros autores 

como Hurtado Albir (2001), Chesterman entende a compensação como uma motivação 

subjacente à adoção de distintas estratégias (e não como mais uma das estratégias). Em suas 

próprias palavras: “Se, portanto, o tradutor ou a tradutora decidem fazer algo (acrescentar, 

omitir, modificar etc.) em um ponto do texto, essa atitude seria justificativa suficiente para o 

uso de uma estratégia com motivo de compensação em qualquer outro ponto do texto” (2016, 

p. 112. TN90). Essa concepção do estatuto da compensação corresponde à visão de que é o texto 

como um todo que está sendo traduzido, e não unidades menores da língua, e está alinhada com 

nosso entendimento de unidade de tradução, apresentado no início do ponto 3.2. do presente 

capítulo.  

 

 

 

 

                                                 
90Tradução nossa para: “If, therefore, the translator chooses to do something (add, omit, change, etc.) at one point 

in the text, this action in itself may be sufficient justification for a compensatory strategy at some other point in 

the text”. 
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3.4. Sobre o uso do termo “estratégia” 

Já na primeira publicação do livro Memes of Translation, em 1997, Chesterman 

mostrava preocupação em chamar a atenção para diferentes usos do termo ‘estratégia’ (strategy) 

e identificava uma ‘confusão terminológica’ em torno desse termo: 

O termo “estratégia” tem muitos sentidos diferentes em psicologia, sociologia, 

linguística e linguística aplicada, e teoria da tradução. Diferentes tipos de distinção 

têm sido feitas entre estratégias, táticas, planos, métodos, regras, processos, 

procedimentos e princípios etc. (ver, por ex., Lörscher 1991): o resultado tem sido 

uma confusão terminológica considerável. (CHESTERMAN, 1997, p. 87. TN.91) 

 

Por isso, faz um cotejo entre sentidos atribuídos por diversos autores, e as diferenciações 

estabelecidas no livro, conforme Chesterman vai delimitando o sentido que ele próprio atribui 

ao termo, na categorização de “estratégias de tradução” que apresenta. Diferencia, como vimos, 

entre estratégia global e local, estratégia de compreensão e de produção etc., até chegar ao 

sentido que atribui a “estratégias (de tradução)” em sua própria categorização. 

Na edição revisada de Memes of Translation – publicada em 2016 e base deste capítulo 

da dissertação –, Chesterman acrescenta ao capítulo sobre “estratégias de tradução” uma 

atualização, na forma de item final, a respeito de publicações posteriores à edição de 1997, que 

retomaram as controvérsias em torno da conceitualização do termo. Entre as referências que 

faz, está uma publicação dele próprio, de 2005, em que reconhecia a pertinência de reservar o 

termo “estratégia” para outro tipo de fenômeno tradutório, e utilizar, para as manipulações 

textuais aqui categorizadas, os termos “técnicas” (technics) e “mudanças” (shifts): técnicas para 

a perspectiva da pessoa que as aplica (processo) e mudanças para a perspectiva do resultado 

observável ao comparar texto-fonte e texto-alvo (produto). A sugestão de diferenciação 

terminológica feita por Chesterman em 2005 pode ser resumida esquematicamente na seguinte 

tabela: 

 

Termo Definição e exemplos 

método (method) de 

tradução 

uma forma global de traduzir (e não uma solução local); uma forma 

global/total do processo de tradução. 

 

tipo (type)  

de tradução 

o correlato do método, da perspectiva de seu resultado final 

                                                 
91 Tradução nossa para: “The term ‘strategy’ has many different senses in psychology, sociology, linguistics and 

applied linguistics, and translation theory. Different kinds of distinctions have been made between strategies, 

tactics, plans, methods, rules, processes, procedures and principles etc. (see e.g. Lörscher 1991): the result has 

been considerable terminological confusion”. 
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um dado método de tradução resulta numa tradução de certo tipo, 

como “livre”, “literal”, “semântica”, “comunicativa”, “do 

espírito”, “filológica” etc.92 

 

estratégia (strategy)  

de tradução 

em seu sentido original de resolução de problema, um plano que é 

implementado em um dado contexto. 

Ao serem planos, as estratégias são cognitivas, não linguísticas. 

A implementação é procedimental, mas o plano em si, enquanto 

esquema cognitivo, não o é.  

Estratégias são formuladas e implementadas para muitos tipos 

de problemas, em diferentes fases do processo de tradução, mas 

não são relevantes para o processamento automatizado, 

rotinizado, livre de problemas. 93 

Por ex.: escolha inicial de orientação à fonte vs. orientação ao alvo, decisões 

sobre estrangeirizar ou domesticar, estratégias de busca e pesquisa, 

estratégias de revisão. 

técnica (technique)  

de tradução 

procedimentos textuais de micronível, portanto, operações linguísticas, 

formas de manipular o fenômeno textual 

 

Por ex., mudar um substantivo para verbo (transposição) ou incluir uma 

coesão mais explícita. 

 

mudança (shift) resultado de um processo, observável como tipos de diferença entre alvo e 

fonte 

Muitos dos nomes tradicionais para mudanças se 

sobrepõem aos nomes dados para técnicas [...], mas os 

dois deveriam ser mantidos separados 

conceitualmente.94 

Ex.: do ponto de vista pedagógico, ensinam-se técnicas, mas do ponto de 

vista de quem analisa uma tradução, o que se vê comparando texto-alvo e 

texto-fonte são mudanças (shifts). 

 
Tabela 3: Diferenciação terminológica com base em Chesterman (2005) 

 

                                                 
92 Tradução nossa para: "a given translation method leads to a translation of a certain type, such as free, literal, 

semantic, communicative, gist, philological, etc." (Todas as citações traduzidas no quadro são de CHESTERMAN, 

2005, p. 210). 
93 Traduções nossas para: “As plans, strategies are cognitive, not linguistic”. “The implementation is procedural, 

although the plan itself, as a cognitive schema, is not”. “Strategies are formulated and implemented for many kinds 

of problems, at different phases in the translation process, but are not relevant to routine, problem-free, automatized 

processing”.  
94 “Many of the traditional names for shifts overlap with names given to techniques [...] but the two should be kept 

conceptually separate”. 
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Acompanharemos Chesterman (2005) em três aspectos: 

‒ reconhecer a pertinência e a vantagem de uma distinção conceitual e terminológica 

mais aprimorada e rigorosa para esses diferentes aspectos da tradução; 

‒ assumir que usaríamos de bom grado outro termo que não “estratégias de tradução” 

para designar as categorias de análise a serem aplicadas no capítulo 5 (como poderia ser o termo 

“técnicas”, mais próximo do que foi usado na categorização pioneira de Vinay e Darbelnet, ou 

o termo “modalidades”, proposto por Francis Henrik Aubert, em 1998, que se diferencia dos 

“procedimentos técnicos” de Vinay e Darbelnet, da mesma forma que Chesterman (2005) 

propõe diferenciar shifts de techniques, ou seja, “modalidade” foi um termo proposto 

especificamente para diferenciar “técnicas” ou “procedimentos técnicos”, em sua perspectiva 

de ação, das suas concretizações nos textos como diferenças observada e descritas ao comparar 

o material linguístico de texto-alvo e texto-fonte); 

‒ continuaremos usando, no capítulo de análise de corpus desta dissertação, o termo 

“estratégia”, com o sentido restrito ad hoc a ele atribuído no livro de 1997, assim como o próprio 

Chesterman o manteve na reedição de 2016 (em nosso caso, será mantido principalmente por 

coerência terminológica com a fonte das categorias a serem aplicadas: o livro de Chesterman). 

 

Após realizarmos esse esclarecimento e analisarmos as motivações para o uso das 

estratégias de tradução, bem como a relação entre essas estratégias e as normas de tradução, 

partiremos para o próximo capítulo, destinado a traçar o perfil do jornal emissor dos textos que 

integram o corpus da pesquisa. Com base nesse perfil, conseguiremos entender normas 

específicas estabelecidas pelo El País, que poderão fornecer subsídios para hipóteses 

explicativas acerca da utilização de determinadas estratégias nas notícias traduzidas e 

publicadas por esse jornal. 
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CAPÍTULO 4 – O EL PAÍS COMO EMISSOR DOS TEXTOS QUE INTEGRAM O 

CORPUS  

 

Conforme mencionamos anteriormente, existem diferentes práticas de tradução 

jornalística, e vimos que não é possível analisar a tradução de maneira isolada, ou seja, é 

fundamental conhecer o contexto institucional em que esta tradução ocorre e compreender as 

normas da empresa que a encomenda. Vuorie (1995 apud VALDEÓN, 2016, p. 36) afirma que 

não é possível analisar o processo de tradução de notícias de maneira isolada, sem levar em 

consideração o contexto individual, social, institucional e cultural em que esse processo 

acontece, motivo pelo qual é necessário transpor a definição de tradução como mera 

transferência linguística.  

Nesse sentido, propomos, no presente capítulo, conceituar o jornal emissor dos textos 

que integram o corpus da pesquisa, a fim de compreender quais são as condições de produção 

das notícias traduzidas e publicadas no jornal. Para tanto, utilizaremos como referências 

principais a tese de doutorado de Renilse Paula Batista (2016), intitulada Tradução e 

jornalismo: A identidade brasileira na imprensa digital espanhola El País95, em que a 

pesquisadora propõe como objetivo principal analisar a representação da identidade brasileira 

nas notícias traduzidas e publicadas nas edições digitais Espanha e Brasil do El País; a edição 

mais recente do Manual de Redação e Estilo do El País, publicada em 2014; a segunda edição 

do Manual de Tradução e Redação do El País Brasil, de 2015, elaborado por Rodrigo Leite96, 

coordenador de tradução da edição brasileira do jornal, e utilizado pela equipe de tradução dessa 

edição; uma entrevista realizada com esse mesmo coordenador de tradução da edição brasileira 

do jornal El País97; e a exposição realizada por José Luís Sansáns, um dos profissionais que 

integram a equipe de tradução do El País, na  38ª Semana do Tradutor da Unesp98. O quadro 

conceitual de base para o presente capítulo são os trabalhos de Hernández Guerrero (2009, 

2010), Valdeón (2016), Bielsa e Bassnett (2009) e Bielsa (2010).   

                                                 
95 PAULA BATISTA, Renilse. Traducción y Periodismo: La identidad brasileña en la prensa digital española El 

País. (Tese de doutorado) ‒ Faculdade de Tradução e Comunicação, Departamento de Tradução e Interpretação. 

Universidade de Salamanca (USAL), 2016.  
96 Agradecemos a inestimável colaboração do Rodrigo Leite para a realização dessa pesquisa. Ele aceitou nos dar 

uma entrevista e compartilhou, por e-mail, o referido Manual de Redação e Tradução do El País Brasil, de uso 

interno pela equipe de tradutores e tradutoras da edição brasileira do jornal El País.     
97 A entrevista foi realizada no dia 3 de maio de 2018, por e-mail. O questionário utilizado nessa entrevista 

encontra-se na parte de “Apêndices” da presente dissertação.     
98 A exposição integrou a conferência “Comunicação digital e tradução de webnotícias: acesso à informação 

globalizada”, realizada no dia 26 de setembro de 2018 na 38ª edição da Semana do Tradutor. O evento foi realizado 

na Unesp - Campus de São José do Rio Preto. 
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 Primeiramente, conceituaremos o jornal El País e analisaremos alguns aspectos 

integrantes da edição mais recente do Manual de Redação e Estilo do El País, precisamente 

aqueles relacionados ao entendimento do jornal sobre os gêneros jornalísticos da edição digital, 

fundamental para a análise proposta. Destacaremos o entendimento do jornal sobre os distintos 

gêneros e suas particularidades, com foco no gênero notícia no formato digital.     

Em seguida, abordaremos as características da edição El País Brasil e da prática de 

tradução nessa edição. Apontaremos algumas das normas presente no Manual de Redação e 

Tradução do El País Brasil, utilizado internamente pela equipe de tradutores e tradutoras da 

edição brasileira.  

Na parte final deste capítulo, apresentaremos os critérios utilizados para a seleção das 

notícias que integram o corpus da pesquisa.  

 

4.1. Edição digital do jornal El País 

O El País é um jornal espanhol de inquestionável prestígio, pertencente ao grupo Prisa. 

O jornal começou suas atividades no ano de 1976, um ano após o término da ditadura franquista 

na Espanha. Segundo Herrero Faúndez99 (2009 apud PAULA BATISTA, 2016, p. 184), o El 

País é fundado em um contexto em que existem elementos mais conservadores, embora o jornal 

se identifique com uma posição democrática e independente. Com o passar do tempo, o jornal 

passou a adotar um posicionamento mais prudente, equilibrado e moderado.   

A edição digital do jornal teve início em maio de 1996; contudo, consolidou-se apenas 

em maio de 2000 a partir de um projeto da Prisacom, empresa jornalística especializada em 

internet do grupo Prisa e responsável pela coordenação e assessoramento dos conteúdos digitais 

do grupo. Conforme aponta Paula Batista (2016), a proposta inicial do formato digital limitava-

se a reproduzir, quase integralmente, as notícias da edição de papel e não apresentava nenhuma 

ferramenta de interatividade comunicativa como os hipertextos. As principais mudanças pelas 

quais a versão digital passou até chegar à apresentação atual datam de 2001, 2002 e 2006.   

Na parte digital, o jornal atualmente conta com 5 edições: a Espanha e Américas, ambas 

publicadas em espanhol, sendo a última delas lançada em 2013; a edição em inglês, com início 

em 2013; a edição Brasil, também com início em 2013, e cujo conteúdo é publicado em 

português; e a catalã, que teve início em 2014 e é publicada no idioma catalão. No caso das 

edições Espanha e Américas, que também possuem publicações impressas, a edição digital 

complementa a impressa, com a vantagem de as suas notícias poderem ser atualizadas com 

                                                 
99 HERRERO FAÚNDEZ, Rocío.  La imagen de la mujer en la prensa entre 1910-1915 y 2000-2005: estudio 

comparado. (Tese de doutorado). Universidade Complutense de Madrid, 2009.   
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maior periodicidade. Além disso, a edição digital possibilita um registro maior de leitores e 

leitoras, devido a sua disponibilidade on-line.   

As redações do jornal localizadas fora da Espanha estão situadas na Cidade do México, 

em São Paulo e em Washington. O jornal possui alianças com o jornal francês Le Monde e com 

o jornal italiano La Repubblica (PAULA BATISTA, 2016).  

Cabe destacar que, diferentemente das edições digitais brasileira e catalã, a edição El 

País in English restringe-se a transformar as manchetes em artigos em inglês, e a verter uma 

informação nacional ou local, orientada originalmente a falantes de espanhol, em internacional. 

As edições brasileira e catalã, ao contrário, apostam em um conteúdo próprio e diferenciado 

(PAULA BATISTA, 2016), embora também se contemple a transformação de uma notícia 

nacional em internacional nessas edições.  

Conforme podemos depreender dos dados acima mencionados, o jornal El País foi 

adquirindo maior presença internacional com o passar do tempo, a qual foi proporcionada, em 

grande medida, pelo avanço da tecnologia. Com a consolidação da edição digital e o aumento 

do público de diferentes partes do mundo com acesso ao conteúdo do jornal, o El País teve de 

fazer algumas adaptações ao seu texto para torná-lo internacional. Nesse sentido, no prólogo da 

edição mais recente do Manual de Redação e Estilo do El País, o então diretor Javier Moreno 

comenta as transformações pelas quais o jornal teve de passar a fim de refletir essa 

internacionalização:   

A primeira edição [do Manual de Redação e Estilo] estabelecia que não se deve 

utilizar expressões como “em nosso país”, dado que o jornal também é lido fora da 

Espanha, ou na Espanha por pessoas estrangeiras. O adjetivo possessivo “nosso” – 

prossegue o ponto 2.17 [do Manual de Redação e Estilo] – inclui, nesse caso, o leitor 

e o informador, as duas pessoas que se comunicam, e o leitor não tem por que ser 

espanhol (e, em alguns casos, o jornalista tampouco). Com redações recentemente 

estabelecidas na Cidade do México, São Paulo, Washington e uma elevadíssima 

porcentagem de leitores do continente americano, assim como de outras partes do 

mundo, a recomendação anterior não só ganha mais força, como também revela a 

profunda transformação que sofreu o lema do jornal: o de 1976 (“jornal independente 

da manhã”) passou ao de 2007 (“o jornal global em espanhol”) e, então, ao atual (“o 

jornal global”). (EL PAÍS, 2014, p. 134/17710. TN100) 

                                                 
100 Tradução nossa para: “Ya la primera edición establecía que no deben emplearse expresiones como ‘en nuestro 

país’, puesto que el periódico se lee también fuera de España, o en España por personas extranjeras. El adjetivo 

posesivo ‘nuestro’ —prosigue el punto 2.17— incluye en este caso al lector y al informador, las dos personas que 

se comunican, y el lector no tiene por qué ser español (y en algunos casos tampoco el periodista). Con redacciones 

recientemente establecidas en Ciudad de México, São Paulo, Washington y un elevadísimo porcentaje de lectores 

proveniente del continente americano, así como de otras partes del mundo, la recomendación anterior no sólo cobra 

más fuerza, sino que revela la profunda transformación que nos ha llevado del lema del periódico en 1976 (‘diario 

independiente de la mañana’) al de 2007 (‘el periódico global en español’), y de éste al actual (‘el periódico 

global’).” 
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Feito esse panorama inicial sobre o jornal emissor dos textos integrantes do corpus, a 

partir de agora focaremos nas definições, normas e orientações da edição mais recente do 

Manual de Redação e Estilo do El País, devido à pertinência para a análise proposta na presente 

dissertação.    

 

4.2. Manual de Redação e Estilo do El País 

Na análise do Manual de Redação e Estilo do El País (EL PAÍS, 2014), interessam-nos 

especialmente as características atribuídas aos gêneros que integram o jornal em seu formato 

digital, bem como algumas normas e orientações de escrita próprias do gênero notícia no 

formato digital. Nesse sentido, apresentaremos um panorama inicial sobre a edição mais recente 

do manual, publicada em 2014, e, em seguida, nos ateremos a apresentar e comentar os pontos 

de interesse para nossa pesquisa.  

Ressaltamos que o interesse não é reproduzir os conceitos e analisar detalhadamente o 

texto do Manual de Redação e Estilo do El País – por si só, isso já produziria uma dissertação 

à parte –, mas apresentar algumas de suas diretrizes básicas que possuem intersecção importante 

com a presente pesquisa. 

Bielsa e Bassnett (2009) afirmam que os manuais de redação e estilo costumam ser 

instrumentos importantes para regular a produção das notícias. Embora façam referência aos 

manuais de redação e estilo de agências de notícias, acreditamos que a definição das autoras 

pode ser perfeitamente aplicada para conceituar a natureza do conteúdo e a finalidade dos 

manuais de redação e estilo produzidos pelos jornais, a exemplo do Manual de Redação e Estilo 

do El País. Na definição das autoras: 

Os manuais de estilo das agências de notícias são códigos úteis que especificam e 

regulam as operações mais importantes para a produção de notícias. Além de guiar as 

tarefas do jornalista ou da jornalista relacionadas à pesquisa de fontes,  redação, 

estrutura e estilo das notícias, bem como expor valores da ética jornalística, eles 

contêm diversas  observações sobre o uso correto da língua; em alguns casos, são 

guias completos de estilo  que abordam palavras potencialmente problemáticas assim 

como gêneros específicos com alto nível de especialização semântica [...]. (BIELSA 

E BASSNETT, 2009, p. 70. TN101)   

 

                                                 
101 Tradução nossa para: “Agency style manuals are useful codes specifying and regulating the most important 

operations for the production of news. In addition to covering the journalist tasks of sourcing, reporting and writing 

basics, journalistic values, news structure and style, they contain numerous remarks on the correct use of language, 

sometimes full style guides addressing potentially problematic word as well as specific genres with a high level of 

semantic specialization[...]" 
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O primeiro Manual de Redação e Estilo publicado pelo jornal El País data de 1977. 

Desde a sua primeira publicação, tornou-se uma obra de referência para jornalistas e para o 

público interessado em aprimorar seus conhecimentos do idioma espanhol. A 22ª edição do 

Manual de Redação e Estilo do El País foi lançada em 2014, seis anos após a publicação da 

penúltima edição, em 2008. O lapso entre uma publicação e outra é atribuído à presença cada 

vez maior da internet na produção e distribuição da informação. Por tal motivo, o último manual 

de estilo do jornal incorpora normas específicas das edições digitais (El PAÍS, 2014). 

Em virtude de não ser objeto da presente pesquisa, destacaremos apenas pontualmente 

a orientação em que se baseia a norma geral de escrita. O Manual de Estilo do El País alerta 

que o principal propósito de qualquer texto jornalístico é comunicar fatos e ideias a um público 

heterogêneo, e orienta que o estilo de redação deve ser claro, conciso, preciso, fluente e 

facilmente compreensível, com a finalidade de despertar o interesse no leitor e na leitora e 

mantê-lo até o final da leitura.  

Chama a atenção o fato de o Manual não conter uma parte dedicada a normas de uso de 

outros idiomas, mas apenas um pequeno alerta para que os jornalistas e as jornalistas façam 

bom uso do idioma espanhol, o que, na opinião do jornal, “pode ser tomado de maneira análoga 

no uso de qualquer outra língua utilizada sob a marca El País” (EL PAÍS, 2014, p. 577/17710. 

TN102).   

Conforme anteriormente mencionado, o principal diferencial dessa edição do Manual 

de Redação e Estilo do El País é a incorporação de normas específicas da edição digital do 

jornal. O manual incorpora de forma detalhada os gêneros jornalísticos que serão utilizados no 

jornal impresso e no jornal digital, a fim de alinhar as expectativas dos leitores e das leitoras 

em relação ao tipo de texto que encontrarão. Segundo o Manual: 

As principais novidades nesta nova edição talvez sejam observadas na detalhada 

exposição dos gêneros jornalísticos que serão utilizados no jornal impresso e no jornal 

digital. Essa divisão formal apresenta-se como uma garantia para o leitor. Sim, uma 

garantia porque os códigos tipográficos, o estilo do título e o formato da assinatura do 

autor, além da epígrafe orientativa, possibilitarão ao leitor saber o grau de presença 

do jornalista em cada um deles, para que tenha a oportunidade de filtrar o tipo de 

subjetividade que poderá ser encontrado em cada caso. A presença do jornalista deve 

ser ínfima na notícia, mas vai aumentando na crônica, na reportagem, na análise, na 

crítica...até chegar ao grau máximo de subjetividade no artigo de opinião ou no 

editorial. (EL PAÍS, 2014. p. 275/17710. TN103) 

                                                 
102 Tradução nossa para: “[Este Libro de Estilo está dirigido a que los periodistas hagan un buen uso del castellano, 

pero] sus indicaciones se pueden tomar de manera analógica para aplicarse a cualquier otra lengua que se emplee 

bajo la cabecera de EL PAÍS.” 
103 Tradução nossa para: “Las principales novedades de fondo en esta nueva edición quizá se hallen en la detallada 

exposición de los géneros periodísticos que se usarán en el diario impreso y en el diario digital. Esa división formal 
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Nesse sentido, cabe reproduzir o que o jornal entende por cada gênero, a fim de assentar 

as bases para a análise proposta no capítulo 5 da presente dissertação.  

 

4.2.1. Os gêneros jornalísticos na edição digital do El País 

Conforme a 22ª edição do Manual de Redação e Estilo do jornal El País (EL PAÍS, 

2014), o conteúdo publicado no jornal pode pertencer a doze tipos de gêneros jornalísticos, os 

quais estão classificados de acordo com o que o jornal considera como menor ou maior presença 

pessoal do jornalista ou da jornalista. Os gêneros com menor presença do jornalista ou da 

jornalista são aqueles de informação, aos quais pertencem a notícia, a documentação, a 

entrevista de declarações e a reportagem informativa; em seguida, com registro de presença 

intermediária, estão os de interpretação, dos quais fazem parte a crônica, a entrevista perfil, a 

entrevista de suplementos, a reportagem interpretativa e a análise. Os gêneros com maior 

presença do jornalista ou da jornalista são aqueles de opinião, dos quais fazem parte a crítica, 

as cartas ao diretor, os comentários e, em uma mesma categoria, o artigo, a coluna, o artigo de 

opinião, o blog e o editorial. Nos gêneros de informação, prevalecem os fatos; na interpretação, 

o contexto em que os fatos ocorrem; e nos gêneros de opinião, o julgamento dos fatos (EL 

PAÍS, 2014). 

Para o propósito do presente trabalho, vale reproduzir a definição que o Manual concede 

a cada um desses gêneros: 

(i) Notícia: informação sem interpretação  

(ii) Documentação: informação de antecedentes  

(iii) Entrevista de declarações: reprodução fiel da conversa  

(iv) Reportagem informativa: informação com descrição 

(v) Crônica: informação com interpretação  

(vi) Entrevista perfil: declarações mais interpretação  

(vii) Entrevista de suplementos: diálogo mais interpretação  

                                                 
se presenta como una garantía para el lector. Sí, una garantía porque los códigos tipográficos, el estilo del titular y 

el formato de la firma del autor, además del epígrafe orientativo, le permitirán saber qué grado de presencia del 

periodista se encontrará en cada uno de ellos, para que tenga la oportunidad de filtrar el tipo de subjetividad que 

pueda encontrarse en cada caso. La presencia del periodista debe ser ínfima en la noticia, pero va aumentando en 

la crónica, el reportaje, el análisis, la crítica... hasta llegar al grado máximo de subjetividad en el artículo de opinión 

o el editorial”. 
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(viii) Reportagem interpretativa: descrição mais interpretação  

(ix) Análise: interpretação baseada em informação  

(x) Crítica: elogio ou censura de uma obra artística  

(xi) Cartas, artigos de opinião, blogs, editoriais: opinião e juízos de valor   

 

4.2.2. O gênero notícia no formato digital do El País 

Após destacar as linhas gerais que caracterizam os gêneros jornalísticos no jornal El 

País, detalharemos as particularidades e os critérios adotados pelo jornal para a redação de 

textos do gênero notícia no formato digital. Atribuiremos especial ênfase a esse gênero e ao 

formato digital devido ao foco da nossa pesquisa.   

De acordo com o Manual de Redação e Estilo do El País (EL PAÍS, 2014), o gênero 

notícia é o que possui maior presença na edição digital do jornal, também denominada 

elpais.com, devido ao imediatismo característico desse meio e da função atribuída a esse 

gênero. O fato de o Manual classificar a notícia como “informação sem interpretação” implica, 

segundo o jornal, que nela sejam narrados fatos supostamente novos para o leitor ou a leitora, 

mediante um relato equânime e sem implicação pessoal do jornalista ou da jornalista.  

Em sua última edição, o Manual apresenta algumas orientações quanto a critérios para 

a estrutura da notícia, como o uso da técnica da pirâmide invertida104; a escrita do lide, do título, 

do título auxiliar; a composição do corpo informativo; e a presença de elementos paratextuais. 

Algumas dessas orientações são compartilhadas pelos formatos impresso e digital do jornal; 

outras, são exclusivas do formato digital.  

A primeira característica destacada do gênero notícia comum aos dois formatos é o 

emprego desejável da técnica da pirâmide invertida para narração, em que as informações são 

narradas em ordem decrescente de interesse. A orientação é que se comece sempre pelo fato 

mais importante, que deve estar refletido no título.  

Atribui-se especial ênfase aos elementos de titulação – e ao título, em especial, 

considerado o principal elemento da informação, com a função de atrair a atenção do leitor ou 

da leitora e informá-los do conteúdo de uma notícia. Os títulos, assim como o lide, “devem 

satisfazer a curiosidade primeira do leitor, que tem de se informar do que acontece sem a 

                                                 
104 Segundo a 21ª edição do Manual da Redação da Folha de São Paulo, a pirâmide invertida é “uma técnica de 

redação jornalística que apresenta as informações em hierarquia decrescente: as mais importantes no início do 

texto, as mais dispensáveis no final. [...] A pirâmide invertida também é conveniente do ponto de vista do leitor 

que precisar interromper a leitura em qualquer ponto do texto. Além disso, ajuda no fechamento, pois permite 

cortar o texto sem reescrevê-lo.” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018, p. 148-149).  
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necessidade de recorrer ao restante da informação105” (EL PAÍS, 2014, p. 1314/17710). Para o 

gênero notícia, especificamente, orienta-se escrever um título que se atenha aos fatos, sem 

interpretação adicional, com verbos preferencialmente no tempo presente e, sempre que 

possível, sem sinais de pontuação. O título auxiliar, por sua vez, tem a função de explicar ou 

desenvolver a informação contida no título e quase sempre possui mais palavras que o título.  

Em relação ao lide, este consiste no primeiro parágrafo da notícia e deve conter o 

principal do corpo informativo. De acordo com o Manual, esta parte deve ser suficientemente 

completa e autônoma para o leitor conhecer o que é fundamental quando lê apenas o primeiro 

parágrafo. Estima-se, como ideal, uma extensão em torno de 60 palavras. (EL PAÍS, 2014, p. 

742/17710).   

No corpo da notícia, desenvolve-se a informação com elementos complementares: 

acrescentam-se dados não inseridos no lide, explicam-se os antecedentes e apontam-se as 

possíveis consequências. Orienta-se que cada parágrafo de uma notícia tenha uma unidade em 

si mesmo, como se fosse o último, de modo a permitir “cortar ou reajustar o texto sem 

problemas e com rapidez caso seja necessário” (EL PAÍS, 2014, p. 779/17710. TN106). Essa 

característica está diretamente relacionada à prática de edição no texto, pois, de acordo com o 

Manual, todos os textos informativos, com exceções justificadas por critérios de urgência, 

devem ser necessariamente supervisionados por outro jornalista ou outra jornalista.   

Entre os elementos paratextuais de especial relevância para a presente dissertação que 

estão presentes em ambas as versões do jornal (digital e impressa), destacamos a assinatura do 

jornalista ou da jornalista e o lugar (cidade) de procedência/onde a notícia foi escrita. Todas as 

notícias do El País são assinadas por seus autores, ou trazem a assinatura das agências de 

notícias. A outra possibilidade é, quando for o caso, que levem o nome do veículo/jornal de 

procedência. No gênero notícia, assim como em outros gêneros informativos, a assinatura e o 

nome da cidade de procedência da notícia sempre constarão na primeira linha do texto.  

Destacamos que a parte do Manual destinada à questão da assinatura é a única a 

mencionar explicitamente a atividade de tradução. Nessa parte, afirma-se que somente alguns 

gêneros com estilo mais literário levam o nome do tradutor ou da tradutora. Reproduzimos o 

trecho correspondente: “As traduções de artigos de opinião, análises, ensaios ou de textos de 

                                                 
105 Tradução nossa para: “deben satisfacer la curiosidad primera del lector, que ha de quedar enterado de lo que 

ocurre sin necesidad de acudir al resto de la información”.  
106 Tradução nossa para: “[Esto permitirá] cortar y reajustar el texto sin problemas y con rapidez en el caso de que 

sea necesario”.  
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certa relevância literária deverão trazer, ao final do texto, o nome do tradutor e em qual idioma 

o conteúdo foi elaborado” (EL PAÍS, 2014, p. 1725/17710.TN107).   

Sobre as edições realizadas no texto do gênero notícia, elas são justificadas pela 

finalidade de favorecer a compreensão do público leitor. De acordo com o Manual, “o editor 

de texto deve trabalhar com a mentalidade de que a informação explique o que ocorre, sem 

omitir detalhes importantes para a correta compreensão de quem não conhece diretamente o 

assunto” (EL PAÍS, 2014, p. 790/17710. TN108). Embora não seja mencionada explicitamente 

a edição no caso das notícias traduzidas, esse é um ponto de intersecção importante com a nossa 

pesquisa, em que a edição é justificada pelas necessidades do novo público leitor, conforme 

pudemos corroborar no capítulo 2 da presente dissertação e poderemos verificar na análise 

proposta no capítulo 5.   

Com relação às notícias publicadas na versão digital, ressalta-se que o conteúdo pode 

ser acessado tanto pelo site do jornal quanto por intermédio de redes sociais e outros sites de 

pesquisa, e isso acarreta algumas particularidades na sua apresentação.  

Sobre as normas para a publicação digital, o Manual destaca características próprias da 

apresentação na internet. A primeira dessas características são os hiperlinks, um elemento 

diferencial da versão digital que traz mais informações e referências sobre uma notícia e ajuda 

a contextualizá-la. Dessa forma, a notícia não acaba no texto, mas pode ter uma continuação 

por meio dessa ferramenta. Outra característica são as etiquetas (ou tags), que possuem a função 

de indexar uma notícia e, assim, facilitar sua pesquisa na web. 

Além disso, o Manual ressalta a particularidade da atualização das notícias publicadas 

na versão digital e a extensão do texto no formato digital, fatores já mencionados no capítulo 2 

da presente dissertação. O fato de as notícias de última hora poderem ser apuradas ao longo do 

dia na versão digital resulta em uma atualização contínua com novos dados. Quanto à extensão 

do texto, a notícia digital não possui as mesmas limitações da edição impressa.  

Segundo o Manual, o título, o título auxiliar e alguns elementos paratextuais da notícia 

são itens que apresentam características peculiares no formato digital. Em relação ao título, o 

principal diferencial da apresentação nesse formato é a maior necessidade de contextualização 

da informação, pois a notícia pode ser acessada de distintos dispositivos e em qualquer lugar 

                                                 
107 Tradução nossa para: “Las traducciones de artículos de opinión, análisis, ensayos o textos de cierta relevancia 

literaria llevarán al pie el nombre del traductor y se citará en qué idioma original se elaboró el contenido.” 
108 Tradução nossa para: “El editor de un texto debe trabajar con la mentalidad de que la información explique lo 

que ocurre, sin omitir detalles importantes para la correcta comprensión de quienes no conocen directamente el 

asunto.” 
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do mundo, por leitores e leitoras de diferentes nacionalidades. Quanto ao título auxiliar, todas 

as notícias no formato digital devem ter pelo menos um – algo não obrigatório na versão 

impressa –, com extensão de uma linha e sem ponto final. Cada notícia pode ter até três títulos 

auxiliares. Com relação aos elementos paratextuais exclusivos da versão digital e de interesse 

para a presente pesquisa, estão o acréscimo da data de criação do conteúdo e o horário da última 

atualização, os quais deverão constar ao lado da assinatura do jornalista ou da jornalista. Nesse 

caso, as referências temporais do texto estarão vinculadas ao dia e horário da atualização.   

Após conceituar o jornal El País e destacar seu entendimento sobre os gêneros 

jornalísticos, com ênfase no gênero notícia no formato digital, partiremos para a conceituação 

da edição brasileira do jornal e a sua prática de tradução.  

 

 4.3. A edição El País Brasil 

A edição brasileira do jornal El País foi lançada no dia 26 de novembro de 2013 e, até 

o presente momento, está disponível unicamente em formato digital. A edição digital brasileira 

foi o primeiro projeto da marca El País realizado totalmente em outro idioma, e a Prisacom foi 

a primeira empresa digital na Espanha a lançar uma edição em português destinada ao público 

brasileiro.  

A 2ª edição do Manual de Redação e Tradução do El País Brasil (LEITE, 2015)109, 

elaborada pelo coordenador de tradução da edição brasileira do jornal, Rodrigo Leite, e datada 

de outubro de 2015, traz conceitos editoriais gerais sobre o EL País Brasil, a fim de orientar 

jornalistas e tradutores e tradutoras no exercício da sua atividade. Na parte destinada a 

conceituar o jornal, assim define-se a identidade no El País Brasil e a natureza do conteúdo 

publicado:  

O El País Brasil é um jornal digital editado no Brasil, voltado para o leitor brasileiro, 

mas sem abrir da sua identidade hispânica. Reúne material jornalístico produzido por 

repórteres brasileiros e um grande número de traduções de textos publicados 

originalmente nas edições Espanha e Américas do El País. (LEITE, 2015, p. 3) 

 

Em relação à procedência das notícias publicadas na edição brasileira, podem ser textos 

originalmente escritos em português por jornalistas brasileiros ou brasileiras da filial – nesse 

caso, relacionam-se exclusivamente ao Brasil –, ou traduções do espanhol de textos escritos por 

correspondentes espanhóis ou espanholas no Brasil – normalmente sobre o Brasil –, bem como 

                                                 
109 LEITE, R. Manual de Redação e Tradução do El País Brasil (2015) [mensagem pessoal]. Mensagem 

recebida por <nialapessuto@gmail.com> em 3 Mai. 2018. 
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por jornalistas distribuídos ou distribuídas nas distintas redações do El País ao redor do mundo. 

Em entrevista realizada com o coordenador de tradução da edição brasileira do El País, Leite 

(2018) afirma que os textos relativos a fatos ocorridos em outros países e publicados na edição 

brasileira geralmente são traduções do espanhol (informação pessoal).  

Na anteriormente referida palestra realizada na 38ª edição da Semana do Tradutor da 

Unesp, Sansáns (2018) menciona que 40% do material publicado na edição brasileira é 

precedente de jornalistas brasileiros e brasileiras, enquanto 60% é tradução do espanhol 

(informação verbal).  

Na mesma parte em que o Manual de Redação e Tradução do El País Brasil (LEITE, 

2015) se dedica a explicar os conceitos editoriais do El País Brasil, também destaca noções de 

estilo geral, percepções em relação ao perfil dos leitores e das leitoras do jornal, e o diferencial 

de o jornal pretender “uma forma diferente de contar as coisas”. Reproduziremos aqui o 

parágrafo com essas definições:  

O texto do El País caracteriza-se por um estilo e vocabulário ligeiramente mais 

sofisticados do que é habitual na imprensa brasileira. O El País se orgulha dessa 

diferenciação e busca mantê-la em sua edição brasileira; também acredita que seu 

leitor tem uma formação e uma curiosidade intelectual que lhe permitem desfrutar 

desse estilo jornalístico. No entanto, é imprescindível que a leitura seja fluente para o 

leitor brasileiro e que os textos adotem a sintaxe e o vocabulário usuais no país onde 

o jornal é editado. Não se espera que o leitor precise ler o El País Brasil com um 

dicionário ao lado; por outro lado, tampouco é recomendável que o texto seja 

completamente isento de figuras de linguagem ou de palavras menos comuns na 

linguagem oral. (LEITE, 2015, p. 3) 

 

Essas observações nos ajudarão posteriormente na análise das notícias em relação à 

sintaxe e vocabulário.  

Em sua tese de doutorado, Paula Batista (2016) analisa 150 notícias sobre o Brasil com 

sua correspondente tradução para o espanhol e o português, compiladas das edições El País 

Brasil e El País Espanha110. Conforme apontado nesse estudo, nos oito primeiros meses de 

atividade da edição Brasil, o conteúdo publicado era formado pela tradução para o português  

de notícias que haviam sido publicadas em outras edições do jornal. Assim, a pesquisadora 

constatou que a tradução assume um papel crucial nessa edição, embora seja, ao mesmo tempo, 

predominantemente invisível. Paula Batista (2016) também constatou que os assuntos mais 

explorados na edição brasileira do jornal, desde o início de suas atividades, são política e 

economia, com uma forte presença da temática violência nas matérias.    

                                                 
110 A pesquisadora compilou textos da edição digital brasileira do El País e da edição El País Espanha no período 

compreendido entre 26 de novembro de 2013 e 29 de julho de 2014. 
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Diretamente relacionado a essa constatação da pesquisadora está um levantamento 

realizado por Sansáns (2018) – e apresentado na ocasião da 38ª Semana do Tradutor da Unesp 

– dos textos que traduziu ao longo de 2 anos trabalhando para o El País. O tradutor chegou à 

conclusão de que os textos publicados em português na edição El País Brasil e traduzidos para 

o espanhol, no intuito de serem publicados na edição Espanha e Américas, tinham como assunto 

predominante a política, representando 31% do total, seguido de violência e crime, com 23%. 

Conforme ressaltou o tradutor nessa exposição, poderia existir uma intersecção entre as duas 

temáticas predominantes, pois muitas das matérias traduzidas por ele no período sobre política 

possuíam alguma transversalidade com violência (informação verbal).              

Em relação à invisibilidade constatada por Paula Batista (2016), e conforme 

mencionado no subitem 4.2 do presente capítulo, as matérias do jornal El País – à exceção de 

alguns textos de gêneros jornalísticos com estilo mais autoral e/ou literário111 – não costumam 

levar a assinatura do tradutor ou da tradutora. Dessa forma, em muitos casos torna-se difícil 

reconhecer quando o texto é uma tradução. Na entrevista referenciada anteriormente, Leite 

(2018) menciona que o nome do tradutor ou da tradutora não é publicado nas notícias traduzidas 

do El País por uma decisão do jornal.  

Muitos autores e muitas autoras já se referiram, em suas pesquisas, à dificuldade de 

identificar quando os textos são fruto de tradução. Ao citar estudos centrados na tradução 

jornalística, Hernández Guerrero (2009) menciona que essa dificuldade se deve à ausência de 

marcas nas notícias traduzidas.  

 Devido à decisão do El País Brasil de não publicar o nome do tradutor ou da tradutora 

nas notícias traduzidas, torna-se difícil reconhecer quando os textos publicados no jornal são 

uma tradução do espanhol, devido à ausência dessa marca de tradução. Essa foi, inclusive, uma 

dificuldade na presente pesquisa, que será abordada na parte de descrição de metodologia e 

coleta do corpus, no subitem “Corpus e metodologia de seleção” do presente capítulo.    

 

4.4. A prática de tradução na edição brasileira do El País   

Grande parte das informações que integram este subitem foram proporcionadas pelo 

coordenador de tradução do El Pais Brasil, Rodrigo Leite, quem gentilmente nos concedeu uma 

entrevista, já referenciada neste capítulo da dissertação, e compartilhou conosco o Manual de 

Redação e Tradução do El País Brasil (LEITE, 2015), elaborado por ele e de uso interno na 

redação do jornal. Esse Manual fornece aos tradutores e às tradutoras diretrizes para as 

                                                 
111 Como exemplo dessa exceção, destacamos a indicação do nome da tradutora Meritxell Amarza nos artigos 

traduzidos para o espanhol da escritora brasileira Eliane Brum. 
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traduções do jornal. O presente subitem também contou com dados e informações obtidas na 

exposição ‒ igualmente referenciada no início deste capítulo ‒ realizada por José Luís Sansáns, 

um dos profissionais que integram a equipe de tradução do El País, na 38ª Semana do Tradutor 

da Unesp. 

Na ocasião da entrevista com o coordenador de tradução, recebida por e-mail no dia 3 

de maio de 2018, um total de 11 tradutores e tradutoras integravam o serviço de tradução da 

edição El Pais Brasil, 9 atuando na direção espanhol-português, todos estes e todas estas de 

nacionalidade brasileira, e 2 atuando na direção português-espanhol, ambos de nacionalidade 

espanhola112. Conforme informou o coordenador de tradução na entrevista, as traduções para o 

espanhol são muito esporádicas e representam menos de 5% do volume total de traduções da 

filial brasileira, daí a diferença entre o número de tradutores e tradutoras nas duas direções. 

Cabe destacar que todos os tradutores e todas as tradutoras prestam serviço para o El País 

Brasil, ou seja, são autônomos e autônomas e não integram a equipe permanente contratada da 

redação do jornal.  

Em relação à formação desses e dessas profissionais, o coordenador de tradução do EL 

País Brasil afirma ser predominantemente jornalista, sendo que desse total de 11 colaboradores 

e colaboradoras, 8 são jornalistas que trabalham como tradutores ou tradutoras.   

Em complemento à informação prestada por Leite (2018), Sansáns (2018) afirma que 

os dois integrantes da equipe de tradução na direção português-espanhol – na qual  ele se inclui 

– não têm formação em jornalismo, e que as matérias traduzidas para o espanhol são 

exclusivamente sobre o Brasil, enquanto que os tradutores e as tradutoras da direção espanhol 

- português traduzem matérias sobre assuntos variados (informação verbal).    

Embora não seja requisito a formação como jornalista para atuar como tradutor ou 

tradutora no jornal, Leite (2018) menciona existir uma tendência de que jornalistas de formação 

“dominem melhor a linguagem do meio e ofereçam textos mais fluentes e menos literais”, além 

de terem “mais ferramentas para colaborar com a edição”. Essa percepção corrobora a tendência 

de encontrarmos jornalistas/tradutores e jornalistas/tradutoras nas redações dos jornais, 

conforme já observado pelas autoras Bielsa e Bassnett (2009) e Hernández Guerrero (2009) e 

abordado no capítulo 2 da presente dissertação.  

A seleção dos artigos a serem traduzidos – ou o processo de gatekeeping institucional, 

segundo Valdeón (2016) – é feita pela Redação. O editor-chefe é quem costuma participar dessa 

seleção, mas os outros editores ou outras editoras e os outros redatores ou outras redatoras 

                                                 
112 Esses tradutores traduzem notícias sobre o Brasil, escritas originalmente em português e publicadas em 

espanhol na edição digital do El País.   
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também possuem autonomia para solicitar traduções de textos que considerem importantes. A 

Redação envia por e-mail ao serviço de tradução os links dos artigos a serem traduzidos. Uma 

vez traduzidos pelos tradutores ou pelas tradutoras, os textos são revisados – e editados, se 

necessário – pelos redatores ou pelas redatoras do jornal antes de serem publicados. 

Em relação às edições realizadas nos artigos pelos tradutores e pelas tradutoras, Leite 

(2018) procura que essas sejam as menores possíveis em textos com estilo mais autoral.  

Embora sob o viés da tradução, o coordenador de tradução do El Pais Brasil segue as diretrizes 

estabelecidas pelo Manual de Redação e Estilo do El País em relação à menor intervenção em 

gêneros com estilo mais autorais.  

No caso dos gêneros que não apresentam essa característica, os tradutores e as tradutoras 

têm maior liberdade para fazer as adaptações necessárias que garantam a fluência de leitura do 

texto. Entre essas adaptações, está a possibilidade de dividir frases excessivamente longas, 

favorecer a ordem direta da frase em detrimento da indireta e tornar o vocabulário ligeiramente 

mais acessível (LEITE, 2015).   

Conforme procuramos destacar repetidamente no capítulo 2 da presente dissertação, é 

fundamental diferenciar tradução jornalística, que envolve tradução e uma especial dose de 

edição, da tradução de textos jornalísticos, realizada fora do contexto jornalístico. Na palestra 

realizada na ocasião da 38ª Semana do Tradutor da Unesp, Sansáns (2018) expôs uma estatística 

aproximada das modificações realizadas pela Redação do El País previamente à publicação do 

texto traduzido, ou seja, das modificações que não foram realizadas pelo tradutor ou pela 

tradutora. Ele aponta que aproximadamente 85% das traduções realizadas pela equipe de 

tradutores e tradutoras do El País Brasil permanecem iguais ou apresentam pequenas 

modificações em relação à entrega do texto traduzido, enquanto 10% sofrem edições importante 

como a omissão de parágrafos e a introdução de trechos de outras matérias. Os outros 5% 

representam o total de notícias traduzidas que acabam não sendo publicadas, em virtude de 

razões como a desatualização da notícia traduzida, isto é, quando a apuração dos fatos de uma 

notícia pode tornar a sua tradução desatualizada, considerando o tempo necessário para o 

tradutor ou a tradutora realizar a tradução (informação verbal).  

Ao compartilhar sua experiência como tradutor na direção português-espanhol e sem 

formação jornalística, Sansáns (2018) confirma as edições comumente esperadas na tradução 

jornalística tratadas no capítulo 2 da presente dissertação. Embora entregue uma tradução mais 

literal do título da notícia, o tradutor frequentemente observa modificações importantes nessa 

parte no texto publicado. Além disso, afirma que intervenções como modificações na ordem 
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dos parágrafos também não costumam ser realizadas pelos tradutores ou pelas tradutoras 

(informação verbal).    

Quanto aos itens velocidade de publicação de uma notícia e espaço destinado ao texto, 

a prática de tradução no El País Brasil corrobora as observações feitas pelas autoras Bielsa e 

Bassnett (2009) e Hernández Guerrero (2009) ‒ e expostas no capítulo 2 da presente dissertação 

‒ em relação às características da tradução do gênero notícia na versão digital. Não há restrição 

de espaço na edição digital El País Brasil; portanto, os textos traduzidos podem ser publicados 

com a mesma extensão do original se não houver a justificativa de realizar intervenções 

tipicamente esperadas, como acrescentar e omitir informações. A prática de tradução das 

notícias publicadas na edição El País Brasil também atesta a velocidade na publicação como 

fator essencial na tradução de notícias, conforme apontam os estudos sobre tradução jornalística 

utilizados para embasar o capítulo 2 da presente dissertação. De acordo com o informado por 

Leite (2018) na entrevista realizada, espera-se que um tradutor ou uma tradutora traduzam um 

total de, pelo menos, 800 palavras por hora, que configuraria o tamanho médio de um texto do 

El País.  

Em relação aos gêneros mais traduzidos no El País Brasil, embora Leite não tenha esse 

dado, acredita que a maioria esteja “em um limite turvo entre uma notícia longa e uma 

reportagem curta” e afirma que artigos de opinião são minoria (LEITE, 2018).  

  

  4.4.1. Normas pragmáticas e linguísticas do Manual de Redação e Tradução do El 

País Brasil   

As diretrizes de tradução presentes no Manual de Redação e Tradução do El País Brasil 

(LEITE, 2015) têm o intuito de guiar tradutores e tradutoras na prática de sua atividade. Muitas 

servem como orientações sobre estilo, padronização de termos, e para alertar sobre problemas 

e dificuldades recorrentes na tradução entre o espanhol e o português, por serem línguas tão 

próximas. Assumimos essas orientações e diretrizes presentes no Manual de Redação e 

Tradução do El País Brasil como normas de tradução e propomos uma classificação com a 

divisão dessas normas em dois tipos: pragmáticas e linguísticas.   

Essas normas possibilitarão compreender muitas das motivações para o uso de 

estratégias utilizadas nos textos do gênero notícia do El País, conforme veremos no capítulo 5, 

destinado à análise do corpus.  
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(i) Normas pragmáticas  

Na já referenciada entrevista, Leite (2018) afirma incentivar os tradutores e as tradutoras 

a agirem, em certa medida, como editores e editoras – e a sempre verificarem as informações 

do original. Nesse mesmo sentido, o Manual de Redação e Tradução do El País Brasil (LEITE, 

2015) destaca as expectativas em relação ao trabalho do tradutor ou da tradutora nessa edição 

do jornal. De acordo com o referido Manual, “os tradutores são considerados parte indissociável 

da equipe jornalística do El País Brasil, e como tal suas atribuições vão além da mera 

transposição de um idioma para outro” (LEITE, 2015, p. 5).  

Entre as intervenções esperadas na tradução, mencionadas na entrevista e registradas no 

Manual de Redação e Tradução, está a possibilidade de os tradutores e as tradutoras 

condensarem o texto quando identificarem prolixidade e repetição de termos, desde que não 

resulte na supressão de informações. Também se espera que os tradutores e as tradutoras 

corrijam diretamente erros de padronização do original; nos casos de erros factuais, falhas de 

informação e incoerências, esses e essas profissionais têm liberdade para corrigir o texto desde 

que comuniquem à Redação quando da entrega do texto traduzido. Nos casos ambíguos, em 

que seja impossível determinar a informação correta, a orientação é respeitar o original e indicar 

tal ambiguidade à Redação.   

Outro tipo de intervenção esperada se dá nos casos de notícias sobre a Espanha, que 

frequentemente exigem algum esclarecimento para o leitor brasileiro e a leitora brasileira, em 

virtude de o leitor e a leitora do original estarem muito mais familiarizados com os assuntos e 

referências do que o leitor e a leitora da tradução. Aconselha-se seguir uma lógica similar no 

caso de notícias escritas originalmente em espanhol sobre o Brasil, em que se recomenda omitir 

explicações excessivas para o público brasileiro supostamente familiarizado com dados da 

realidade local ou aspectos da geografia brasileira que são de conhecimento comum. Há ainda 

outras situações em que há um incentivo para aplicar estratégias de domesticação (ou de 

localização), como “substituir uma menção jocosa a uma celebridade espanhola por uma 

brasileira, por exemplo” e omitir menções à Espanha em matérias sobre rankings ou eventos 

internacionais e, no lugar, “pesquisar e substituir por dados relativos ao Brasil” (LEITE, 2018). 

Quando relevante na tradução da notícia, também se incentiva o tradutor e a tradutora a 

realizarem cálculos de fuso-horário e de conversão de moedas estrangeiras.  

Nessa parte das normas pragmáticas, mencionaremos, igualmente, algumas normas da 

seção de “Padronização” do Manual que, segundo esse material de referência, são “orientações 

tiradas do Manual de Redação e Estilo do El País, adaptadas ao idioma português e 

eventualmente alteradas para atender às práticas jornalísticas mais comuns no Brasil” (LEITE, 
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2015, p. 43). Julgamos pertinente mencioná-las em virtude de podermos compará-las às normas 

anteriormente mencionadas do Manual de Redação e Estilo do El País e observar a orientação 

voltada diretamente à tradução.  

A primeira norma tem relação com o formato digital. Conforme mencionamos no 

capítulo 2 da presente dissertação, a notícia no formato digital tem a particularidade de 

apresentar como elemento paratextual a data e o horário da sua última atualização. Devido a 

isso, o Manual de Redação e Tradução do El País Brasil (LEITE, 2015) recomenda ao tradutor 

ou à tradutora evitar ao máximo as palavras “ontem” ou “hoje” para identificar a data de um 

acontecimento; em substituição, aconselha utilizar o dia da semana em que o fato noticiado 

aconteceu, precedido de “nesta” ou “neste”, conforme for o caso.  

A outra norma relaciona-se ao título. Os títulos de textos do gênero notícia no El País 

Brasil devem ser iniciados sem artigo, diferentemente da prática estabelecida na imprensa 

espanhola. Outro ponto a destacar é o fato de o título, diferentemente do corpo da notícia, aceitar 

o uso de algarismos para grafias dos números de zero a nove e seus respectivos ordinais, por 

razões de brevidade.  

 

(ii) Normas linguísticas  

Partindo-se do ponto  de que o maior desafio do tradutor e da tradutora do El País Brasil 

é “jamais deixar que o texto transpareça um ‘sotaque’ espanhol” (LEITE, 2015, p. 4), o capítulo 

2 do Manual de Redação e Tradução do El País, intitulado “Tradução e Estilo”, destina-se a 

mapear e antecipar algumas questões com as quais os tradutores e as tradutoras do El País 

Brasil se deparam com frequência e, dessa forma, evitar que problemas e dificuldades de 

tradução se repitam. Igualmente, visa a evitar problemas derivados de diferenças estruturais 

entre a língua de partida e a língua de chegada e propõe parâmetros para a produção de textos 

mais homogêneos.  

O Manual de Redação e Tradução do El País Brasil apresenta, como um dos principais 

desafios na tradução do espanhol para o português, a enorme semelhança entre os dois idiomas, 

e a consequente interferência na sua relação de tradução. A essa proximidade e consequente 

interferência atribuem-se problemas de tradução oriundos do uso de palavras e estruturas que, 

embora tenham o mesmo significado nas duas línguas, são usadas com registro e frequência 

bastante diferentes. O Manual classifica essas palavras e estruturas como “espanholismos”. À 

tal proximidade também se atribuem as dificuldades de tradução oriundas da existência de um 

grande número de termos heterossemânticos – ou de falsos amigos. Nesse caso, entendemos 

que também poderíamos atribuir essa dificuldade a uma competência linguística insuficiente.  
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A fim de evitar a sensação de “sotaque estrangeiro” referida anteriormente, o Manual 

alerta para a prevenção do uso de “espanholismos” e apresenta assim sua justificativa:  

Sendo um jornal de origem hispânica, porém voltado especificamente para o público 

brasileiro, o El País Brasil se preocupa em evitar construções que possam parecer 

diretamente calcadas do castelhano, o que causa no leitor uma sensação de “sotaque 

estrangeiro” que acaba contaminando o texto inteiro. (LEITE, 2015, p. 12) 

 

Dessa forma, o Manual traz uma lista de 61 palavras que, embora existam em português, 

devem ser evitadas pelos tradutores e pelas tradutoras em virtude de possuírem sinônimos mais 

comuns.  

Quanto às palavras heterossemânticas (ou falsos amigos), o Manual traz uma lista de 77 

termos em espanhol, com seu significado relacionado em português, cujo uso indevido 

acarretaria um erro de tradução.  

Quanto à parte de estilo e correção gramatical do Manual, embora também aborde 

questões de léxico, destacaremos apenas aspectos contrastivos relativos à morfossintaxe entre 

os dois idiomas que poderiam acarretar problemas de tradução. Não pretendemos ser exaustivas 

nessa parte, apenas chamar a atenção para algumas dessas questões que poderão ser verificadas 

no corpus analisado no capítulo 5. São elas: a diferença de uso dos artigos definidos; regras 

para a colocação pronominal; uso do infinitivo flexionado em português, inexistente no idioma 

espanhol; uso frequente do pronome oblíquo em espanhol para evitar a repetição de um verbo 

ou como complemento do mesmo; diferente uso dos pronomes demonstrativos “esse” e “este” 

em português e espanhol; e equivalência, em certos casos, entre o uso do verbo “estar” em 

espanhol e “ser” em português. 

Antes de partirmos para a explicação da constituição do corpus da pesquisa, ressaltamos 

que as normas contidas no Manual de Redação e Tradução do El País Brasil (LEITE, 2015) 

estão dirigidas à atividade de tradução desempenhada pelos tradutores e tradutoras que integram 

a equipe de tradução dessa edição do jornal. Conforme vimos no capítulo 2 da presente 

dissertação, a tradução jornalística constitui-se pelo trabalho desempenhado conjuntamente 

pelo tradutor ou pela tradutora e pelo editor ou pela editora. Portanto, essas normas estão 

orientadas ao trabalho de tradução anterior à entrega da notícia traduzida para revisão e edição 

da Redação. Teríamos que ter tido acesso às normas de edição uma vez que os tradutores e as 

tradutoras entregam as traduções para revisão da Redação, a fim de poder compreender todas 

as normas que regem o processo pelo qual o texto traduzido passa até sua publicação.  
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4.5. Corpus e metodologia de seleção 

Para empreender o estudo pretendido, privilegiamos uma análise qualitativa de 

traduções do El País. O corpus está formado por 6 textos do gênero notícia, com suas 

respectivas traduções, em mesmo número para as duas direções tradutórias, ou seja, três textos-

fonte em espanhol com suas respectivas traduções para o português e três textos-fonte em 

português com suas respectivas traduções para o espanhol. A fonte de tais notícias originais e 

traduzidas são as edições digitais Espanha e Américas do jornal espanhol El País para os textos 

em espanhol, e a edição digital Brasil do mesmo jornal para os textos em português.  

Espera-se que um corpus de tipo bidirecional permita identificar fenômenos que 

ocorrem na tradução de notícias do jornal independentemente da direção tradutória. Esses 6 

textos do corpus de análise da pesquisa foram selecionados de um total de 40 pares de textos, 

compilados ao longo de um ano e três meses conforme metodologia e critérios especificados a 

seguir.   

No período de 1 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2018, acessamos 

semanalmente as edições digitais anteriormente mencionadas do jornal El País para localizar 

notícias publicadas em uma delas, cujo texto correspondente no par linguístico aparecesse 

publicado em outra. Compilamos apenas as notícias assinadas por jornalistas, isto é, excluímos 

aquelas com a assinatura “agências”, uma vez que ela dificulta ainda mais a diferenciação entre 

texto de partida e de chegada. Conforme já adiantamos no ponto 4.3 do presente capítulo, uma 

das principais dificuldades nessa coleta total de textos foi identificar qual era o texto-fonte e 

qual era o texto-alvo. Tal dificuldade se deve à ausência de marcas de tradução nos textos do 

gênero notícia publicados pelo El País. De acordo com Hernández Guerrero (2009), trata-se de 

uma dificuldade frequentemente encontrada por quem se propõe a estudar tradução jornalística, 

devido à prática de invisibilização do tradutor ou da tradutora comumente adotada pela 

imprensa.  

Para estabelecer, num par de textos, qual deles era o texto de partida e qual era o texto 

de chegada, adotamos o critério de pesquisar a área de atuação e a nacionalidade dos jornalistas 

e das jornalistas que assinam as matérias, e se eram correspondentes internacionais. Partimos 

do pressuposto de que jornalistas – e os jornalistas e as jornalistas que atuam como 

correspondentes internacionais – escrevem em sua primeira língua. Como complemento a esse 

critério, tomamos como base os subitens 4.3 e 4.4 desta dissertação, os quais apresentam 

discussões sobre a natureza das notícias publicadas na edição brasileira do El País. Dessa forma, 

assumimos que os textos relativos a fatos ocorridos em outros países ‒ e publicados na edição 

brasileira ‒ geralmente são traduções do espanhol, e que as notícias relacionadas a fatos 
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ocorridos no Brasil ou são textos originalmente escritos em português por jornalistas brasileiros 

ou brasileiras da filial, ou podem ser traduções do espanhol de textos escritos por 

correspondentes espanhóis ou espanholas no Brasil.   

Para organizar a compilação dos 40 pares de notícias completas, elaboramos uma 

tabela113 no formato Excel com as seguintes informações para cada par: direção tradutória; título 

em português e espanhol; link em português e espanhol; data e horário da publicação quando 

do acesso114; seção à qual a notícia pertence; e nome do(s) jornalista(s) ou da(s) jornalista(s) 

que assina(m) a notícia, sua nacionalidade e se é (são) correspondente(s) internacional(ais). Das 

40 notícias traduzidas assim localizadas e compiladas, 25 foram na direção espanhol-português 

e 15 na direção português-espanhol, o que seria coerente com a informação dada pelo 

coordenador de tradução do El País Brasil, de que o número de notícias traduzidas do espanhol 

para o português é maior do que na direção contrária.  

Logo após acrescentar os dados anteriormente mencionados à tabela, procedemos à 

conversão ao formato pdf das notícias originais e de sua correspondente tradução. Esse 

procedimento auxilia no registro do texto tomado como base para análise do corpus, uma vez 

que as notícias na web podem sofrer atualizações posteriores.    

O critério adotado para selecionar as 6 notícias do corpus final foi, primeiramente, a 

temática predominantemente política e social, cuja tradução tivesse sido publicada no segmento 

internacional da edição correspondente ou, então, em alguma das seções especiais dedicadas a 

tratar de assuntos políticos específicos de um determinado país. Conforme Zipser (2002) e 

Zipser e Polchlopek (2006), as notícias do segmento internacional são aquelas em que as 

adaptações culturais são mais facilmente verificáveis, já que o texto traduzido precisa ser 

comunicado ao leitor ou à leitora de uma cultura diferente, e, por conta disso, adequações dos 

textos precisam necessariamente ser feitas.  

Aplicados os filtros “temática” e “seção/segmento” às notícias compiladas, o critério 

seguinte foi a seleção de 3 notícias de cada direção tradutória que fossem representativas de 

distintos níveis de intervenção – baixo, médio ou alto –, ou seja, do grau de distanciamento 

percebido em relação ao texto de partida. Esse critério nos permitiu verificar diferentes práticas 

e distintos tipos de edição realizadas no texto, ao encontro da base teórica de Bielsa e Bassnett 

(2009) sobre tradução jornalística e, especialmente, a de Hernández Guerrero (2009, 2010) em 

                                                 
113  Essa tabela integra a parte de “Apêndices” desta dissertação.  
114 Conforme mencionamos anteriormente no presente capítulo, as notícias podem sofrer atualizações ao longo do 

dia ou, em alguns casos, até no dia posterior. Dessa forma, há casos em que a atualização pode ter ocorrido 

posteriormente ao nosso acesso.  
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relação à sua proposta de classificação de diferentes tipos de transferência realizadas na 

tradução jornalística, ambas apresentadas no subitem 2.2.1 da presente dissertação.  

Destacamos o título e o link das notícias selecionadas nos seguintes quadros:  

 

Notícia com nível de intervenção baixo ES>PT 

ES  Un hombre fuerte del kirchnerismo, el 

primer procesado por Odebrecht en 

Argentina 

https://elpais.com/internacional/2018/04/03/ar

gentina/1522777500_432189.html  

PT Homem forte do kirchnerismo é o primeiro 

réu do caso Odebrecht na Argentina 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/03/inte

rnacional/1522777500_432189.html  

Tabela 4: Notícia com nível de intervenção baixo (ES>PT) 

 

Notícia com nível de intervenção baixo PT>ES 

PT Ameaças a defensores dos direitos humanos 

colocam a democracia brasileira em xeque 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/14/poli

tica/1544807070_057021.html  

ES Las amenazas a defensores de los derechos 

humanos ponen en jaque a la democracia 

brasileña 

https://elpais.com/internacional/2018/12/14/act

ualidad/1544807070_057021.html  

Tabela 5: Notícia com nível de intervenção baixo (PT>ES) 

 

Notícia com nível de intervenção médio ES>PT 

ES ETA lamenta el daño causado y pide 

“perdón” a parte de las víctimas 

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/20/

actualidad/1524201219_870285.html115 

PT Grupo espanhol ETA pede “perdão” a 

vítimas por ações terroristas do passado 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/20/inte

rnacional/1524201219_870285.html  

Tabela 6: Notícia com nível de intervenção médio (ES>PT) 

 

 

 

 

                                                 
115 A notícia original e sua tradução foram salvas no dia 20 de abril em formato pdf. Destacamos a ocorrência de 

uma atualização no texto da notícia original após a coleta desse corpus, conforme pode ser observado no link da 

notícia em espanhol. Para a análise proposta, utilizamos o texto salvo em formato pdf, que está disponível na parte 

de “Anexos” da presente dissertação.   

https://elpais.com/internacional/2018/04/03/argentina/1522777500_432189.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/03/argentina/1522777500_432189.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/03/internacional/1522777500_432189.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/03/internacional/1522777500_432189.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/14/politica/1544807070_057021.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/14/politica/1544807070_057021.html
https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actualidad/1544807070_057021.html
https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actualidad/1544807070_057021.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/20/actualidad/1524201219_870285.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/20/actualidad/1524201219_870285.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/20/internacional/1524201219_870285.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/20/internacional/1524201219_870285.html
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Notícia com nível de intervenção médio PT>ES 

PT Com Lula prestes a ser preso, PT encara 

insólita decisão de definir candidatura à 

presidência 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/04/poli

tica/1522878768_532763.html  

ES La derrota en el Supremo obliga al partido 

de Lula a replantearse su candidatura 

https://elpais.com/internacional/2018/04/06/act

ualidad/1523039461_969971.html  

Tabela 7: Notícia com nível de intervenção médio (PT>ES) 

 

Notícia com nível de intervenção alto ES>PT 

ES La policía mata a una turista española en una 

favela de Río de Janeiro 

https://elpais.com/internacional/2017/10/2

3/actualidad/1508769200_047622.html 

PT Polícia do Rio mata turista espanhola na 

Rocinha 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/23/

politica/1508769200_047622.html 

Tabela 8: Notícia com nível de intervenção alto (ES>PT) 

 
Notícia com nível de intervenção alto PT>ES 

PT Ataques de Bolsonaro à imprensa projetam 

relação tumultuada no próximo Governo 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/29/poli

tica/1540845417_382630.html  

ES Bolsonaro emprende una guerra contra los 

periodistas en línea con Trump 

https://elpais.com/internacional/2018/10/31/am

erica/1541004954_218158.html  

Tabela 9: Notícia com nível de intervenção alto (PT>ES) 

 

Acreditamos que a extensão do corpus e os critérios adotados são apropriados para o 

tipo de análise que empreenderemos no seguinte capítulo, a qual  envolve uma combinação 

entre os níveis macrotextual e microtextual. A análise propõe um levantamento de estratégias 

de tradução utilizadas, conforme Chesterman (2016), com base no modelo de análise textual de 

Nord (2016 [1988]), nos conceitos desenvolvidos sobre tradução jornalística e nas orientações 

e normas do jornal emissor dos textos desse corpus.      

Para dar respaldo à nossa pesquisa, retomaremos as principais ideias expostas ao longo 

da presente dissertação, principalmente em relação à teoria funcionalista da tradução e à 

tradução jornalística. Empreenderemos a análise microtextual com base, especialmente, nas 

estratégias de tradução pragmáticas de Chesterman (2016). 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/04/politica/1522878768_532763.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/04/politica/1522878768_532763.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/06/actualidad/1523039461_969971.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/06/actualidad/1523039461_969971.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/23/actualidad/1508769200_047622.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/23/actualidad/1508769200_047622.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/23/politica/1508769200_047622.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/23/politica/1508769200_047622.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/29/politica/1540845417_382630.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/29/politica/1540845417_382630.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/31/america/1541004954_218158.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/31/america/1541004954_218158.html
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE DO CORPUS 

 

Partindo-se das considerações de Chesterman (2016) sobre a natureza dos estudos 

descritivos de tradução, a proposta do presente capítulo é analisar as decisões tomadas pelo 

tradutor ou pela tradutora na tradução de textos do gênero notícia, com base nos conceitos 

teóricos desenvolvidos até agora na presente dissertação. Os textos-fonte e textos-alvo serão 

comparados e analisados com o instrumental das estratégias de tradução adotadas e sob a 

perspectiva do modelo de análise textual de Nord (2016 [1988]), com base na influência dos 

fatores extratextuais e intratextuais pertinentes para a análise já levantados e conceituados nos 

capítulos 2 e 4. Na análise pretendida, também se buscará relacionar as estratégias de tradução 

utilizadas às possíveis motivações para o seu uso, na tentativa de obter respostas mais 

completas. 

Os capítulos anteriores procuraram assentar a fundamentação no nível macrotextual 

para a análise que propomos realizar. Para tanto, abordamos a noção de gênero do discurso a 

partir da perspectiva do Círculo de Bakhtin; apresentamos uma base teórica sobre tradução 

jornalística a partir dos estudos de Hernández Guerrero (2009, 2010), Bielsa e Bassnett (2009), 

Bielsa (2010) e Valdeón (2016); abordamos a teoria funcionalista da tradução e discutimos o 

modelo de análise textual de Nord (2016 [1988]) aplicado à tradução jornalística; exploramos 

o conceito de norma de tradução de Toury (2004 [1995]) e de Chesterman (2016), bem como a 

pertinência de aplicar a proposta de estratégia de tradução de Chesterman (2016) na comparação 

entre textos-fonte e textos-alvo do gênero notícia; e, por último, conceituamos o jornal El País, 

emissor dos textos trabalhados na presente dissertação, para tentar entender o contexto de 

produção e de recepção da notícias integrantes do corpus. 

A análise do corpus que empreenderemos no presente capítulo conciliará os níveis 

macro e microtextuais, e terá como base a metodologia e as considerações que faremos a seguir.  

 

5.1. Metodologia de análise e considerações 

Primeiramente, colocaremos o texto das duas notícias (texto-fonte e texto-alvo) lado a 

lado, em uma tabela, sendo que à esquerda está o texto-fonte, e à direita, o texto-alvo. 

Alinharemos os textos e destacaremos os seguintes elementos, identificados por suas 

respectivas siglas na coluna mais à esquerda da tabela: título principal (T.P); título auxiliar 

(T.A); e os elementos paratextuais que terão destaque na análise proposta: nome do(s) 

jornalista(s) ou da(s) jornalista(s) que assina(m) a notícia (J);  local (L), data da publicação (D) 

e horário da última atualização da notícia (H). Em seguida, destacaremos o lide e numeraremos 
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todos os parágrafos que integram o corpo da notícia original e de sua correspondente tradução, 

começando pelo número “2”116. Tentaremos alinhar os parágrafos para facilitar a análise 

proposta, pois isso permitirá depreender se o texto-fonte e o texto-alvo seguem a mesma ordem, 

e se os parágrafos estão em mesmo número. Ressaltamos que a proposta não é realizar uma 

comparação linha a linha, pois consideramos essa metodologia inviável para a análise de textos 

do gênero notícia. 

Para facilitar a visualização, os elementos-alvo da nossa análise serão destacados em 

negrito. Destacaremos com sublinhado trechos em que possamos observar algumas diferenças 

morfossintáticas entre os idiomas espanhol e português, no intuito de enriquecer nossa análise. 

Quando for o caso, utilizaremos um asterisco () para indicar escolhas de léxico ideologicamente 

marcadas. Em algumas situações, também destacaremos alguns trechos com diferentes cores, a 

fim visualizar mais facilmente a correspondência das informações analisadas no texto-fonte e 

no texto-alvo, principalmente nos casos particulares de maior intervenção com modificação na 

ordem dos parágrafos entre os textos comparados e deslocamento de informação.  

Antes de proceder à análise propriamente, destacaremos como serão abordados os 

fatores intratextuais e extratextuais no corpus estudado. Conforme mencionado no capítulo 2 

da presente dissertação, o modelo de Nord (2016 [1988]) contempla elementos extratextuais, 

que são pragmáticos e analisados previamente à leitura do texto, e elementos intratextuais, que 

são aqueles relacionados ao próprio texto. O modelo de Nord (2016 [1988]) é orientado tanto à 

prática tradutória como à comparação entre texto-fonte e o texto-alvo, numa tradução já 

realizada. 

Em virtude de a presente dissertação abranger a análise de notícias já traduzidas e de já 

termos qualificado o gênero e a procedência desses textos, partimos da evidência de todos os 

textos do corpus compartilharem a maioria dos fatores extratextuais do modelo de Nord (2016 

[1988]). A seguir, destacaremos quais são esses fatores, explicaremos brevemente nosso 

entendimento sobre cada um deles e pontuaremos a particularidade do emissor considerada nas 

análises:  

(i) Emissor: todas as notícias são procedentes do jornal espanhol El País, mas podem 

ter sido publicadas em suas diferentes edições digitais (Espanha, Américas ou Brasil). 

Indicaremos as edições a que cada notícia pertence na análise realizada. Conforme 

mencionamos no subitem 2.4.1 do capítulo 2, destacamos que o jornalista ou a 

jornalista que assina a matéria é o produtor ou produtora do texto. Ressaltamos, 

                                                 
116 Consideramos o lide como parágrafo 1, portanto, começaremos a numeração a partir do parágrafo 2.  



109 

 

igualmente, que nenhuma das notícias traduzidas é assinada pelo tradutor ou pela 

tradutora.   

(ii) Intenção: consideramos, de maneira geral, que a intenção de todas as notícias, 

independentemente da edição do jornal em que tiverem sido publicadas, seja 

fundamentalmente informar e favorecer a compreensão da informação pelo público.    

(iii) Meio: são as referidas edições digitais do jornal. As notícias são publicadas no 

meio eletrônico e no formato escrito. 

(iv) Motivo: consideramos que todos os textos do corpus foram produzidos pelo 

mesmo motivo, qual seja, informar. Todos estão relacionados ao aspecto situacional 

da comunicação.  

(v) Função textual: assumimos que todos os textos do corpus mantêm sua função 

informativa no novo contexto de recepção. São considerados, portanto, equifuncionais. 

 

As características desses fatores extratextuais, a descrição da edição digital do jornal El 

País como emissor dos textos trabalhados no corpus e as particularidades da edição digital El 

País Brasil foram expostas exaustivamente nos capítulos 2 e 4 da presente dissertação, motivo 

pelo qual julgamos desnecessário repeti-las em todas as análises realizadas.  

Para não sermos demasiado repetitivas na descrição, portanto, destacaremos apenas os 

fatores não comuns a todos os textos e que possam influenciar substancialmente as análises. É 

o caso dos fatores extratextuais emissor, tempo, lugar e público. 

Quanto aos fatores intratextuais, faremos as seguintes observações e ressalvas em 

relação à forma como serão abordados nas análises: 

(i)  Assunto: destacaremos o assunto de cada notícia nas análises.  

(ii) Conteúdo: associaremos o conteúdo às características observadas nas diferentes 

práticas de tradução de notícia de acordo com o entendimento de Hernández Guerrero 

(2010). Esse fator será destacado no início de cada análise. 

(iii) Pressuposições: serão levantadas algumas pressuposições iniciais sobre as 

necessidades comunicativas do novo público-alvo para o entendimento da notícia 

traduzida. Outras pressuposições serão levantadas durante a análise e permitirão inferir 

as motivações para uso das estratégias de tradução.   

(iv) Estruturação: todas as notícias do corpus estão estruturadas da mesma forma: 

título principal, título auxiliar, parágrafo inicial (lide) e corpo da notícia. Conforme 

destacamos no capítulo 4, a construção composicional do gênero notícia no jornal El 

País está especificada em seu manual de redação e estilo. Nas análises, destacaremos se 
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texto-fonte e texto-alvo possuem o mesmo número de parágrafos, bem como se houve 

mudança em sua ordem.  

(v) Elementos não verbais: esses elementos não são parte do recorte desta pesquisa; 

portanto, não serão abordados nas análises. 

(vi) Léxico: as escolhas lexicais integrarão a análise das alterações sintáticas, 

semânticas e pragmáticas observadas no texto traduzido. Quando for o caso, também as 

associaremos às normas e orientações do Manual de Redação e Estilo do El País e do 

Manual de Redação e Tradução do El País Brasil.      

(vii) Sintaxe: as escolhas sintáticas integrarão a análise das alterações sintáticas, 

semânticas e pragmáticas observadas no texto traduzido. Quando for o caso, também as 

associaremos às normas e orientações do Manual de Redação e Estilo do El País e do 

Manual de Redação e Tradução do El País Brasil.      

(viii) Elementos suprassegmentais: alguns desses elementos farão parte da análise das 

alterações sintáticas, semânticas e pragmáticas observadas no texto traduzido. 

 

Em relação à interdependência dos fatores intratextuais e extratextuais nas análises, 

destacamos a especial relação entre os fatores intratextuais assunto e pressuposições, e o fator 

extratextual público, pois as pressuposições estarão diretamente relacionadas às necessidades 

de comunicação para o entendimento de um determinado público-alvo sobre um determinado 

assunto.  

Também destacamos que sempre privilegiaremos, na análise, as estratégias pragmáticas 

de Chesterman (2016). Essa opção se deve não apenas ao fato de essas estratégias serem 

observadas mais frequentemente quando consideramos unidades maiores de tradução, mas 

principalmente porque o interesse do estudo será observar estratégias que não possam ser 

totalmente explicadas por fatores contrastivos e requeiram, portanto, hipóteses explicativas de 

outra natureza, como, por exemplo, as normas. Nesse sentido, procuraremos, sempre que 

possível, vincular o uso das estratégias às motivações discutidas no capítulo 3. 

 Para facilitar a identificação das estratégias no corpus, utilizaremos os códigos 

adotados por Chesterman (2016) para classificar as alterações sintáticas [G], semânticas [S] 

e pragmática [Pr], acompanhados dos números correspondentes a cada estratégia utilizada 

conforme a nomenclatura exposta no capítulo 3.  

Por fim, também esclarecemos que elementos das notícias em formato digital, tais como 

foto – este comum ao formato impresso –, vídeo, hyperlink e comentários, não serão analisados. 
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Entendemos a importância desses elementos para a composição da mensagem do texto 

jornalístico, em análises de outra natureza, mas não seria o caso do interesse deste estudo. 

 

5.2. Análise de tradução representativa de nível de intervenção baixo 

 

5.2.1. ES > PT – Nível de intervenção baixo 

A seguinte notícia traduzida é representativa de um nível baixo de intervenção. Ao nosso 

ver, apresenta características do que a proposta classificatória de Hernández Guerrero (2010) 

considera uma transferência completa simples. De acordo com a autora, esse tipo de 

transferência envolve a reprodução integral do conteúdo do texto original, com poucas 

transformações a não ser aquelas decorrentes da adaptação ao novo sistema linguístico e 

cultural em que o texto-alvo está inserido. Esse tipo de tradução tende a seguir o texto-fonte 

mais linearmente palavra por palavra (“tradução literal”), conforme poderemos ver na análise.  

Antes de iniciar a análise, destacamos os fatores extratextuais e intratextuais de especial 

importância para o estudo. Primeiramente, realçamos o fator extratextual emissor. A notícia 

em espanhol foi divulgada na seção “Américas” da edição digital El País Américas, enquanto 

a notícia em português foi publicada na seção “Internacional” da edição digital El País Brasil.117 

Ambas as notícias são assinadas pelo jornalista argentino Federico Rivas Molina. 

 Destacamos, igualmente, os fatores intratextuais assunto e pressuposições, e o 

extratextual público. A notícia analisada versa sobre o envolvimento de um político argentino 

ligado ao governo kirchnerista em um caso de corrupção da empreiteira brasileira Odebrecht. 

Por ser uma notícia sobre a Argentina e assinada por um jornalista dessa nacionalidade, 

conseguimos depreender que a notícia foi originalmente escrita em espanhol e traduzida para o 

português.  

Em virtude de a tradução da notícia estar orientada ao público brasileiro e de o assunto 

versar sobre o envolvimento de um político argentino em um escândalo de corrupção de uma 

empresa brasileira, conseguimos inferir que esse público possa ter um maior conhecimento 

sobre o contexto político do país vizinho e mais familiaridade com os casos de corrupção 

vinculados à empresa em questão. 

                                                 
117 As notícias em espanhol e em português podem ser acessadas, respectivamente, nos seguintes links: 

https://elpais.com/internacional/2018/04/03/argentina/1522777500_432189.html e 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/03/internacional/1522777500_432189.html. O texto em pdf de ambas 

consta na parte de “Anexos” da presente dissertação.  

https://elpais.com/internacional/2018/04/03/argentina/1522777500_432189.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/03/internacional/1522777500_432189.html
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Além de auxiliar-nos no entendimento da direção tradutória da notícia, o assunto 

permite-nos levantar pressuposições prévias sobre as necessidades comunicativas do novo 

público-alvo da notícia traduzida. Outras pressuposições serão levantadas durante a análise e 

permitirão inferir motivações para o uso de estratégias de tradução.  

Os fatores extratextuais lugar e tempo podem ser depreendidos a partir dos elementos 

paratextuais da notícia indicados na tabela de análise. Enquanto a notícia original foi publicada 

em Buenos Aires, no dia 3 de abril de 2018, e o horário de sua última atualização consta como 

20:16 – de acordo com o horário de verão da Europa Central (CEST) –, na notícia em português 

se mantém data e local de publicação, mas o horário registrado é 17:53 e está de acordo com o 

horário padrão de Brasília (BRT). A publicação da notícia em português teria ocorrido, 

portanto, um pouco mais de uma hora após a publicação da notícia em espanhol.  

Inserimos o texto e os elementos paratextuais de interesse na seguinte tabela:  

 

 Texto-fonte (ES) Texto-alvo (PT) 

T.P 

Un hombre fuerte del kirchnerismo, el 

primer procesado por Odebrecht en 

Argentina 

Homem forte do kirchnerismo é o 

primeiro réu do caso Odebrecht na 

Argentina 

T.A 

El exministro Julio De Vido está acusado 

de beneficiar a la constructora brasileña 

en la licitación de un gasoducto 

Ex-ministro Julio de Vido é acusado de 

beneficiar a empreiteira brasileira na 

licitação de um gasoduto 

J Federico Rivas Molina Federico Rivas Molina 

L, D 

e H 
Buenos Aires 03 abr 2018 -20:16(CEST) Buenos Aires - 03 abr 2018 -17:53(BRT) 
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Lide 

Julio de Vido, el hombre que durante los 

12 años de kirchnerismo manejó toda la 

obra pública de Argentina, ha sido 

procesado por primera vez en una 

causa que tiene bajo investigación a 

Odebrecht. La decisión del juez Daniel 

Rafecas implica que hay pruebas* 

suficientes para pensar que De Vido y 

otros tres altos funcionarios beneficiaron 

a la constructora brasileña en la 

adjudicación de obras de ampliación de 

dos gasoductos, entre 2006 y 2008. 

Odebrecht confesó ante la justicia de los 

Estados Unidos que pagó 35 millones de 

dólares en sobornos en Argentina. Pero el 

procesamiento de De Vido no es 

consecuencia de esa declaración, sino de 

una investigación local llamada Skanska 

II, relacionada con presuntas 

irregularidades en la adjudicación de 

contratos con el Estado. 

Julio de Vido, o homem que durante os 12 

anos de kirchnerismo controlou todas as 

obras públicas da Argentina, tornou-se o 

primeiro réu do país num processo 

decorrente do escândalo da Odebrecht. 

A decisão do juiz Daniel Rafecas 

significa que há indícios* suficientes para 

considerar que De Vido e outros três altos 

funcionários beneficiaram a empreiteira 

brasileira na contratação de obras de 

ampliação de dois gasodutos, entre 2006 

e 2008. A Odebrecht já confessou à 

Justiça dos Estados Unidos que pagou 35 

milhões de dólares (116,7 milhões de 

reais) em subornos na Argentina. Mas o 

processo contra De Vido não é 

consequência dessa declaração, e sim de 

uma investigação local chamada Skanska 

II, relacionada com supostas 

irregularidades em contratos públicos. 

2 

Las consecuencias judiciales del caso 

Odebrecht, con tentáculos que se 

extienden a casi todos los países de 

América Latina, han sido casi nulas en 

Argentina. A diferencia de países como 

Perú, donde incluso el expresidente 

Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado 

a renunciar, los tribunales de Buenos 

Aires apenas han avanzado en la trama de 

sobornos. A una primera etapa de 

supuestos nombres del kirchnerismo 

As consequências judiciais do caso 

Odebrecht, com tentáculos que se 

estendem a quase todos os países da 

América Latina, foram praticamente 

nulas na Argentina até agora. 

Diferentemente de países como o Peru, 

onde o escândalo levou à renúncia do 

presidente Pedro Pablo Kuczynski, os 

tribunais de Buenos Aires pouco 

avançaram na trama de subornos. Após 

uma primeira etapa com nomes do 
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relacionados con la red, el tema entró 

poco a poco en un largo silencio, a la 

espera de que Brasil entregue los detalles 

de los testimonios que los ejecutivos 

arrepentidos de Odebrecht dieron en 

su país a cambio de un trato 

preferencial ante la Justicia. 

kirchnerismo supostamente 

relacionados à rede de corrupção, o tema 

pouco a pouco mergulhou num longo 

silêncio, à espera de que o Brasil entregue 

os detalhes das delações premiadas de 

executivos a [sic] empreiteira. 

3 

La obra bajo sospecha en Argentina tuvo 

un presupuesto oficial de 2.347 millones 

de dólares y el juez calcula que esa cifra 

puede ocultar sobreprecios por unos 800 

millones de dólares. El juez dijo en su 

fallo, al que tuvo acceso el diario 

argentino Clarín, que está probada “la 

existencia de un apreciable desvío de 

poder por parte de De Vido (…) en 

dirección al involucramiento ilegal de 

Odebrecht en la adjudicación de la obra 

pública, maniobra formalizada el 6 de 

diciembre de 2006”. La sospecha es que 

el ministerio de Planificación “adoctrinó” 

a Odebrecht para que pueda cumplir con 

un proceso licitatorio que se hizo "al 

margen del régimen de contrataciones”. 

Rafecas utiliza como prueba que la 

empresa brasileña tuvo dos meses para 

diseñar su estructura financiera, 

mientras que a su competidora en la 

compulsa, la argentina Benito Roggio, 

se le concedieron sólo cinco días 

hábiles. Está por verse si la empresa pagó 

esa supuesta ayuda a través de sobornos. 

A obra sob suspeita na Argentina teve um 

orçamento oficial de 2,35 bilhões de 

dólares (7,8 bilhões de reais), e o juiz 

calcula que essa cifra pode ocultar 

superfaturamentos de 800 milhões de 

dólares. O juiz disse em sua decisão, à 

qual o jornal Clarín teve acesso, que já 

ficou provada “a existência de um 

apreciável desvio de poder por parte de 

De Vido (…) no sentido do envolvimento 

ilegal da Odebrecht na obtenção da obra 

pública, manobra formalizada em 6 de 

dezembro de 2006”. A suspeita é de que o 

Ministério do Planejamento tenha 

“instruído” a Odebrecht para que pudesse 

cumprir um processo de licitação 

realizado “à margem do regime de 

contratações”. Rafecas utiliza como 

prova o fato de a empresa brasileira ter 

tido dois meses para desenhar sua 

estrutura financeira, enquanto sua 

principal concorrente, a empreiteira 

argentina Benito Roggio, só dispôs de 

cinco dias úteis. Resta ver se a empresa 
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pagou por essa suposta ajuda através de 

subornos. 

4 

De Vido fue alguna vez un hombre muy 

poderoso en Argentina, el único ministro 

que se mantuvo en su puesto desde el 

primero hasta el último día de los 

Kirchner. Con el macrismo se convirtió 

en diputado, pero terminó preso días 

después de la derrota de Cristina Kirchner 

en las legislativas de octubre pasado, 

cuando el Congreso le retiró los fueros. 

Hoy se lo considera el icono de la 

corrupción, acusado de un potencial 

fraude al Estado de 264 millones de 

pesos (más de 13 millones de dólares) 

en una mina y una central hidroeléctrica 

en Río Turbio, en la provincia de Santa 

Cruz. La obra costó unos 1.470 millones 

de dólares. 

De Vido já foi um homem muito 

poderoso na Argentina, o único ministro 

que se manteve no cargo do primeiro 

ao último dia de mandato do casal 

Néstor e Cristina Kirchner. Com a 

eleição de Mauricio Macri, tornou-se 

deputado, mas terminou preso dias depois 

da derrota da Cristina Kirchner nas 

eleições legislativas de outubro 

passado, quando o Congresso cassou seu 

foro privilegiado. Hoje é visto como um 

ícone da corrupção, acusado de uma 

potencial fraude de 264 milhões de pesos 

(mais de 43 milhões de reais) numa mina 

e numa central hidrelétrica em Río 

Turvo, na província de Santa Cruz (sul). 

A obra custou 1,47 bilhão de dólares (4,9 

bilhões de reais). 

5 

Este nuevo procesamiento no hace más 

que reforzar las causas contra De Vido. 

Es también el primer avance, aunque sea 

indirecto, en la red de pagos ilegales que 

Odebrecht creó en Argentina. 

O novo processo só reforça as suspeitas 

contra De Vido. É também o primeiro 

avanço, ainda que indireto, contra a rede 

de pagamentos ilegais que a Odebrecht 

criou na Argentina. 

Tabela 10: Alinhamento texto de notícia com nível de intervenção baixo (ES>PT)  

 

Ao comparar os dois textos, percebemos que ambos possuem o mesmo número de 

parágrafos, totalizando 5.  

Nesse exemplo, observamos alterações pouco significativas na tradução do título e do 

título auxiliar. A primeira delas segue a orientação presente no Manual de Redação e Tradução 



116 

 

do El País Brasil quanto à diferença da escrita do título e do título auxiliar do texto noticioso 

em português e espanhol. Tal instrução consta no capítulo 4 da presente dissertação, na parte 

das normas pragmáticas do Manual, e estabelece que, ao contrário do que acontece com os 

títulos em espanhol, os títulos em português não devem ser iniciados por artigo. Assim, na 

tradução de “un hombre fuerte del kirchnerismo” como “homem forte do kirchnerisno”, 

observa-se a omissão do artigo indefinido, o que corresponde a uma alteração estrutural no 

sintagma [G5].  

A omissão do artigo definido no início do título auxiliar, novamente uma alteração 

estrutural no sintagma, também é atribuída à mesma motivação na tradução de “El exministro 

Julio De Vido” como “Ex-ministro Julio de Vido” [G5].  

Ainda no título, observamos a utilização da estratégia pragmática de alteração da 

explicitude, pois na tradução para o português se explicita “o caso Odebrecht” [Pr2], 

possivelmente em virtude de os leitores brasileiros e as leitoras brasileiras terem mais 

familiaridade com os casos de corrupção da empresa brasileira e associar o termo “caso” 

diretamente a incidentes de corrupção.  

Além disso, ao compararmos os dois títulos, observamos  alterações sintáticas 

significativas, ao traduzir-se “Un hombre fuerte del kirchnerismo, el primer procesado por 

Odebrecht en Argentina” como “Homem forte do kirchnerismo é o primeiro réu do caso 

Odebrecht na Argentina” [G9], na forma de uma troca de nível, uma vez que uma justaposição 

de dois sintagmas nominais é traduzida como uma oração, onde os dois sintagmas nominais 

foram vinculados com o verbo “ser”. 

No título auxiliar, conseguimos identificar diferenças dos idiomas espanhol e português 

quando o verbo “estar” em espanhol no trecho “está acusado” é traduzido com o verbo “ser” 

no trecho “é acusado”. Parece faltar uma categoria, na proposta de Chesterman (2016), para 

classificar esse tipo de alteração, que corresponde a que alguns usos dos verbos “ser” e “estar” 

diferem entre as duas línguas. Embora a alteração seja notável, tal diferença faria classificar a 

tradução simplesmente como uma tradução literal [G1], a nosso ver. Contudo, essa diferença 

de usos dos verbos ser/estar entre o português e o espanhol é uma das diferenças para a qual o 

Manual de Redação e Tradução do El País Brasil alerta. 

Já no lide, acusamos a adoção da estratégia pragmática de alteração da coerência [Pr6], 

com motivação de tornar a informação mais coerente com as ideias desenvolvidas na tradução 

do trecho “ha sido procesado por primera vez en una causa que tiene bajo investigación a 

Odebrecht” como “tornou-se o primeiro réu do país num processo decorrente do escândalo da 

Odebrecht”. Enquanto a oração em espanhol leva ao entendimento de que Julio de Vido pode 
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ter sido réu em outros processos além desse da Odebretch, o trecho em português elimina 

qualquer possível ambiguidade quando limita-se a afirmar que de Vido é o primeiro réu 

argentino em um processo da Odebrecht e torna, portanto, a informação alinhada com a 

informação presente no título. 

Nesse trecho, também destacamos a utilização da estratégia pragmática de alteração da 

informação [Pr3] quando há o acréscimo da informação “escândalo da Odebrecht”, de forma a 

aproximar o público-alvo brasileiro da temática “escândalos de corrupção” associados à 

Odebretch e frequentemente noticiados pela mídia brasileira nos últimos anos. 

Ainda no lide, também destacamos o uso da estratégia semântica de sinonímia na 

tradução de “pruebas” como “indícios” [S3]. Posto que, num processo jurídico, “provas” são 

muito mais conclusivas do que “indícios”, essa sinonímia tem implicações atenuadoras e mostra 

uma posição mais cautelosa na notícia traduzida. 

Observamos também o uso da estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3], 

motivada pela orientação do Manual de Redação e Tradução do EL País Brasil quanto à 

necessidade de acrescentar o equivalente em real, entre parênteses, de valores expressos em 

moedas estrangeiras. O Manual também orienta a arredondar números exatos sempre que a 

precisão não for relevante. Seguindo essa instrução, “35 millones de dólares” foram traduzidos 

com o acréscimo do seu equivalente em reais “35 milhões de dólares (116,7 milhões de reais)”.  

Ainda nesse parágrafo, identificamos o uso da estratégia pragmática de alteração da 

explicitude [Pr2] quando “irregularidades en la adjudicación de contratos con el Estado” é 

traduzido como “irregularidades em contratos públicos”, pois a tradução em português deixa 

implícito que a irregularidade acontece na concessão dos contratos, inclusive podendo gerar 

ambiguidade ao permitir a leitura de que as irregularidades ocorram nos contratos em si.  

No segundo parágrafo, destacamos um aspecto morfossintático de contraste entre os 

idiomas espanhol e português quando a oração em espanhol que utiliza o tempo verbal pretérito 

perfeito composto “han sido casi nulas en Argentina” foi traduzida como “foram praticamente 

nulas na Argentina até agora”, com uma forma verbal não composta. Isso configura uma 

redução no número de palavras e, portanto, uma alteração da distribuição – compressão [S6]. 

Em seguida, notamos a utilização da estratégia pragmática de alteração da coerência 

[Pr6] quando “donde incluso el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a 

renunciar” foi traduzido como “onde o escândalo levou à renúncia do presidente Pedro Pablo 

Kuczynski”, no intuito de manter a associação com “escândalo” feita anteriormente no lide. Ao 

mesmo tempo, com a alteração estrutural na oração [G6], em que o sujeito deixa de ser o ex-
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presidente e passa a ser o escândalo, há uma também uma alteração da distribuição [S6], com 

mudança de foco. 

Na tradução de “primera etapa de supuestos nombres del kirchnerismo relacionados 

con la red” como “primeira etapa de nomes do kirchnerismo supostamente relacionados à rede 

de corrupção”, observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da explicitude [Pr2], 

quando o acréscimo do termo “corrupção” torna a natureza da rede mais explícita, com o intuito 

de aproximar a informação do público-alvo do texto traduzido, que deve fazer uma associação 

mais direta entre a Odebrecht e casos de corrupção. 

Ainda nesse parágrafo, observamos a utilização da estratégia semântica de alteração da 

distribuição – compressão [S6] quando “los testimonios que los ejecutivos arrepentidos de 

Odebrecht dieron en su país a cambio de un trato preferencial ante la Justicia” é traduzido por 

“delações premiadas de executivos a [sic] empreiteira”, em referência ao termo jurídico que 

designa o benefício previsto na legislação brasileira a que o texto-fonte faz referência. 

No terceiro parágrafo, observamos a mesma utilização da estratégia de alteração da 

informação [Pr3], já utilizada no lide, com o acréscimo do valor equivalente em reais dos 

valores expressos em moedas estrangeiras e a possibilidade de arredondamento desses valores. 

Assim, o valor “2.347 millones de dólares” foi traduzido pelo seu equivalente arredondado, 

acrescido do valor correspondente em reais “2,35 bilhões de dólares (7,8 bilhões de reais)”. 

Essa estratégia, no entanto, não é observada na tradução de “800 millones de dólares”. 

Observamos também a utilização da estratégia pragmática de alteração da explicitude 

[Pr2] quando a nacionalidade do jornal não aparece na tradução de “el diario argentino Clarín” 

como “jornal Clarín”. Atribuímos como motivação a pressuposição de que já esteja 

subentendido pelo púbico leitor brasileiro que o Clarín é um jornal argentino, dada a 

proximidade existente entre os dois países, ou o entendimento de que, ao se tratar de uma notícia 

sobre a Argentina, seria desnecessário dizer que o jornal mencionado é argentino.  

Por último, nesse parágrafo, observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da 

explicitude [Pr2] na tradução de “Rafecas utiliza como prueba que la empresa brasileña  tuvo 

dos meses para diseñar su estructura financiera, mientras que a su competidora en la 

compulsa, la argentina Benito Roggio, se le concedieron sólo cinco días hábiles” como 

“Rafecas utiliza como prova o fato de a empresa brasileira ter tido dois meses para desenhar 

sua estrutura financeira, enquanto sua principal concorrente, a empreiteira argentina Benito 

Roggio, só dispôs de cinco dias úteis”, tornando implícito na tradução que a concorrência ocorre 

no processo de licitação. 
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No quarto parágrafo, observamos a recorrente utilização da estratégia pragmática de 

alteração da explicitude [Pr2], no intuito de explicitar informações que estavam apenas 

implícitas no texto-fonte e, assim, facilitar a compreensão do público-alvo que não está tão 

familiarizado com o assunto e evitar possíveis ambiguidades. Na tradução de “el único ministro 

que se mantuvo en su puesto desde el primero hasta el último día de los Kirchner” como “o 

único ministro que se manteve no cargo do primeiro ao último dia de mandato do casal Néstor 

e Cristina Kirchner”, observa-se a decisão de explicitar que o texto se refere ao período que 

compreende os mandatos e que “los Kirchner” refere-se ao casal de ex-presidentes Néstor 

Kirchner e Cristina Kirchner.  

A mesma estratégia e motivação são utilizadas para justificar a tradução de “el 

macrismo” como “a eleição de Mauricio Macri” [Pr2] e para explicitar que “en las legislativas 

de octubre pasado” refere-se a “nas eleições legislativas de outubro passado” [Pr2]. 

Observamos ainda a utilização da estratégia de alteração da informação [Pr3] por meio 

do acréscimo do valor equivalente em reais na tradução de “264 millones de pesos (más de 13 

millones de dólares)” por “264 milhões de pesos (mais de 43 milhões de reais)” e de “1.470 

millones de dólares” por “1,47 bilhão de dólares (4,9 bilhões de reais)”. 

Ao final desse parágrafo, identificamos a opção por traduzir os componentes de um 

nome próprio formado por substantivos comuns “Río Turbio”, como se trataria a tradução de 

substantivos comuns numa tradução literal “Río Turvo”. Duvidamos de haver alguma estratégia 

de Chesterman que preveja esse tratamento literal de topônimos, que talvez pudesse ser 

considerado um calco [G2], uma vez que o nome é “emprestado” com ajustes à outra língua. 

E, finalmente, a de alteração da explicitude [Pr2], com a decisão de acrescentar uma 

informação relevante sobre a localização geográfica da província em questão na tradução de 

“Santa Cruz” como “Santa Cruz (sul)”.  

No quinto e último parágrafo, destacamos a utilização da estratégia semântica de 

antonímia [S2] na tradução de “no hace más que reforzar” como “só reforça”.   

 

5.2.2. PT > ES - Nível de intervenção baixo 

A seguinte notícia traduzida também é representativa de um nível baixo de intervenção. 

Ao nosso ver, apresenta características do que a proposta classificatória de Hernández Guerrero 

(2010) considera uma transferência completa simples. De acordo com a autora, esse tipo de 

transferência envolve a reprodução integral do conteúdo do texto original, com poucas 

transformações a não ser aquelas decorrentes da adaptação ao novo sistema linguístico e 

cultural em que o texto-alvo está inserido. Embora corresponda à mesma classificação quanto 
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ao nível de intervenção da notícia anterior e tenda, igualmente, a seguir o texto-fonte mais 

linearmente palavra por palavra, conseguimos observar um pouco mais de intervenções nesta 

notícia.  

Antes de iniciar a análise, destacamos os fatores extratextuais e intratextuais de especial 

importância para o estudo. Primeiramente, realçamos o fator extratextual emissor. A notícia 

em português foi publicada na seção “Brasil” da edição digital El País Brasil, enquanto a notícia 

em espanhol foi divulgada na seção “Internacional” da edição digital El País Américas.118 

Ambas as notícias são assinadas pelos jornalistas brasileiros Felipe Betim, Gil Alessi e Breiller 

Pires. 

Destacamos, igualmente, os fatores intratextuais assunto e pressuposições, e o 

extratextual público. A notícia analisada versa sobre a descoberta de um plano para executar o 

deputado estadual Marcelo Freixo e traça um panorama das ameaças que ativistas dos direitos 

humanos vêm sofrendo no Brasil119.Por ser uma notícia sobre situações que aconteceram no 

Brasil e por estar assinada por jornalistas brasileiros, conseguimos depreender que a notícia foi 

originalmente escrita em português e traduzida para o espanhol. Considerando o novo público-

alvo estrangeiro pouco familiarizado com o contexto político e social do Brasil quando da 

publicação da notícia, conseguimos pressupor que seja necessário oferecer informações 

contextuais adicionais que favoreçam seu entendimento sobre o assunto.  

Além de auxiliar-nos no entendimento da direção tradutória da notícia, o assunto 

permite-nos levantar pressuposições prévias sobre as necessidades comunicativas do novo 

público-alvo da notícia traduzida. Outras pressuposições serão levantadas durante a análise e 

permitirão inferir a motivação para o uso de estratégias de tradução.  

Os fatores extratextuais lugar e tempo podem ser depreendidos a partir dos elementos 

paratextuais da notícia indicados na tabela de análise. Enquanto a notícia original foi publicada 

em São Paulo, no dia 16 de dezembro de 2018, e o horário de sua última atualização consta 

como 20:37 no horário brasileiro de verão (BRST), na notícia em espanhol constam data e 

horário da última atualização como 17 de dezembro de 2018, às 14:13 (BRST). A publicação 

da notícia em espanhol teria ocorrido, portanto, um dia e algumas horas depois em relação à 

                                                 
118 As notícias em português e em espanhol podem ser acessadas, respectivamente, nos seguintes links: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/14/politica/1544807070_057021.html e 

https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actualidad/1544807070_057021.html. O texto em pdf de ambas 

consta na parte de “Anexos” da presente dissertação.  
119 Essa notícia seria um exemplo do caso comentado na entrevista realizada com o coordenador de tradução do El 

País Brasil de que as notícias do jornal podem se enquadrar em um limite “turvo” entre uma notícia e uma 

reportagem curta. Nesse caso, além de o texto trazer um fato noticioso, que consistiu na descoberta do plano pela 

polícia carioca, também vai além e traz informações sobre ameaças sofridas por outros ativistas dos direitos 

humanos. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/14/politica/1544807070_057021.html
https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actualidad/1544807070_057021.html
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publicação da notícia em português. Acrescentamos na tabela a que dia da semana 

corresponderam ambas as publicações, para melhor entendimento das referências dêiticas feitas 

nas notícias.  

Inserimos o texto e os elementos paratextuais de interesse na seguinte tabela:  

 

 Texto-fonte (PT) Texto-alvo (ES) 

T.P 

Ameaças a defensores dos direitos 

humanos colocam a democracia 

brasileira em xeque 

Las amenazas a defensores de los 

derechos humanos ponen en jaque a la 

democracia brasileña 

T.A 

Polícia desbaratou plano de milicianos 

para executar deputado do PSOL 

Marcelo Freixo. Brasil é um dos que 

mais mata ativistas: só em 2017 foram 

registradas mais de 60 execuções 

La Policía desarticula el plan de una 

milicia para ejecutar al diputado de 

izquierdas Marcelo Freixo. Brasil es uno 

de los países que más activistas mata: en 

2017 se registraron más de 60 

ejecuciones 

J Felipe Betim, Gil Alessi e Breiller Pires Felipe Betim, Gil Alessi e Breiller Pires 

L, D 

e H 

São Paulo - 16 dez 2018 (domingo) – 

20:37 (BRST) 

São Paulo - 17 dez 2018 (segunda) – 14:13 

(BRST) 

Lide 

Na última sexta-feira, o deputado 

estadual Marcelo Freixo (PSOL) 

comparecia na frente de jornalistas na 

Assembleia Legislativa do Rio 

(ALERJ) para comentar a revelação 

feita pelo Jornal O Globo, um dia antes, 

de que sua vida poderia não ter 

passado deste sábado. A polícia 

carioca havia descoberto que milicianos, 

grupos paramilitares formados por ex-

El pasado viernes, el diputado regional 

del PSOL (Partido Socialismo y 

Libertad), Marcelo Freixo, comparecía 

ante los periodistas en la Asamblea 

Legislativa de Río de Janeiro para 

comentar la noticia publicada por el diario 

O Globo, un día antes, en la que se decía 

que su vida podría haberse acabado el 

sábado. La Policía de Río había 

descubierto que unos milicianos, grupos 
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policiais que dominam atividades ilícitas 

em bairros pobres, planejavam matá-lo. 

Se a ação não tivesse sido descoberta, 

ele poderia ter sido o segundo político de 

visibilidade a ser morto na cidade em 

menos de um ano –em março, a 

vereadora Marielle Franco, também 

do partido de esquerda PSOL, foi 

fuzilada em plena rua, junto a seu 

motorista, em uma das áreas mais 

populares do centro, em um crime até 

hoje não esclarecido. 

paramilitares integrados por expolicías 

que controlan las actividades ilegales en 

los barrios pobres, planeaban matarlo. Si 

dicha acción no se hubiera descubierto, 

podría haber sido el segundo político de 

visibilidad asesinado en la ciudad en 

menos de un año en Brasil: en marzo, la 

edil Marielle Franco, también de ese 

mismo partido de izquierdas, fue 

fusilada en plena calle junto con su 

chófer en una de las áreas más 

populares del centro. Un crimen que, 

hasta la fecha, sigue sin esclarecerse. 

2 

A coletiva chamada pelo político se deu 

em uma semana simbólica: no mesmo 

dia em que a brutal execução de Marielle 

completava nove meses; um dia depois 

do aniversário de 50 anos do Ato 

Institucional de número 5 (AI-5), que 

representou o endurecimento da 

ditadura militar brasileira; quatro dias 

depois que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos fez 70 anos. E em 

meio a uma preocupação crescente dos 

defensores de direitos humanos do 

país com um possível cenário de maior 

vulnerabilidade a partir do ano que 

vem, quando chega ao poder Jair 

Bolsonaro, um presidente de extrema 

direita que declarou, pouco antes de 

ganhar a eleição, que era preciso 

"metralhar a petralhada" ou que 

La rueda de prensa convocada por el 

político llegó en una semana 

especialmente simbólica: el mismo día 

que se cumplían nueve meses de la brutal 

ejecución de Marielle y cuatro después del 

70º aniversario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Y, 

también, en un contexto de creciente 

preocupación ante un posible escenario 

de mayor vulnerabilidad a partir del 

año que viene, con la llegada al poder 

Jair Bolsonaro, un presidente de extrema 

derecha que declaró, poco antes de ganar 

las elecciones, que hacía falta 

"ametrallar a la petralhada", en alusión 

a los simpatizantes del izquierdista PT 

[Partido de los Trabajadores]. 
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costumava repetir o bordão "direitos 

humanos para humanos direitos". 

3 

As ameaças contra Freixo são a ponta do 

iceberg e se estendem não só a outras 

figuras públicas, como também às que 

atuam longe dos holofotes, 

principalmente no campo, com a defesa 

da Reforma Agrária, dos direitos 

indígenas ou dos recursos naturais. De 

acordo com a Front Line Defenders, que 

utiliza dados da ONG brasileira 

Comissão Pastoral da Terra, o país é um 

dos que mais mata ativistas: só em 

2017 foram registradas mais de 60 

execuções entre as mais de 300 

registradas em todo o mundo. Isso 

coloca o país no seleto grupo de nações, 

junto a Colômbia, México e Filipinas, 

que concentra a maior parte destes 

homicídios. "Essa questão do Marcelo 

Freixo é como se coroasse isso tudo 

hoje. A gente não consegue ter 

esclarecida a morte da Marielle, e agora 

a gente tem uma ameaça a uma pessoa 

diretamente ligada a ela", argumenta 

Eliana Sousa, ativista e fundadora da 

ONG Redes da Maré. 

Las amenazas contra Freixo son la punta 

del iceberg y se extienden no solo a otras 

figuras públicas, sino también a las que 

actúan alejadas de los focos, 

principalmente en el campo, con la 

defensa de la Reforma Agraria, de los 

derechos indígenas o de los recursos 

naturales. Según los datos de Front Line 

Defenders, que utiliza datos de la ONG 

brasileña Comissão Pastoral da Terra, el 

país sudamericano está entre los más 

mortíferos para los activistas: 60 de las 

algo más de 300 ejecuciones que se 

produjeron en todo el mundo en 2017 

corresponden a Brasil. Una cifra solo 

comparable a la de Colombia, México o 

Filipinas. "Lo de Marcelo Freixo es 

como si todo eso se coronase hoy. Aún 

no hemos logrado esclarecer la muerte de 

Marielle y ahora tenemos una amenaza a 

una persona directamente vinculada a 

ella", argumenta Eliana Sousa, activista y 

fundadora de la ONG Redes da Maré. 

4 

Freixo, que há dez anos presidiu na 

Assembleia do Rio uma investigação 

contra as milícias, foi eleito neste ano 

deputado federal. Atuará em Brasília 

Freixo, que hace diez años presidió en la 

Asamblea de Río una investigación contra 

las milicias, ha sido elegido diputado 

federal este año. Actuará en Brasilia con 
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com escolta da polícia legislativa ao 

mesmo tempo que espera continuar 

contando com sua escolta pessoal, com 

ele há dez anos e fornecida pela 

Secretaria de Segurança do Rio, nos 

dias em que estiver em seu Estado. "A 

morte de Marielle tem que ser 

esclarecida. Foi um grupo político, 

mas que grupo foi esse? Foi um dos 

crimes mais sofisticados da história do 

Rio. Que grupo é capaz no século XXI 

de mandar matar uma vereadora?", 

cobrou o deputado. "Enquanto isso não 

acontecer não tem como dizer que existe 

democracia no Rio". "Defensor de 

direitos humanos não é defensor de 

bandidos. Defensor de direitos 

humanos defende a lei. E a lei não pode 

permitir que um grupo tão criminoso 

domine a vida das pessoas", 

complementa Freixo. 

escolta de la policía legislativa y espera 

seguir contando con su escolta personal, 

proporcionada por la Secretaría de 

Seguridad de Río desde hace 10 años, 

los días que esté en su Estado. "La 

muerte de Marielle ha sido uno de los 

crímenes más sofisticados de la historia 

de Río de Janeiro. ¿Qué grupo es capaz, 

en el siglo XXI, de mandar matar a una 

concejala?", se pregunta el diputado. 

"Mientras esto no se solucione no se puede 

hablar de democracia en Río de Janeiro". 

"Los defensores de los derechos 

humanos no son defensores de 

delincuentes. Los defensores de los 

derechos humanos defienden la ley. Y la 

ley no puede permitir que un grupo tan 

criminal controle la vida de las personas", 

completa Freixo. 

5 

Em Brasília, Freixo terá como 

companheiro de bancada partidária o 

deputado Jean Wyllys, que também 

relatou estar recebendo ameaças. Ele foi 

um dos maiores rivais de Bolsonaro na 

Câmara federal e o confrontou 

diretamente quando o agora presidente 

eleito homenageou o coronel Brilhante 

Ustra, torturador de Dilma Rousseff na 

ditadura, durante a votação do 

impeachment dela, em 2016. Após a 

En Brasilia, Freixo tendrá como 

compañero de bancada del partido al 

diputado Jean Wyllys, que también dijo 

estar recibiendo amenazas. Él fue uno de 

los mayores adversarios de Bolsonaro 

en la Cámara Federal e incluso lo 

desafió directamente cuando el ahora 

presidente electo homenajeó al coronel 

Brilhante Ustra, torturador de Dilma 

Rousseff en la dictadura, durante la 

votación para la destitución de la 
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fala de Bolsonaro, Wyllys cuspiu em 

direção a ele. 

expresidenta, en 2016. Tras las palabras 

de Bolsonaro, Wyllys le lanzó un 

escupitajo. 

6 

As ameaças ao deputado federal 

fizeram com que a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) solicitasse ao Governo 

brasileiro que tome medidas para 

proteger a sua vida, ao mesmo tempo 

sejam investigadas as ameaças. "A 

decisão da CIDH é uma reação da 

comunidade internacional à inação do 

Estado brasileiro diante de uma situação 

que tem se prolongado no tempo e que, 

no último ano, agravou-se muito", disse 

o parlamentar ao EL PAÍS. "As 

constantes ameaças de morte que 

recebo há anos, e que passaram a 

incluir referências explícitas à minha 

família, se intensificaram 

especialmente durante o processo de 

impeachment da presidenta Dilma e 

depois do assassinato da Marielle", 

acrescentou Wyllys."Não posso ir a 

lugar nenhum sem a escolta, porque 

essas são as condições para me 

proteger, de modo que é como se eu 

estivesse em cárcere privado sem ter 

praticado crime nenhum, sendo eu a 

vítima. Isso tem afetado muito minha 

saúde física e emocional." 

Las amenazas al diputado federal 

hicieron que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) llamase al Gobierno brasileño a 

tomar medidas para proteger su vida y 

a investigar las amenazas. "Es una 

reacción de la comunidad internacional 

a la inacción del Estado brasileño ante una 

situación que se viene prolongando en el 

tiempo y que, el último año, se ha 

agravado mucho", dijo el parlamentario a 

EL PAÍS. "Las constantes amenazas de 

muerte que recibo desde hace años, y 

que han pasado a incluir referencias 

explícitas a mi familia, se intensificaron 

durante el proceso de destitución 

[impeachment] de la presidenta Dilma 

[Rousseff] y tras el asesinato de 

Marielle", añadió. "No puedo ir a 

ningún sitio sin escolta, la necesito para 

proteger mi vida, así que es como si 

estuviera en cautiverio sin haber cometido 

ningún delito, y encima soy yo la víctima. 

Eso está afectando mucho a mi salud física 

y emocional". 
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7 

A antropóloga Debora Diniz, professora 

da Universidade de Brasília (UnB) que 

atua na defesa dos direitos das mulheres, 

também teve sua vida completamente 

modificada recentemente. Ela recebeu 

ao longo dos últimos meses dezenas de 

ameaças de morte e acabou incluída no 

Programa de Proteção aos Defensores 

de Direitos Humanos do Governo 

federal, sendo aconselhada a deixar o 

país, o que fez. As ações contra ela, que 

atua publicamente há ao menos 15 

anos, não são novidade, mas se 

tornaram mais graves depois de ela 

acionar o Supremo Tribunal Federal 

em prol da descriminalização do 

aborto até a 12ª semana de gravidez. 

“Sou vítima de ataques que colocam em 

risco o sentido de democracia no Brasil”, 

afirmou ao EL PAÍS. 

La vida de la antropóloga Debora Diniz, 

profesora de la Universidad de Brasilia 

(UnB) que defiende los derechos de las 

mujeres, también ha cambiado por 

completo. En los últimos meses ha 

recibido decenas de amenazas de 

muerte, hasta el punto de haber sido 

incluida en el Programa de Protección a 

los Defensores de los Derechos 

Humanos del Gobierno y aconsejada a 

abandonar el país, una decisión que ha 

acabado tomando. Las acciones contra 

ella, que trabaja públicamente desde 

hace al menos 15 años, no son ninguna 

novedad. Pero dieron un salto de 

gravedad después de que acudiera al 

tribunal para defender la 

despenalización del aborto hasta la 

duodécima semana de embarazo. “Soy 

víctima de ataques que ponen en riesgo el 

sentido de la democracia”, dice en 

declaraciones a EL PAÍS. 

8 

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO 

"Em um país como o nosso, ninguém 

que luta está protegido. Existem várias 

medidas que devem ser tomadas pelas 

autoridades para garantir um 

ambiente e valorização para essas 

pessoas", argumenta Jurema 

Werneck, diretora da Anistia 

Internacional no Brasil. Ela diz que 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO 

"En Brasil, nadie que lucha está 

protegido. Hay varias medidas que las 

autoridades han de tomar", argumenta 

Jurema Werneck, directora da 

Amnistía Internacional en el país 

sudamericano. "Esa clase de amenazas y 

de asesinatos de los defensores no se 

producen sin la participación del Estado", 
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"esse tipo de ameaça e de assassinato de 

defensores não acontecem sem a 

participação do Estado" e destaca a 

diferença entre as mortes que são fruto 

"de um ambiente de extrema violência 

armada" e o assassinato de ativistas 

pelos direitos humanos. "Eles foram 

calados para que essas violações [aos 

direitos humanos] continuem. No caso de 

ameaças a parlamentares, como Freixo, 

Wyllys e Marielle, existe uma ameaça à 

democracia adicional uma vez que são 

"ferramentas, independentemente de sua 

coloração partidária, para o exercício" 

dela. 

agrega. "Los silenciaron para que esas 

violaciones [a los derechos humanos] 

continúen". En el caso de las amenazas a 

parlamentarios, como Freixo, Wyllys y 

Marielle, existe una amenaza extra a la 

democracia, dado que son "herramientas, 

independientemente de su 

posicionamiento político, para su 

ejercicio". 

9 

Atila Roque, diretor da Ford 

Foundation no Brasil e ex-diretor da 

Anistia Internacional no país, concorda 

que "todos e todas que se empenham na 

luta pelos direitos humanos" no Brasil já 

se viram diante de alguma ameaça. 

"Comigo não foi diferente e lidei 

tomando as precauções e adotando os 

protocolos de segurança que me foram 

então recomendados". 

Atila Roque, director de Ford 

Foundation en Brasil y exdirector de 

Amnistía Internacional en el país 

sudamericano, coincide en que "todos y 

todas los que se dedican a luchar por los 

derechos humanos" en Brasil ya han 

sufrido alguna amenaza. "Conmigo no fue 

diferente, y lo que hice fue tomar las 

precauciones y adoptar los protocolos de 

seguridad que me recomendaron en su 

momento". 

10 

Na década de 1980, ainda muito jovem, 

Roque trabalhava diretamente com 

conflitos agrários e convivia com o 

assassinato "quase cotidiano" de 

lideranças camponesas, religiosas e 

En la década de los ochenta, todavía muy 

joven, Roque trabajaba directamente con 

conflictos agrarios y convivía con los 

asesinatos "casi cotidianos" de líderes 

campesinos, religiosos y abogados que 
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advogados que atuam em defesa do 

direito à terra. "Um dos crimes que me 

marcou mais profundamente foi o 

assassinato do Padre Josimo Tavares, 

em 1986, poucos dias antes de um 

encontro que tínhamos marcado em 

Imperatriz, Maranhão. Acabei indo 

para o seu enterro". "Essa é também 

uma rotina na vida da juventude de 

favelas e periferias, especialmente dos 

jovens homens e mulheres negros que 

vivem o cotidiano do racismo e da 

militarização dos territórios onde 

vivem", acrescenta. 

actuaban defendiendo el derecho a la 

tierra. "Uno de los crímenes que más me 

marcó fue el asesinato del Padre Josimo 

Tavares, en 1986, pocos días antes de 

que nos encontráramos en Imperatriz, 

Maranhão [noreste del país], donde 

había quedado con él. Acabé yendo a su 

entierro". "Esa también es una rutina en 

la vida de la juventud de las favelas y 

periferias, especialmente en la de los 

jóvenes negros que viven el día a día del 

racismo y de la militarización de los 

territorios en los que viven", apostilla. 

11 

Sousa, a fundadora da ONG Redes da 

Maré que também já foi alvo de 

ameaças em diferentes momentos, 

acredita que a vulnerabilidade hoje é 

maior porque também as denúncias são 

maiores. Há mais resposta e resistência 

daqueles que são vítimas de uma 

violência que também é causada pelo 

próprio Estado. "Depois de uma 

operação na favela, sempre no final você 

tem uma fala oficial que vai para o jornal 

que cria uma narrativa sobre o resultado 

da operação e que coloca os moradores 

em condição de suspeitos. Hoje, por 

conta das redes e outros meios, você 

acaba conseguindo pautar outras vozes e 

mostrar que a coisa não é bem assim. Se 

por um lado isso é positivo, expõe o que 

Sousa, fundadora de Redes da Maré 

que actúa en un complejo de favelas 

cariocas, también ha sido objeto de 

amenazas en varias ocasiones y cree que 

la vulnerabilidad de hoy es mayor porque 

también las denuncias han aumentado. 

Hay más respuesta y resistencia de 

quienes son víctimas de una violencia que 

también provoca el propio Estado. 

"Después de una operación en la favela, al 

final siempre hay unas declaraciones 

oficiales que acaban saliendo en los 

periódicos y que ponen como sospechosos 

a los que viven allí. Hoy, gracias a las 

redes sociales y otros medios, podemos 

tener acceso a otras voces y probar que las 

cosas no siempre son exactamente así. Si 

por un lado es positivo y expone lo que 
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acontece, por outro nos torna mais 

vulneráveis", argumenta ela. Existe, 

segundo diz, um projeto que "tem como 

ideologia um enfrentamento que gera 

mais violência", o que se materializa em 

uma ameaça à democracia porque "nas 

áreas de favela e periferias as mesmas 

leis não são obedecidas ou vistas porque 

ali é uma favela, e as pessoas não são 

reconhecidas como pessoas de direito". 

Se uma democracia presume direitos 

iguais para todos, "um morador da 

favela não vive essa experiência de 

direitos estabelecidos, como o de ir e 

vir". 

sucede, por otro nos hace más 

vulnerables", argumenta. Hay, según dice, 

un proyecto que "tiene como ideología un 

enfrentamiento que genera más 

violencia", lo que se materializa en una 

amenaza a la democracia porque "en las 

áreas de favela y periferias las mismas 

leyes no son obedecidas o vistas porque es 

una favela, y las personas no son 

reconocidas como personas de derechos". 

Tabela 11: Alinhamento texto de notícia com nível de intervenção baixo (PT>ES) 

 

Ao contrastar os dois textos, percebemos que ambos possuem o mesmo número de 

parágrafos, 11 ao total.  

Observam-se pouquíssimas diferenças e alterações na comparação entre título principal 

auxiliar dos texto-fonte e do texto-alvo. A primeira delas é a contrapartida, na direção PT >ES, 

da orientação presente no Manual de Redação e Tradução do El País Brasil quanto à diferença 

da escrita do título e do título auxiliar do texto noticioso em português e espanhol. Tal instrução 

consta no capítulo 4 da presente dissertação, na parte das normas pragmáticas do Manual, e 

estabelece que, ao contrário do que acontece com os títulos em espanhol, os títulos em 

português não devem ser iniciados por artigo. Dessa forma, enquanto “Ameaças” e “Polícia” 

não iniciam por artigo, em “Las amenazas” e “La Policía” foram acrescentados artigos 

definidos, o que configura uma alteração estrutural no sintagma [G5]. 

 No título auxiliar, a outra alteração observada é a utilização da estratégia pragmática 

de alteração da explicitude [Pr2] na tradução de “do PSOL” como “de izquierdas”, no intuito 

de fornecer ao novo público a informação de que o referido deputado está ligado a um partido 

de esquerda, embora não especifique qual nessa parte do texto.  
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Destacamos com sublinhado duas diferenças morfossintáticas entre o espanhol e 

português. A primeira delas é observada na tradução de “que mais mata ativistas” como “que 

más activistas mata”, com um contraste de uso entre o espanhol e o português quanto à ordem 

verbo/objeto nessa estrutura comparativa envolvendo subordinada adjetiva relativa. Nesse caso, 

há uma alteração estrutural na oração [G6].  

A outra diferença é observada na tradução de “foram registradas” como “se registraron”, 

em correspondência com contraste de uso já descrito, mas agora de tendência maior de uso da 

passiva analítica (com “ser”) no português, em contraste com a maior tendência de uso da 

passiva sintética (com “se”) no espanhol. Nesse caso, há uma alteração estrutural no sintagma 

verbal [G5].  

No lide, observamos o uso da estratégia de alteração da informação [Pr3] no acréscimo, 

entre parênteses e em espanhol, da explicação da sigla do partido PSOL, na tradução do trecho 

“o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL)” como “el diputado regional del PSOL (Partido 

Socialismo y Libertad), Marcelo Freixo” para um novo público que possivelmente não esteja 

familiarizado com esse partido político brasileiro.  

Em seguida, observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da explicitude 

[Pr2], quando “Assembleia Legislativa do Rio (ALERJ)” é traduzido como “Asamblea 

Legislativa de Río de Janeiro”, a fim de explicitar ao novo público que “Rio” se referia ao Rio 

de Janeiro, algo que pode parecer não tão óbvio para um público estrangeiro, combinada com 

a omissão da sigla ALERJ no texto traduzido, sigla que de fato pareceria ter menos relevância 

informativa para um público estrangeiro do que para um leitor brasileiro ou uma leitora 

brasileira.  

Destacamos o uso da estratégia semântica de paráfrase [S8] quando “sua vida poderia 

não ter passado deste sábado” é traduzido como “su vida podría haberse acabado el sábado”. 

Em seguida, observamos o uso da estratégia semântica de sinonímia [S1], quando 

“carioca” é traduzido pelo seu sinônimo “de Río” como uma alternativa ao gentilício oficial do 

município do Rio de Janeiro.  

Também destacamos outra ocasião em que conseguimos observar diferenças 

morfossintáticas entre português e espanhol, quando a passiva analítica muda à passiva sintética 

na tradução de “Se a ação não tivesse sido descoberta” como “Si dicha acción no se hubiera 

descubierto”, uma alteração estrutural no sintagma verbal [G5].  
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Identificamos a característica do espanhol discutida por Fanjul (2014)120 em relação à 

tendência de não fazer coesão com retomada de pronome pessoal do caso reto, para o sujeito, 

na tradução de “ele poderia” apenas como “podría”, que pareceria poder ser classificada como 

uma alteração estrutural na oração [G6].  

Na tradução do trecho “em março, a vereadora Marielle Franco, também do partido de 

esquerda PSOL, foi fuzilada em plena rua, junto a seu motorista, em uma das áreas mais 

populares do centro, em um crime até hoje não esclarecido” como “en marzo, la edil Marielle 

Franco, también de ese mismo partido de izquierdas, fue fusilada en plena calle junto con su 

chófer en una de las áreas más populares del centro. Un crimen que, hasta la fecha, sigue sin 

esclarecerse”, observamos o uso de distintas estratégias.  A primeira delas é observada quando 

“também do partido de esquerda PSOL” é traduzido como “también de ese mismo partido de 

izquierdas”, pois envolve uma alteração de coesão [G8] quando outro mecanismo de coesão é 

utilizado para não repetir o nome do partido já citado ao início desse parágrafo.  

A segunda estratégia é observada quando há uma alteração de nível [G9] na tradução de 

“em um crime até hoje não esclarecido” como “Un crimen que, hasta la fecha, sigue sin 

esclarecerse”, pois um sintagma nominal “não esclarecido” passa à oração “sigue sin 

esclarecerse”.  

No parágrafo 2, notamos o uso da estratégia semântica de alteração da ênfase [S7], 

quando o advérbio “especialmente” é acrescentado à tradução de “em uma semana simbólica” 

como “en una semana especialmente simbólica”.  

Em seguida, observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da informação 

[Pr3], quando o trecho “um dia depois do aniversário de 50 anos do Ato Institucional de número 

5 (AI-5), que representou o endurecimento da ditadura militar brasileira” é omitido na tradução. 

Atribuímos a omissão desse “mais um motivo” que torna a semana simbólica à possibilidade 

de o mesmo ser um acontecimento da história brasileira de “relativa” menor relevância para o 

novo público estrangeiro.  

Em seguida, observamos a utilização da estratégia pragmática de alteração da 

explicitude [Pr2] quando “E em meio a uma preocupação crescente dos defensores de direitos 

humanos do país com um possível cenário de maior vulnerabilidade a partir do ano que vem, 

quando chega ao poder Jair Bolsonaro” é traduzido como “Y, también, en un contexto de 

creciente preocupación ante un posible escenario de mayor vulnerabilidad a partir del año que 

                                                 
120 FANJUL, Adrián Pablo. Conhecendo assimetrias: a ocorrência de pronomes pessoais. In: FANJUL, Adrián 

Pablo; GONZÁLEZ, Neide Maria (Orgs.). Espanhol e português brasileiro: estudos comparados. São Paulo: 

Parábola, 2014, p.29 – 50.  



132 

 

viene, con la llegada al poder Jair Bolsonaro”. Nesse trecho, deixa-se implícito que a 

preocupação é “dos defensores dos direitos humanos do país”, em virtude de essa informação 

já estar subentendida na leitura dos parágrafos anteriores.  

Identificamos a utilização da estratégia pragmática de filtro cultural – empréstimo [Pr1], 

quando “petralhada”, em itálico, é mantido na tradução de “metralhar a petralhada” como 

“ametrallar a la petralhada; e da estratégia pragmática de alteração da explicitude [Pr2] com o 

acréscimo da informação “en alusión a los simpatizantes del izquierdista PT [Partido de 

losTrabajadores]”, no intuito de explicitar ao novo público o significado da palavra 

“petralhada”. Ao final desse parágrafo, também identificamos o uso da estratégia pragmática 

de alteração da informação [Pr3], mas com a omissão de “ou que costumava repetir o bordão 

‘direitos humanos para humanos direitos’”121. 

No parágrafo 3, observamos o uso de dois tipos de estratégias pragmáticas na tradução 

do trecho “o país é um dos que mais mata ativistas: só em 2017 foram registradas mais de 60 

execuções entre as mais de 300 registradas em todo o mundo. Isso coloca o país no seleto grupo 

de nações, junto a Colômbia, México e Filipinas, que concentra a maior parte destes 

homicídios” como “el país sudamericano está entre los más mortíferos para los activistas: 60 

de las algo más de 300 ejecuciones que se produjeron en todo el mundo en 2017 corresponden 

a Brasil. Una cifra solo comparable a la de Colombia, México o Filipinas”.  

Primeiramente, observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da explicitude 

[Pr2], quando “o país é um dos que mais mata ativistas” é traduzido como “el país 

sudamericano está entre los más mortíferos para los activistas” devido ao acréscimo de 

“sudamericano”, um qualitativo que explicita a localização geográfica do país para o novo 

público. Em seguida, observamos a estratégia pragmática de alteração da coerência [Pr6], 

devido à reorganização das informações realizada no nível das ideias. 

Logo após, chamamos a atenção para uma característica morfossintática do espanhol, 

que consiste no artigo definido neutro “lo”, neste caso na estrutura “lo” + “de” + substantivo 

ou nome próprio para referência geral a um assunto de conhecimento compartilhado entre os 

interlocutores, ou com referência anafórica a todo um enunciado ou conjunto de enunciados do 

texto. Na tradução, o artigo neutro é usado para traduzir um demonstrativo + substantivo (essa 

                                                 
121 Arriscamos dizer que a omissão de tal informação possa ter sido motivada por uma conclusão do tradutor ou 

da tradutora e/ou do editor ou da editora de que não valia a pena o esforço em relação com o efeito na tradução 

dessa notícia. Talvez tenha sido pura repulsa a ecoar um bordão contra direitos humanos e que faz apologia à 

violência de Estado, já que o restante do texto deixa suficientemente claro que essa é a posição do atual presidente, 

com a menção da homenagem a torturador da ditadura militar, por exemplo. 
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questão), quando “essa questão do Marcelo Freixo é como se coroasse tudo isso hoje” é 

traduzida como “Lo de Marcelo Freixo es com si todo eso se coronase hoy”, uma alteração na 

forma de coesão [G8]. 

No parágrafo 4, observamos a estratégia pragmática de alteração da coerência [Pr6], 

quando “Atuará em Brasília com escolta da polícia legislativa ao mesmo tempo que espera 

continuar contando com sua escolta pessoal, com ele há dez anos e fornecida pela Secretaria de 

Segurança do Rio, nos dias em que estiver em seu Estado” é traduzido como “Actuará en 

Brasilia con escolta de la policía legislativa y espera seguir contando con su escolta personal, 

proporcionada por la Secretaría de Seguridad de Río desde hace 10 años, los días que esté en 

su Estado”, pois acusamos uma alteração na organização lógica da informação quando, na 

notícia em português, a referência é feita ao fato de a escolta policial acompanhar Freixo há 10 

anos e, na notícia em espanhol, ao fato de a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro ter 

fornecido essa escolta a Freixo há 10 anos.  

No seguinte trecho “‘A morte de Marielle tem que ser esclarecida. Foi um grupo 

político, mas que grupo foi esse? Foi um dos crimes mais sofisticados da história do Rio. Que 

grupo é capaz no século XXI de mandar matar uma vereadora?’, cobrou o deputado”, traduzido 

como “‘La muerte de Marielle ha sido uno de los crímenes más sofisticados de la historia de 

Río de Janeiro. ¿Qué grupo es capaz, en el siglo XXI, de mandar matar a una concejala?’, se 

pregunta el diputado”, observamos a ocorrência em conjunto das estratégias alteração da 

informação [Pr3], alteração da coerência [Pr6] e alteração da explicitude [Pr2].  

Primeiramente, observamos a estratégia de alteração da informação [Pr3] na omissão 

do trecho que cobra o esclarecimento da morte de Marielle e afirma que seu assassinato foi obra 

de um grupo político “A morte de Marielle tem que ser esclarecida. Foi um grupo político, mas 

que grupo foi esse?”. 

Em seguida, observamos a estratégia de alteração da coerência [Pr6] quando “cobrou o 

deputado” é traduzido como “se pregunta el diputado”, pois, ao omitir a cobrança de 

esclarecimento da morte, tornou-se mais coerente não se referir às perguntas imediatamente 

anteriores como atos ilocutórios de cobrança e crítica, mas apenas à sua forma proposicional de 

perguntas. 

Ainda destacamos o uso da estratégia de alteração da explicitude [Pr2] na opção por 

traduzir “Rio” como “Río de Janeiro”, motivada pela pressuposição da pouca familiaridade do 

público estrangeiro com essa denominação, opção de tradução já observada no lide e repetida 

mais adiante nesse parágrafo.  
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Na sequência, sublinhamos outro aspecto contrastivo entre português e espanhol nas 

formas de generalização de algo a todo um conjunto de indivíduos. Esse contraste resulta no 

plural do substantivo no espanhol, enquanto que no texto-fonte, em português, essa 

generalização se faz com a forma singular, conforme visto na tradução de “Defensor de direitos 

humanos não é defensor de bandidos. Defensor de direitos humanos defende a lei.” como “‘Los 

defensores de los derechos humanos no son defensores de delincuentes. Los defensores de los 

derechos humanos defienden la ley’”, uma alteração de número, ou seja, alteração estrutural no 

sintagma nominal [G5]. 

No parágrafo 5, notamos o uso da estratégia semântica de alteração da ênfase [S7], 

quando há acréscimo de “incluso” na tradução de “Ele foi um dos maiores rivais de Bolsonaro 

na Câmara federal e o confrontou diretamente” como “Él fue uno de los mayores adversarios 

de Bolsonaro en la Cámara Federal e incluso lo desafió diretamente”. Observamos, ainda, a 

estratégia semântica de alteração de distribuição – expansão [S6] quando “durante a votação do 

impeachment dela, em 2016” é traduzido como “durante la votación para la destitución de la 

expresidenta, en 2016”. Em seguida, constatamos a adoção da estratégia semântica de paráfrase 

[S8] quando “Wyllys cuspiu em direção a ele” é traduzido como “Wyllys le lanzó un 

escupitajo”. 

No parágrafo 6, observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da explicitude 

[Pr2] quando a tradução do trecho “As ameaças ao deputado federal fizeram com que a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) solicitasse ao Governo brasileiro que 

tome medidas para proteger a sua vida, ao mesmo tempo sejam investigadas as ameaças. ‘A 

decisão da CIDH é uma reação da comunidade internacional (...)’”, refletida em “Las amenazas 

al diputado federal hicieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

llamase al Gobierno brasileño a tomar medidas para proteger su vida y a investigar las 

amenazas. ‘Es una reacción de la comunidad internacional (...)”, não retoma a menção à 

“decisão da CIDH” no início da citação “Es una reacción de la comunidad internacional (...)”, 

devido ao entendimento de já estar implícito que a reação se refere à decisão descrita na frase 

anterior.  

Também observamos o uso da estratégia semântica de alteração da  ênfase [S7] e das 

estratégias pragmáticas de alteração da explicitude [Pr2] e de alteração da coerência [Pr6], na 

tradução do trecho “‘As constantes ameaças de morte que recebo há anos, e que passaram a 

incluir referências explícitas à minha família, se intensificaram especialmente durante o 

processo de impeachment da presidenta Dilma e depois do assassinato da Marielle’, acrescentou 

Wyllys.” como “‘Las constantes amenazas de muerte que recibo desde hace años, y que han 
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pasado a incluir referencias explícitas a mi familia, se intensificaron durante el proceso de 

destitución [impeachment] de la presidenta Dilma [Rousseff] y tras el asesinato de Marielle’, 

añadió”.  

Observamos a estratégia semântica de alteração da ênfase quando “especialmente” não 

é utilizado na tradução para qualificar “se intensificaron”. Em seguida, constatamos a estratégia 

pragmática de alteração da explicitude, quando “el proceso de destitución [impeachment]” foi 

utilizado na tradução de “impeachment”, e “[Roussef]” foi acrescentado à tradução no intuito 

de esclarecer uma informação para um público-alvo pouco familiarizado com a realidade 

brasileira. Notamos o uso da estratégia pragmática de alteração da coerência na tradução do 

trecho “Não posso ir a lugar nenhum sem a escolta, porque essas são as condições para me 

proteger” como “No puedo ir a ningún sitio sin escolta, la necesito para proteger mi vida”, 

quando a relação lógica de causa dada em “porque” fica subentendida (o conector causal 

explícito passa a uma coordenação por justaposição). Isso se soma a uma paráfrase em que a 

escolta “ser condição para” passa a uma estrutura pessoal em que a escolta é algo de que Willys 

precisa (em primeira pessoa) para proteção (de sua vida substitui a si próprio). 

Também destacamos o uso da estratégia pragmática de alteração da explicitude [Pr2], 

quando o sobrenome do deputado federal Jean Wyllys foi omitido na tradução de “acrescentou 

Wyllys” como “añadió”, no intuito de tornar implícita uma referência que já se havia feito nesse 

parágrafo. 

No parágrafo 7, observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da coerência 

[Pr6] na tradução de “Ela recebeu ao longo dos últimos meses dezenas de ameaças de morte e 

acabou incluída no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do Governo 

federal, sendo aconselhada a deixar o país, o que fez” como “En los últimos meses ha recibido 

decenas de amenazas de muerte, hasta el punto de haber sido incluida en el Programa de 

Protección a los Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno y aconsejada a abandonar 

el país, una decisión que ha acabado tomando”.  

No trecho citado, a relação entre as orações no trecho em espanhol, estabelecida com o 

uso da locução “hasta el punto de”, modifica a ideia da notícia original no sentido de atribuir 

uma intensidade extrema e negativa à consequência das ameaças de morte recebidas pela 

antropóloga.  

Na tradução do trecho “ações contra ela, que atua publicamente há ao menos 15 anos, 

não são novidade, mas se tornaram mais graves depois de ela acionar o Supremo Tribunal 

Federal em prol da descriminalização do aborto (...)” como “Las acciones contra ella, que 

trabaja públicamente desde hace al menos 15 años, no son ninguna novedad. Pero dieron un 
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salto de gravedad después de que acudiera al tribunal para defender la despenalización del 

aborto (…)”, observamos a utilização da estratégia semântica de hiponímia de generalização 

[S3] na tradução de “Supremo Tribunal Federal” como “tribunal”, e a utilização da estratégia 

de alteração da coerência [Pr6] quando observa-se uma divisão das frases em períodos na 

tradução.  

No parágrafo 8, verificamos alterações significativas na tradução do trecho “‘Em um 

país como o nosso, ninguém que luta está protegido. Existem várias medidas que devem ser 

tomadas pelas autoridades para garantir um ambiente e valorização para essas pessoas’, 

argumenta Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional no Brasil” como “‘En Brasil, 

nadie que lucha está protegido. Hay varias medidas que las autoridades han de tomar’, 

argumenta Jurema Werneck, directora da [sic] Amnistía Internacional en el país 

sudamericano.”  

Observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da explicitude [Pr2] quando 

“Em um país como o nosso” é traduzido como “En Brasil”, e da estratégia pragmática de 

alteração da informação [Pr2] quando “para garantir um ambiente e valorização para essas 

pessoas” é omitido no texto traduzido. Também observamos o uso da estratégia semântica de 

sinonímia [S1] na substituição de “no Brasil” pelo seu hiperônimo “en el país sudamericano”.  

Em seguida, apontamos o uso da estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3] 

com a omissão da informação “e destaca a diferença entre as mortes que são fruto ‘de um 

ambiente de extrema violência armada’ e o assassinato de ativistas pelos direitos humanos.” no 

trecho traduzido. Ao final desse parágrafo, também identificamos a utilização da estratégia 

semântica de paráfrase [S8] na tradução de “coloração partidária” como “posicionamiento 

político”, o que poderia ser interpretado como uma solução para a tradução de uma expressão 

figurada própria do português.  

No parágrafo 9, observamos a utilização da estratégia pragmática de alteração da 

explicitude [Pr2] na tradução do trecho “Atila Roque, diretor da Ford Foundation no Brasil e 

ex-diretor da Anistia Internacional no país” como “Atila Roque, director de Ford Foundation 

en Brasil y exdirector de Amnistía Internacional en el país sudamericano”, quando o adjetivo 

“sudamericano” é acrescentado a “país” para deixar explícito que Atila Roque ocupava uma 

posição na Anistia Internacional no Brasil. 

No parágrafo 10, observamos a ocorrência das estratégias pragmáticas de alteração da 

explicitude [Pr2] e de alteração da informação [Pr3] na tradução do trecho “Um dos crimes que 

me marcou mais profundamente foi o assassinato do Padre Josimo Tavares, em 1986, poucos 

dias antes de um encontro que tínhamos marcado em Imperatriz, Maranhão. Acabei indo para 
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o seu enterro” como “Uno de los crímenes que más me marcó fue el asesinato del Padre Josimo 

Tavares, en 1986, pocos días antes de que nos encontráramos en Imperatriz, Maranhão 

[noreste del país], donde había quedado con él. Acabé yendo a su entierro”. 

No trecho mencionado, destacamos a explicitação da informação contextual adicional 

“[noroeste del país]” para o novo público que, supostamente, não está familiarizado com a 

localização do estado do Maranhão no mapa brasileiro. Ainda nesse parágrafo, também 

observamos a supressão da especificação de gênero “jovens homens e mulheres” no texto 

traduzido, quando “especialmente dos jovens homens e mulheres negros” é traduzido como 

“especialmente en la de los jóvenes negros”. 

No parágrafo 11, identificamos o uso da estratégia pragmática de alteração da 

informação [Pr3] na tradução de “Sousa, a fundadora da ONG Redes da Maré que também já 

foi alvo de ameaças em diferentes momentos” como “Sousa, fundadora de Redes da Maré que 

actúa en un complejo de favelas cariocas, también ha sido objeto de amenazas en varias 

ocasiones”. Na tradução, “ONG” foi omitido, e atribuímos tal omissão provavelmente ao fato 

de já ter sido feita uma menção à Redes da Maré como uma ONG no parágrafo 3.  

Observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da explicitude [Pr2] no 

acréscimo da oração “que actúa en un complejo de favelas cariocas”, pois pode-se supor que 

um leitor brasileiro ou uma leitora brasileira saibam que a Maré é nome de complexo de favelas 

cariocas (informação implícita). Na tradução, esse trecho está explicitando a que esse nome 

próprio (Maré) se refere. 

Ao final desse parágrafo, observamos o uso da estratégia de alteração da informação 

[Pr3], com a omissão do trecho “Se uma democracia presume direitos iguais para todos, ‘um 

morador da favela não vive essa experiência de direitos estabelecidos, como o de ir e vir’”, no 

texto traduzido.  

 

5.3. Análise de tradução representativa de nível de intervenção médio 

 

5.3.1. ES>PT – Nível de intervenção médio 

A seguinte notícia é representativa de um nível médio de intervenção. Ao nosso ver, 

apresenta características do que a proposta classificatória de Hernández Guerrero (2010) 

considera uma transferência completa com amplificação. De acordo com a autora, esse tipo 

de transferência envolve a reprodução integral do conteúdo do texto original e o acréscimo de 

precisões que não estão presentes no texto original, no intuito de facilitar a compreensão da 

notícia pelo novo público leitor em um novo contexto de recepção.  
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Antes de iniciar a análise, destacamos os fatores extratextuais e intratextuais de especial 

importância para a análise. Primeiramente, realçamos o fator extratextual emissor.  A notícia 

em espanhol foi divulgada na seção “España” da edição digital El País Espanha, enquanto a 

notícia em português foi publicada na edição digital brasileira do veículo, El País Brasil, na 

seção “Internacional122”. Ambas as notícias são assinadas pelo jornalista espanhol Pedro 

Gorospe.  

Destacamos, igualmente, os fatores intratextuais assunto e pressuposições, e o 

extratextual público. A notícia analisada versa sobre um comunicado feito pelo grupo 

separatista espanhol ETA, em que a organização pede perdão pelas mortes de pessoas 

consideradas inocentes durante o período de sua atuação armada. Por ser uma notícia sobre a 

realidade espanhola e assinada por um jornalista dessa nacionalidade, conseguimos depreender 

que a notícia foi originalmente escrita em espanhol e traduzida para o português. Considerando 

ser uma tradução de uma notícia originalmente publicada pelo jornal espanhol, sobre a realidade 

espanhola, para um público brasileiro, conseguimos inferir que esse público possa ter um 

conhecimento mais limitado sobre o grupo ETA e sua atividade no passado.   

 Além de auxiliar-nos no entendimento da direção tradutória da notícia, o assunto 

permite-nos levantar pressuposições prévias sobre as necessidades comunicativas do novo 

público-alvo da notícia traduzida. Outras pressuposições serão levantadas durante a análise e 

permitirão inferir estratégias de tradução adotadas.     

Os fatores extratextuais lugar e tempo podem ser depreendidos a partir dos elementos 

paratextuais da notícia indicados na tabela de análise. A notícia original foi publicada em 

Bilbao, no dia 20 de abril de 2018, às 13:17, de acordo com o horário padrão de Brasília (BRT). 

A notícia em português mantém data e local de publicação, mas o horário registrado é 11:51 

(BRT). A publicação da notícia em português ocorreu, portanto, um pouco mais de uma hora 

antes em relação à notícia em espanhol. Tal evidência indica que essa notícia é expoente de 

casos de publicação jornalística no meio digital em que a notícia pode sofrer edições posteriores 

à sua primeira publicação e à publicação de sua tradução, característica levantada no subitem 

2.2 desta dissertação.   

                                                 
122 A notícia em português pode ser acessada no seguinte link: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/20/internacional/1524201219_870285.html. O texto em pdf das notícias 

em espanhol e português constam na parte de “Anexos” da presente dissertação. Devido à ocorrência de uma 

atualização posterior na notícia em espanhol, utilizamos o texto salvo em formato pdf como texto de referência.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/20/internacional/1524201219_870285.html
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Para a análise proposta, utilizamos o texto-fonte publicado que havíamos salvo em 

formato pdf, o qual difere da última versão publicada123.  

Antes de iniciarmos a análise, inserimos o texto e os elementos paratextuais na seguinte 

tabela:  

 

 Texto-fonte (ES) Texto-alvo (PT) 

T.P 

ETA lamenta el daño causado y pide 

“perdón” a parte de las víctimas 

Grupo espanhol ETA pede “perdão” a 

vítimas por ações terroristas do passado 

T.A 

La *organización terrorista admite que 

en estas décadas la sociedad vasca ha 

padecido un "sufrimiento desmedido" 

*Separatistas admitem que a sociedade 

basca foi submetida a um “sofrimento 

desmedido”. Mais de 850 pessoas foram 

mortas por *Etarras em cinco décadas de 

atuação 

J Pedro Gorospe Pedro Gorospe 

L, D 

e H 

Bilbao - 20 abr 2018 - 13:17 BRT Bilbao 20 abr 2018 - 11:51 BRT 

Lide 

La *organización terrorista ETA, que 

causó la muerte a más de 850 personas 

en cinco décadas de asesinatos, 

secuestros y sabotajes, ha pedido perdón 

—aunque precisa que se refiere a 

"ciudadanos y ciudadanas sin 

responsabilidad alguna en el 

conflicto"— y ha reconocido el "daño 

causado en el transcurso de su trayectoria 

armada" en un comunicado difundido 

A *organização terrorista ETA, que 

causou a morte de mais de 850 pessoas em 

cinco décadas de assassinatos, sequestros 

e sabotagens, pediu perdão – limitado a 

“cidadãos e cidadãs sem responsabilidade 

alguma no conflito” – e reconheceu o 

“dano causado no transcurso de sua 

trajetória armada”, segundo um 

comunicado divulgado nesta sexta-feira 

pelos jornais bascos Gara e Berria. O 

                                                 
123 A notícia original e sua tradução foram salvas no dia 20 de abril de 2018 em formato pdf. Destacamos a 

ocorrência de uma atualização no texto da notícia original após a coleta desse corpus, conforme pode ser observado 

nos links disponíveis nas referências da presente dissertação. Para a análise proposta, utilizamos o texto salvo em 

formato pdf.   
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este viernes por el diario Gara y 

Berria. ETA puso fin a la actividad 

armada en 2011 y tiene previsto anunciar 

su disolución el primer fin de semana de 

mayo. 

ETA, que lutava pela independência do 

País Basco (uma região dividida entre o 

norte da Espanha e o sudoeste da 

França) interrompeu sua ação armada em 

2011 e deverá anunciar sua dissolução no 

primeiro fim de semana de maio. 

2 

En el texto, con un lenguaje alejado de 

sus tradicionales comunicados, la 

*banda admite que en estas décadas de 

terrorismo "se ha padecido mucho", un 

"sufrimiento desmedido" y reconoce su 

"responsabilidad directa" en ese dolor. 

"No debió producirse jamás ni 

prolongarse en el tiempo". "Somos 

conscientes de que en este largo 

periodo hemos provocado mucho 

dolor, incluidos muchos daños que no 

tienen solución. Queremos mostrar 

respeto a los muertos, los heridos y las 

víctimas que han causado las acciones 

de ETA, en la medida que han 

resultado damnificados por el 

conflicto. Lo sentimos de veras". Pero 

discrimina a las víctimas y hace 

distinciones. "Sabemos que, obligados 

por las necesidades de todo tipo de la 

lucha armada, nuestra actuación ha 

perjudicado a ciudadanos y ciudadanas 

sin responsabilidad alguna. También 

hemos provocado graves daños que no 

tienen vuelta atrás. A estas personas y a 

No texto, com uma linguagem distante 

da usada tradicionalmente em seus 

comunicados, a *organização admite 

que nas últimas décadas de terrorismo 

houve um “sofrimento desmedido” e 

reconhece sua “responsabilidade direta” 

nessa dor. “Não deveria ter ocorrido 

jamais, nem se prolongado no tempo”. 

“Estamos conscientes de que neste 

longo período provocamos muita dor, 

incluindo muitos danos que não têm 

solução. Queremos mostrar respeito aos 

mortos, aos feridos e às vítimas que as 

ações do ETA causaram. Sentimos 

seriamente”. Mas o texto faz uma 

distinção entre certas vítimas. “Sabemos 

que, premidos pelas diversas necessidades 

da luta armada, nossa atuação prejudicou 

cidadãos e cidadãs sem responsabilidade 

alguma. Também provocamos graves 

danos que não têm mais volta. A estas 

pessoas e a seus familiares pedimos 

perdão.” 
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sus familiares les pedimos perdón", 

precisa. 

3 

La *banda sostiene que en "este 

conflicto político e histórico", el 

sufrimiento imperaba antes de que 

naciera ETA, y ha continuado después de 

que ETA haya dejado de matar. "Las 

generaciones posteriores al bombardeo 

de Gernika heredamos aquella violencia 

y aquel lamento, y nos corresponde a 

nosotros y nosotras que las generaciones 

venideras recojan otro futuro". 

O *grupo argumenta que, “neste conflito 

político e histórico”, o sofrimento 

imperava antes que o ETA surgisse e 

continuou depois que a organização 

deixou de matar. “As gerações posteriores 

ao bombardeio de Gernika [pelas forças 

aliadas do franquismo, em 1937] 

herdamos aquela violência e aquele 

lamento, e corresponde a nós que as 

gerações vindouras encontrem outro 

futuro”. 

4 

ETA, que se sitúa ahora junto a los 

*terroristas a los que expulsó de la 

organización por seguir la 

denominada vía Nanclares, pide 

perdón también a las que denomina 

"víctimas ajenas al conflicto" 

“consecuencia de errores” y a sus 

familias. El diario Gara ha publicado la 

declaración y una "nota explicativa" que 

pone en contexto su decisión, en la que 

se asegura: “En el transcurso de ese 

debate, la militancia de ETA ha 

considerado necesario mostrar 

empatía respecto al sufrimiento 

originado”, y expresa "su compromiso 

con la superación definitiva de las 

O ETA (sigla de “pátria basca e 

liberdade”, no idioma basco) – que se 

situa agora junto aos *militantes que a 

organização expulsou em 2012 por 

aceitarem a reinserção na vida 

institucional – pede perdão também às 

vítimas que considera “alheias ao 

conflito”, mortas em “consequência de 

erros”, e às suas famílias. O Gara 

publicou a declaração e uma “nota 

explicativa” que contextualiza a decisão. 

“No transcurso desse debate, a 

militância do ETA considerou 

necessário mostrar empatia com 

relação ao sofrimento originado”, diz 

esse texto, “e seu compromisso com a 
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consecuencias del conflicto y con la no 

repetición”. 

superação definitiva das consequências 

do conflito e com a sua não repetição”. 

5 

En ese intento por empatizar con las 

víctimas aseguran ser comprensivos 

con quienes "consideren y expresen 

que nuestra actuación ha sido 

inaceptable e injusta", pues a nadie se le 

puede forzar a decir lo que no piensa o 

siente. Pero ETA sostiene que también 

ha habido otro tipo de agresiones. "Para 

otros muchos también han sido 

totalmente injustas, pese a utilizar el 

disfraz de la ley, las acciones de las 

fuerzas del Estado y de las fuerzas 

autonomistas que han actuado 

conjuntamente, y tampoco esos 

ciudadanos y ciudadanas merecen ser 

humillados". 

Nesse esforço de empatia com as 

vítimas, os *separatistas afirmam 

compreender quem “considere e 

expresse que nossa atuação foi inaceitável 

e injusta”, pois ninguém pode ser obrigado 

a dizer o que não pensa ou sente. Mas o 

ETA alega que também houve outro tipo 

de agressão. “Para muitos outros também 

foram totalmente injustas, apesar de 

utilizarem o disfarce da lei, as ações das 

forças do Estado e das forças 

autonômicas [regionais] que agiram 

conjuntamente, e tampouco esses 

cidadãos e cidadãs merecem ser 

humilhados”. 

6 

La *banda recuerda el “sufrimiento 

desmedido” que se ha padecido en el 

País Vasco. “ETA reconoce la 

responsabilidad directa que ha adquirido 

en ese dolor, y desea manifestar que nada 

de ello debió producirse jamás o que no 

debió prolongarse tanto en el tiempo, 

pues hace ya mucho que el conflicto 

político e histórico debía contar con una 

solución democrática justa”, sostiene. 

A *formação recorda o “sofrimento 

desmedido” que o País Basco sofreu. “O 

ETA reconhece a responsabilidade direta 

que adquiriu nessa dor, e deseja manifestar 

que nada disso deveria jamais ter ocorrido 

nem se prolongado tanto, pois já faz muito 

tempo que o conflito político e histórico 

deveria contar com uma solução 

democrática e justa”, afirma o 

comunicado. 

Tabela 12: Alinhamento texto de notícia com nível de intervenção médio (ES>PT) 
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Ao contrastar os dois textos, percebemos que ambos possuem o mesmo número de 

parágrafos, totalizando 6. Esse é um caso em que os títulos principal e auxiliar são 

substancialmente distintos no texto-fonte e no texto-alvo, uma alteração que ocorre 

frequentemente no texto jornalístico do gênero notícia e que pode afetar seu caráter informativo.   

Na tradução do título principal e do título auxiliar, observamos o uso conjunto das 

estratégias pragmáticas alteração da explicitude [Pr2] e de alteração da informação [Pr3]. No 

título principal, destacamos, primeiramente, a tradução de “ETA” como “Grupo Espanhol 

ETA”, devido à necessidade explicitar para o novo público que a sigla ETA se refere a um 

grupo espanhol. Em seguida, destacamos a omissão de “lamenta el daño causado” e “parte” 

das vítimas na tradução, o que, em nossa opinião, faz com que o título da notícia traduzida não 

retome o sentido do original, embora o texto preserve esse sentido. Observamos, ainda, o 

acréscimo de “por ações terroristas do passado”, a fim de acrescentar uma nova informação 

contextual importante para o novo público-alvo ao especificar a que se refere tal pedido de 

perdão.   

No título auxiliar, também observamos o uso conjunto das estratégias pragmáticas de 

alteração da informação [Pr3], com o acréscimo de dados contextuais importantes para o 

entendimento do novo público receptor. Conforme mencionado no ponto 4.2.2. da presente 

dissertação, o título auxiliar das notícias nas edições digitais do El País tem a necessidade de 

explicar ou desenvolver a informação contida no título. Assim, conseguimos identificar o 

acréscimo de “Mais de 850 pessoas foram mortas por Etarras em cinco décadas de atuação” no 

texto traduzido, justificado pela necessidade de explicar ao novo público-alvo uma das razões 

do sofrimento a que a sociedade basca foi submetida, considerando a sua pouca familiaridade 

com o assunto. Observamos também a motivação de compensação (CHESTERMAN, 2016) 

relacionada ao uso dessa estratégia, pois essa informação, que também introduz o lide do texto-

fonte e do texto-alvo, foi reproduzida nessa parte do texto pelos motivos acima expostos. 

Destacamos essa ocorrência na cor azul no texto para facilitar a sua visualização.  

Ainda no título auxiliar, identificamos o uso da estratégia pragmática de alteração da 

explicitude [Pr2] quando “organización terrorista” é traduzido como “Separatistas”, a fim de 

explicitar uma informação ao público brasileiro de que o grupo ETA é um grupo separatista.   

Sobre essa questão, antecipamos a observação dessa opção lexical que também ocorrerá 

em outras partes do texto. Observaremos em outras ocasiões a escolha mais frequente de termos 

como “separatistas”, “etarras”, “grupo”, “militantes”, “formação” e “organização” como opção 

de tradução para os termos “terroristas”, “banda” e “organização terrorista”. Atribuímos, como 

motivação para essas ocorrências, ser uma escolha que acreditamos se opor aos termos 
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ideologicamente marcados do texto-fonte acima mencionados. Também relacionamos tais 

escolhas a uma opção tradutória do tradutor ou da tradutora na tentativa de não reproduzir a 

classificação de terrorista atribuída ao grupo feita pelo autor da matéria. Para facilitar a 

visualização e não repetir a menção toda vez que isso ocorrer, destacamos com asterisco (*) e 

negrito todas essas ocorrências observadas no texto.    

Vale destacar que poderíamos atribuir tais opções à função de gatekeeper do 

jornalista/tradutor ou da jornalista/tradutora, a partir de uma posição mais individual da sua 

intervenção como agente transmissor da informação (VALDEÓN, 2016), que pode nem sempre 

refletir as orientações do jornal. No caso desse exemplo, trazemos a definição do Manual de 

Redação e Estilo do El País (EL PAÍS, 2014, p. 7527/17710), que qualifica o grupo ETA como 

“siglas em basco da organização terrorista Euskadi ta Askatasuna (traduzido para o português, 

‘País Basco e Liberdade’)”124. A definição qualifica diretamente o grupo como terrorista, sem 

fazer nenhuma menção à sua causa separatista.   

No lide, observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da explicitude [Pr2] 

com a motivação de corrigir uma informação equivocada no texto-fonte. No trecho “por el 

diario Gara y Berria”, traduzido como “pelos jornais bascos Gara e Berria”, observamos a 

colocação dos jornais no plural, pois Gara e Berria são, de fato, dois jornais, e não um como o 

autor do texto em espanhol havia escrito. O acréscimo do gentílico “bascos” também explicita 

uma informação para um público-alvo que possivelmente não esteja familiarizado com esses 

jornais de circulação local.  

Também identificamos o uso da estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3] 

no acréscimo da informação contextual: “[O ETA], que lutava pela independência do País 

Basco (uma região dividida entre o norte da Espanha e o sudoeste da França)”, a fim de 

contextualizar a atuação do grupo ETA para o novo público-alvo, supostamente pouco 

familiarizado com esses dados.  

  No parágrafo 2, observamos a utilização da estratégia de alteração da explicitude [Pr2], 

quando “En el texto, con un lenguaje alejado de sus tradicionales comunicados” é traduzido 

como “No texto, com uma linguagem distante da usada tradicionalmente em seus 

comunicados”, motivada pela necessidade de explicitar que se trata da linguagem usada e 

tornar, dessa forma, a informação mais clara e eliminar possíveis ambiguidades.  

Também observamos a estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3] com a 

supressão de “se ha padecido mucho”.  

                                                 
124 Tradução nossa para: “ETA. Siglas en vascuence de la organización terrorista Euskadi ta Askatasuna (en 

castellano, ‘País Vasco y Libertad’)”. 
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Em seguida, identificamos o uso da estratégia de alteração da explicitude [Pr2] na 

tradução de “Somos conscientes de que en este largo periodo hemos provocado mucho dolor, 

incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los 

heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado 

damnificados por el conflicto” como “Estamos conscientes de que neste longo período 

provocamos muita dor, incluindo muitos danos que não têm solução. Queremos mostrar 

respeito aos mortos, aos feridos e às vítimas que as ações do ETA causaram”. Relacionamos a 

omissão de “en la medida que han resultado damnificados por el conflito” ao entendimento de  

o fato de assumir que provocaram dor e danos já estar associado às vítimas terem sido 

prejudicadas pelo conflito.  

Na tradução do trecho seguinte “Pero discrimina a las víctimas y hace distinciones” 

como “Mas o texto faz uma distinção entre certas vítimas”, identificamos o uso da estratégia 

pragmática de alteração da informação [Pr3], com a omissão de “hace distinciones”, o que 

provoca uma mudança de ponto de vista na tradução da narrativa e atenua o tom da construção 

original.  

Também observamos o uso da estratégia de alteração da explicitude [Pr2] quando “o 

texto” é explicitado na tradução, a fim de eliminar possíveis ambiguidades.  

Por último, destacamos duas ocasiões em que é possível observar as diferenças 

morfossintáticas entre os idiomas espanhol e português. A primeira delas é a diferença entre o 

uso dos verbos ser e estar entre os dois idiomas, que resulta na tradução de “Somos 

conscientes” como “Estamos conscientes”; a outra refere-se à a alteração da ordem dos 

elementos sintáticos na tradução oração “que han causado las acciones de ETA” como “que as 

ações do ETA causaram”. Em relação a essa última diferença, também poderíamos associá-la 

à estratégia sintática de alteração estrutural da oração [G6].    

No parágrafo 3, observamos o uso da estratégia semântica de hiponímia [S3] na tradução 

de “ETA” como “organização”. Também notamos o uso da estratégia de alteração da 

informação [Pr3] com o acréscimo de “pelas forças aliadas do franquismo, em 1937”, a fim de 

trazer um elemento contextual sobre o bombardeio de Gernika que possa favorecer o 

entendimento do novo público-alvo sobre esse episódio da história espanhola.  

Nesse parágrafo, destacamos uma construção cujo uso costuma ser menos frequente em 

português em comparação com espanhol, mas que, mesmo assim, foi mantida na tradução. 

Referimo-nos ao uso da silepse de pessoa na tradução de “Las generaciones 

posteriores(...)heredamos” como “As gerações posteriores (...) herdamos”.  
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Também destacamos uma assimetria125entre os idiomas português e espanhol, 

observada na duplicação do objeto indireto com o uso de um pronome átono “nos” na tradução 

de “y nos corresponde a nosotros y nosotras” como “e corresponde a nós”. Aqui também 

destacamos uma opção diferente de tradução relacionada a não flexionar o gênero de “nós”, 

como é feito no original em espanhol. Vale destacar que esse é o único caso dentre outros 

observados no texto em que a inclusão dos gêneros masculino e feminino não se mantém na 

tradução.  

No parágrafo 4, identificamos o uso da estratégia pragmática de alteração da informação 

[Pr3], com o acréscimo de dados contextuais importantes sobre o grupo ETA e sua atuação na 

tradução do trecho “ETA, que se sitúa ahora junto a los terroristas a los que expulsó de la 

organización por seguir la denominada vía Nanclares” como “O ETA (sigla de “pátria basca 

e liberdade”, no idioma basco) – que se situa agora junto aos militantes que a organização 

expulsou em 2012 por aceitarem a reinserção na vida institucional”. 

O trecho “sigla de ‘pátria basca e liberdade’, no idioma basco”, destacado em vermelho 

no texto, foi acrescentado no intuito de explicar para o público-alvo a que se refere a sigla a que 

o texto fez referência desde o seu início.  Além disso, observamos o acréscimo de “2012” para 

contextualizar o ano em que aconteceu a referida expulsão de militantes do grupo. 

Identificamos, ainda, o uso da estratégia pragmática de alteração da explicitude [Pr2] na 

substituição de “vía Nanclares”, que se refere a um projeto de reinserção de presos integrantes 

do ETA, pela tradução do seu significado “reinserção na vida institucional”, no texto traduzido. 

Esses últimos trechos foram destacados em azul no texto para facilitar a visualização. 

Em seguida, identificamos o uso da estratégia pragmática de alteração da explicitude 

em duas ocasiões. Na primeira, o uso é observado na tradução de “El diario Gara” como “Gara” 

[Pr2], motivada pela compensação de já se ter feito a referência, no lide, de que Gara é um 

jornal basco. Na segunda, o uso é observado quando “mortas em” é acrescentada na tradução 

do trecho “pide perdón también a las que denomina ‘víctimas ajenas al conflicto’ 

‘consecuencia de errores’ y a sus famílias” como “pede perdão também às vítimas que 

considera ‘alheias ao conflito’, mortas em ‘consequência de erros’, e às suas famílias” [Pr2], 

no intuito de favorecer o entendimento ao dar sentido a uma informação que parecia desconexa 

no texto-fonte.  

Identificamos, ainda no parágrafo 4, o uso da estratégia de alteração da coerência [Pr6] 

na tradução do trecho “(…) en la que se asegura: ‘En el transcurso de ese debate, la militancia 

                                                 
125 Tal assimetria é destacada por Fanjul (2014). 
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de ETA ha considerado necesario mostrar empatía respecto al sufrimiento originado’, y 

expresa ‘su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con 

la no repetición’” como “‘No transcurso desse debate, a militância do ETA considerou 

necessário mostrar empatia com relação ao sofrimento originado’, diz esse texto, ‘e seu 

compromisso com a superação definitiva das consequências do conflito e com a sua não 

repetição’”. O acréscimo da expressão “diz esse texto” é motivado pela necessidade de manter, 

no texto-alvo, o mesmo sentido estabelecido pelo uso de “en la que se asegura” no texto-fonte. 

Destacamos também a motivação de compensação de uma informação em outro local do texto 

para o uso dessa estratégia. Ambas construções foram destacadas em azul para facilitar a 

visualização.    

  No parágrafo 5, destacamos um importante aspecto de contraste entre os idiomas 

português e espanhol observado na tradução de “En ese intento por empatizar con las víctimas 

aseguran ser compreensivos (...)” como “Nesse esforço de empatia com as vítimas, os 

separatistas afirmam(...)”, em que “separatistas” é utilizado para retomar o sujeito da frase em 

português. Também destacamos que a opção pela tradução de “quienes” por “quem” acarretou 

uma mudança de plural para singular dos verbos “considere e expresse”. A observação desses 

contrastes poderia estar associada, igualmente, às estratégias sintáticas de alteração estrutural 

no período [G7] e de alteração estrutural no sintagma [G5].    

A seguir, identificamos a utilização da estratégia pragmática de alteração da explicitude 

[Pr2], quando a expressão entre colchetes “regionais” é utilizada na tradução de “las acciones 

de las fuerzas del Estado y de las fuerzas autonomistas” como “as ações das forças do Estado 

e das forças autonômicas [regionais]”, a fim de explicitar para o novo público-alvo que “forças 

autonômicas” refere-se a forças regionais.  

No parágrafo 6 e último, destacamos uma escolha lexical que indica uma modificação 

do pensamento em relação à formulação original, quando “sostiene” é traduzido como “afirma 

o comunicado”.  

 

5.3.2. PT > ES – Nível de intervenção médio 

A notícia analisada a seguir é representativa de um nível médio de intervenção. Ao 

nosso ver, apresenta características do que a proposta classificatória de Hernández Guerrero 

(2010) considera uma transferência completa simples. De acordo com a autora, esse tipo de 

transferência envolve a reprodução integral do conteúdo do texto original, com poucas 

transformações a não ser aquelas decorrentes da adaptação ao novo sistema linguístico e 

cultural em que o texto-alvo está inserido.  
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Antes de iniciar a análise, destacamos os fatores extratextuais e intratextuais de especial 

importância para o estudo. Primeiramente, realçamos o fator extratextual emissor. A notícia 

em português foi publicada na seção “Brasil” da edição digital El País Brasil, enquanto a notícia 

em espanhol foi divulgada na seção especial “Crisis política en Brasil”, vinculada à seção 

“Internacional” da edição digital El País Espanha.126 Ambas as notícias são assinadas pelo 

jornalista brasileiro Gil Alessi e pela jornalista brasileira Marina Rossi.  

Destacamos, igualmente, os fatores intratextuais assunto e pressuposições, e o 

extratextual público. A notícia analisada versa sobre um assunto relacionado ao cenário político 

brasileiro, especificamente sobre a iminente possibilidade de o então candidato às eleições 

presidenciais de 2018 e ex-presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, ser preso. Por ser 

uma notícia sobre uma situação política brasileira e estar assinada por jornalistas de 

nacionalidade brasileira, conseguimos depreender que a notícia foi originalmente escrita em 

português e traduzida para o espanhol. 

Partindo da pressuposição de que o novo público-alvo não estivesse acompanhando 

cotidianamente a corrida eleitoral de 2018, bem como os episódios relacionados ao julgamento 

de Lula e à possibilidade de sua iminente prisão, conseguimos inferir a necessidade de serem 

fornecidas informações contextuais adicionais sobre o assunto. Além disso, podemos inferir a 

eventual necessidade de serem omitidas algumas informações que possam parecer exaustivas 

para o novo público. 

 Além de auxiliar-nos no entendimento da direção tradutória da notícia, o assunto 

permite-nos levantar pressuposições prévias sobre as necessidades comunicativas do novo 

público-alvo da notícia traduzida. Outras pressuposições serão levantadas durante a análise e 

permitirão inferir a motivação para o uso de estratégias de tradução. 

Os fatores extratextuais lugar e tempo podem ser depreendidos a partir dos elementos 

paratextuais da notícia indicados na tabela de análise. Enquanto a notícia original foi publicada 

em São Paulo, no dia 05 de abril de 2018, e o horário de sua última atualização consta como 

16:30 (BRT), na notícia em espanhol constam data e horário da última atualização como 07 de 

abril de 2018, à 1:47 (BRT). A publicação da notícia em espanhol teria ocorrido, portanto, um 

pouco menos de dois dias após a publicação da notícia em português. Acrescentamos na tabela 

                                                 
126 As notícias em português e em espanhol podem ser acessadas, respectivamente, nos seguintes links: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/04/politica/1522878768_532763.html e 

https://elpais.com/internacional/2018/04/06/actualidad/1523039461_969971.html. O texto em pdf de ambas 

consta na parte de “Anexos” da presente dissertação.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/04/politica/1522878768_532763.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/06/actualidad/1523039461_969971.html
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a que dia da semana corresponderam ambas publicações, para melhor entendimento das 

referências dêiticas feitas nas notícias.  

Inserimos o texto e os elementos paratextuais de interesse na seguinte tabela:  

 

 Texto-fonte (PT) Texto-alvo (ES) 

T.P 

Com Lula prestes a ser preso, PT 

encara insólita decisão de definir 

candidatura à presidência 

La derrota en el Supremo obliga al 

partido de Lula a replantearse su 

candidatura 

T.A 

Lideranças se reúnem em São Paulo 

para definir futuro após decisão do STF 

e falam em “prisão política”. 

Iminência de Lula na prisão não 

muda planos de mantê-lo candidato 

Con la inminente entrada en prisión del 

expresidente brasileño, el PT debe 

decidir si nombra otro precandidato para 

las presidenciales de octubre 

J Marina Rossi, Gil Alessi Marina Rossi, Gil Alessi 

L, D 

e H 

São Paulo - 5 abr 2018 (quinta-feira) – 

16:30 (BRT) 

São Paulo - 7 abr 2018 (sábado) – 1:47 

(BRT) 

Lide 

Lideranças do Partido dos 

Trabalhadores viajavam na manhã 

desta quinta para São Paulo, para 

participar de uma reunião do diretório 

para analisar a decisão da Corte 

Suprema que coloca o ex-presidente 

Lula mais perto da prisão. Um quadro 

insólito foi aberto para a legenda, com 

a rejeição do pedido de habeas corpus 

do ex-presidente Lula pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento 

desta quarta. Petistas ainda 

Los líderes del Partido de los 

Trabajadores (PT) se desplazaron este 

jueves por la mañana a São Paulo para 

participar en una reunión de la dirección 

para analizar la decisión de la Corte 

Suprema, que el miércoles rechazó el 

recurso de habeas corpus, con el que 

Lula pretendía eludir su 

encarcelamiento, alegando que debía 

permanecer en libertad hasta que 

agotara todos los recursos posibles 

contra la sentencia condenatoria. Por 
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guardavam alguma esperança que a 

ministra Rosa Weber pudesse seguir 

suas convicções a respeito da prisão 

apenas após o trânsito em julgado – 

com possibilidade de recursos no 

Superior Tribunal de Justiça ou até no 

próprio STF –, mas Weber seguiu a 

decisão colegiada de 2016, que prevê a 

prisão do réu logo após a segunda 

instância. Por 6 votos a 5, a Corte 

frustrou o sonho do partido de ver 

Lula livre e mais perto das urnas. 

seis votos a cinco, la Corte acabó con el 

sueño del partido y sus seguidores de 

ver a Lula libre y más cerca de las 

urnas. Con su inminente entrada en 

prisión, se presenta un panorama insólito 

para el PT. 

2 

Por ora, os petistas assimilam o peso 

da derrota na Corte que, em tese, 

mexerá nas peças do xadrez eleitoral do 

PT. Respaldado pelas pesquisas, que 

mostram o ex-presidente em primeiro 

lugar em todos os cenários, o partido 

sustenta que Lula continua seu pré-

candidato e descarta qualquer possível 

plano B, caso a candidatura de seu 

maior líder seja impedida. “Lula 

continua nosso candidato porque ele 

é inocente. Será candidato porque 

não é o desejo só do PT mas de boa 

parcela da população”, disse a 

presidenta da legenda, Gleisi 

Hoffmann. O último levantamento do 

instituto Datafolha, de janeiro, 

mostrava o petista com 36% das 

intenções de voto. 

De momento, los petistas están asimilando 

el peso de la derrota en el Supremo, que, 

teóricamente, moverá las piezas en el 

tablero electoral del partido. Según los 

sondeos, que muestran que el expresidente 

estaría en primer lugar contra cualquier 

adversario, el PT asegura que Lula sigue 

siendo su precandidato y descarta 

cualquier posible plan B en el caso de que 

su mayor líder no pudiera presentarse. 

“Lula sigue siendo nuestro candidato, 

porque es inocente. Será candidato, no 

porque solo porque así lo desea el PT, 

sino también gran parte de la 

población”, dijo la presidenta del 

partido, Gleisi Hoffmann. El último 

sondeo, realizado por el Instituto 

Datafolha en enero, mostraba que Lula 

tenía un 36% en intención de voto. 
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3 

A decisão de desistir da candidatura 

caberia somente a Lula. Ou seja, a 

depender do PT, tudo fica como está, 

ainda que ele venha a ser preso. 

Contam, assim, com os recursos 

cabíveis para se registrar como 

candidato no Tribunal Superior 

Eleitoral – inclusive recorrendo ao STF 

– e para “driblar” a Lei da Ficha Limpa, 

que proíbe candidatos com problemas 

na Justiça de concorrer. Segundo 

Hoffmann, a defesa do ex-presidente 

está analisando as medidas cabíveis 

depois da decisão do STF. Em 

comunicado, os advogados de Lula 

afirmaram que vão tomar as medidas 

legais para evitar “que a antecipação 

da pena imposta automaticamente 

pelo TRF-4 seja executada, porque é 

incompatível com a Constituição 

Federal e com o caráter ilegal da 

decisão que condenou Lula por crime 

de corrupção baseado em 'atos 

indeterminados'”, escreveram os 

advogados Cristiano e Valeska Zanin 

Martins, pontuando que eles têm “a 

firme expectativa de que essa 

condenação será revertida por um 

órgão justo, imparcial e 

independente.” 

Solo Lula podría tomar la decisión de 

no presentarse. Si fuera por el PT, todo 

seguiría igual, aunque vaya a prisión. 

Cuentan con poder presentar los recursos 

necesarios para poder registrar al 

expresidente como candidato en el 

Tribunal Superior Electoral –incluso 

apelando al Supremo– y para driblar la 

Ley de la Ficha Limpia, que prohíbe que 

candidatos con problemas judiciales se 

presenten a las elecciones. Según 

Hoffmann, la defensa de Lula está 

analizando las medidas que pueden 

tomarse tras la decisión del Supremo. En 

un comunicado, los abogados Cristiano y 

Valeska Zanin Martins han afirmado que 

tomarán las medidas legales para evitar 

“que se ejecute la anticipación de la 

pena impuesta automáticamente por el 

Tribunal Federal de la Cuarta Región, 

porque es incompatible con la 

Constitución Federal y con el carácter 

ilegal de la decisión que ha condenado a 

Lula por un crimen de corrupción basado 

en “actos indeterminados”, y han 

señalado que tienen “la firme 

expectativa de que un órgano justo, 

imparcial e independiente revierta esa 

condena”. 
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4 

A presidenta do PT, por sua vez, 

procurou destacar o cerceamento da 

liberdade à luz da Constituição. “Se 

acontecer qualquer violência com o 

presidente [em referência à 

detenção], será uma prisão política”, 

completou Gleisi Hoffmann. A 

chance de isso ocorrer, no entanto, é 

incerta, uma vez que a definição da data 

da prisão de Lula está nas mãos do juiz 

Sérgio Moro. O juiz de Curitiba emitiu 

ordem de prisão no final da tarde desta 

quinta. Antes disso, o Tribunal 

Regional Federal da quarta Região 

(TRF-4) havia publicado o acórdão 

[decisão do colegiado] negando os 

embargos de declaração do ex-

presidente no dia 27 de março, 

solicitados por sua defesa questionando 

pontos da condenação determinada por 

essa corte para o caso de crime de 

corrupção passiva e lavagem de 

dinheiro no caso do triplex do 

Guarujá. Em tese, o petista já poderia 

ser preso desde então. Mas, uma 

liminar garantiu que a sentença só 

fosse cumprida após análise do 

habeas corpus pedido pelo ex-

presidente no STF, o que aconteceu 

nesta quarta dia 4. 

Por su parte, la presidenta del PT ha 

destacado que se “está violando el 

Derecho constitucional y la presunción 

de inocencia”. Y refiriéndose a la 

detención, Gleisi Hoffmann ha añadido: 

“Si se produce cualquier acto violento 

contra el presidente, será una prisión 

política”. El juez Sérgio Moro emitió el 

jueves por la tarde la orden de prisión. 

Anteriormente, el Tribunal Federal de la 

Cuarta Región había publicado la decisión 

de negar el recurso presentado por la 

defensa de Lula el 27 de marzo en el que 

se solicitaba que el tribunal explicara 

determinados aspectos de la decisión 

judicial tomada con relación al crimen de 

corrupción pasiva y blanqueo de dinero en 

el ‘caso del tríplex’. Teóricamente, desde 

ese momento el expresidente ya podía ser 

detenido. Pero un recurso permitió que 

la sentencia solo se cumpliera después 

de que el Supremo analizara la solicitud 

de habeas corpus, lo que ocurrió el 

pasado miércoles, día 4 de abril. 

5 
A militância já conta que o ex-

presidente pode ser preso a qualquer 

En los bastidores, entre los periodistas 

especializados en política, corre la 
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momento. Nos bastidores, a imprensa 

política noticia que Lula estaria 

finalmente pronto para abrir mão de sua 

candidatura e abrir caminho a outro 

nome. Tudo ainda no campo das 

especulações que podem ser 

esclarecidas ao longo desta quinta. 

noticia de que Lula finalmente estaría 

decidido a renunciar a su candidatura y 

dejar el camino libre a otro nombre. No 

dejan de ser especulaciones que pueden 

aclararse en los próximos días. 

6 

O ex-presidente passou o dia do seu 

julgamento do Supremo na sede do 

sindicato dos metalúrgicos em São 

Bernardo do Campo, ao lado de 

lideranças do partido, incluindo a ex-

presidenta Dilma Rousseff e o ex-

prefeito de São Paulo, Fernando 

Haddad, e o candidato ao governo de 

São Paulo, Luiz Marinho. Após a 

decisão do Supremo, optou por manter 

o silêncio. Por ora, o único certo é que 

diante da possibilidade de um pedido 

de prisão, as caravanas que o Partido 

dos Trabalhadores vinha realizando 

desde o ano passado pelo Brasil, 

devem ser suspensas. Outra 

possibilidade que não está descartada é 

a de o ex-presidente se entregar 

espontaneamente, evitando assim, uma 

operação da Polícia Federal para levá-

lo à prisão. Um final dramático para o 

líder que desperta paixões, para o bem 

e para o mal, no Brasil e no exterior. 

Durante el juicio en el Supremo, Lula 

estuvo en la sede del sindicato de los 

metalúrgicos en São Bernardo do 

Campo, junto a los líderes del PT como la 

expresidenta Dilma Rousseff, el exalcalde 

de São Paulo, Fernando Haddad, y el 

candidato a gobernador de São Paulo, 

Luiz Marinho. Tras la decisión del 

Supremo, optó por guardar silencio. De 

momento, lo único que es seguro es que 

se han suspendido las caravanas que el 

PT realizaba desde el año pasado por 

todo Brasil. Otra posibilidad que no se 

descarta es que el expresidente se entregue 

voluntariamente, para evitar que la Policía 

Federal lo detenga y lo lleve a prisión. Un 

final dramático para el líder que despierta 

pasiones, para bien o para mal, en Brasil y 

en el exterior. 

Tabela 13: Alinhamento texto de notícia com nível de intervenção médio (PT>ES) 
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Ao contrastar os dois textos, percebemos que ambos possuem o mesmo número de 

parágrafos, totalizando 6. Esse é um caso em que os títulos principal e auxiliar são 

substancialmente distintos no texto-fonte e no texto-alvo, uma alteração que ocorre 

frequentemente no texto jornalístico do gênero notícia, conforme apontamos no capítulo 2. 

Na tradução do título “Com Lula prestes a ser preso, PT encara insólita decisão de 

definir candidatura à presidência” como “La derrota en el Supremo obliga al partido de Lula a 

replantearse su candidatura”, identificamos a adoção da estratégia pragmática de alteração da 

coerência [Pr6], pois o título do texto-alvo atribui a obrigação de redefinir a candidatura de Lula 

à derrota no Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto o título do texto-fonte a atribui à 

iminente prisão de Lula.  

Na tradução do título auxiliar “Lideranças se reúnem em São Paulo para definir futuro 

após decisão do STF e falam em ‘prisão política’. Iminência de Lula na prisão não muda planos 

de mantê-lo candidato” como “Con la inminente entrada en prisión del expresidente brasileño, 

el PT debe decidir si nombra otro precandidato para las presidenciales de octubre”, 

observamos informações substancialmente diferentes no título auxiliar do texto-fonte em 

comparação com as informações do título auxiliar do texto-alvo. Enquanto o título auxiliar do 

texto-fonte aborda o posicionamento das lideranças do partido dos trabalhadores sobre a 

iminência de Lula na prisão tratar-se de uma “prisão política” e de a prisão não mudar os planos 

de mantê-lo candidato, o título auxiliar do texto-alvo foca em explicitar a informação contida 

no título para o novo público, ao afirmar que trata-se do ex-presidente brasileiro (expresidente 

brasileño) e que a candidatura se refere às eleições presidenciais de outubro (las presidenciales 

de octubre).  

Notamos visíveis diferenças na comparação do lide. Primeiramente, observamos a 

estratégia pragmática de alteração da explicitude [Pr2], motivada pela necessidade de explicitar 

para o novo público que “Partido dos Trabalhadores” se refere à sigla do partido “PT”, pois a 

sigla será utilizada em outros trechos ao longo do corpo da notícia.  

Posteriormente, observamos a utilização das estratégias pragmáticas de alteração da 

coerência [Pr6] e de alteração da informação [Pr3], quando “(...) com a rejeição do pedido de 

habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento desta 

quarta” foi traduzido como “ (...) que el miércoles rechazó el recurso de habeas corpus, con el 

que Lula pretendía eludir su encarcelamiento, alegando que debía permanecer en libertad 

hasta que agotara todos los recursos posibles contra la sentencia condenatória.”, pois, na 

tradução, observamos uma alteração na organização lógica da informação do texto, juntamente 

com o acréscimo de informação sobre a motivação do pedido do habeas corpus, cuja explicação 
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presume-se que tenha sido motivada pelo fato de o novo público não ter familiaridade com o 

assunto.  

Percebemos também a utilização da estratégia pragmática de alteração da informação 

[Pr3], com a omissão do trecho “Petistas ainda guardavam alguma esperança que a ministra 

Rosa Weber pudesse seguir suas convicções a respeito da prisão apenas após o trânsito em 

julgado – com possibilidade de recursos no Superior Tribunal de Justiça ou até no próprio STF 

– , mas Weber seguiu a decisão colegiada de 2016, que prevê a prisão do réu logo após a 

segunda instância” no texto traduzido, possivelmente por essa informação parecer demasiado 

exaustiva  para o novo público-alvo. Destacamos esse trecho em vermelho no texto para facilitar 

a identificação. 

Ainda no lide, observamos o que Chesterman (2016) classifica como motivação de 

compensação para o uso das estratégias, em virtude do entendimento de o que se traduz é o 

texto como um todo, e não pequenas partes do mesmo. Nesse caso, poderíamos acusar o uso da 

estratégia pragmática de alteração da informação [P3] quando o trecho destacado em azul no 

texto-fonte “que coloca o ex-presidente Lula mais perto da prisão. Um quadro insólito foi aberto 

para a legenda” foi omitido nessa parte da tradução, mas aparece na última frase desse parágrafo 

“Con su iminente entrada em prisión, se presenta um panorama insólito para el PT”. Também 

indicamos a utilização da estratégia semântica de hiponímia [S3] quando “legenda” foi 

traduzido como “PT”. 

No parágrafo 2, destacamos o uso de estratégias na tradução dos seguintes termos e 

expressões.  Identificamos a utilização da estratégia pragmática de filtro cultural [Pr1] mediante 

empréstimo127 do termo “petistas”, devidamente colocado em itálico no texto traduzido. 

Também observamos a utilização da estratégia semântica de sinonímia [S1] quando “Corte” é 

traduzida pelo sinônimo “Supremo”, e a estratégia semântica hiponímia [S3] ocorre quando 

“PT” e “legenda” são traduzidos como “partido”. Em seguida, temos a estratégia semântica 

hiponímia [S3] quando “partido” é traduzido como “PT”, e a estratégia semântica de paráfrase 

[S8] quando “em todos os cenários” é traduzida como “contra cualquier adversario”.  

Em seguida, temos a estratégia sintática de alteração estrutural na oração [G6], cujo uso 

também resulta numa alteração da ênfase [S7], na tradução de “caso a candidatura de seu maior 

líder seja impedida” como “en el caso de que su mayor líder no pudiera presentarse”.  

                                                 
127 Conforme mencionamos no capítulo 3 da presente dissertação, de acordo com Chesterman (2016), as estratégias 

pragmáticas tendem a necessariamente a incorporar alterações sintáticas. Nesse caso, poderíamos afirmar que essa 

estratégia também engloba a estratégia sintática de empréstimo. 
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Identificamos a ocorrência da estratégia de alteração de coerência [Pr6] quando “Lula 

continua nosso candidato porque ele é inocente. Será candidato porque não é o desejo só do PT 

mas de boa parcela da população” é traduzido como “Lula sigue siendo nuestro candidato, 

porque es inocente. Será candidato, no porque[sic] solo porque así lo desea el PT, sino también 

gran parte de la población”.  

Por último, destacamos um aspecto contrastivo importante entre o português e o 

espanhol em relação à escrita das porcentagens. Em espanhol, as porcentagens são precedidas 

de artigo definido ou indefinido, a exemplo do que se vê no caso do segmento “com 36% das 

intenções de voto”, traduzido como “tenía un 36% en intención de voto”. Isso configura uma 

alteração estrutural no sintagma [G5].  

No parágrafo 3, observa-se a adoção da estratégia sintática de alteração estrutural na 

oração [G6] quando “A decisão de desistir da candidatura caberia somente a Lula” foi traduzida 

como “Solo Lula podría tomar la decisión de no presentarse”.  

Constatamos também a utilização da estratégia pragmática de alteração da explicitude 

[Pr2] quando “STF”, sigla de “Supremo Tribunal Federal”, é traduzida apenas como 

“Supremo”. Entendemos que Supremo Tribunal Federal (STF) refere-se a uma instancia 

própria do poder judiciário brasileiro, e “Supremo” seria um termo equivalente a “Tribunal 

Supremo” e “Corte Suprema” de sistemas jurídicos como o espanhol e o argentino, por 

exemplo.  

Ainda no parágrafo 3, identificamos o uso da estratégia pragmática de alteração da 

coerência [Pr6], quando se observa uma diferente forma de organizar a informação entre o 

texto-fonte e texto-alvo nesse parágrafo. Identificamos essa ocorrência na relação entre os 

seguintes trechos destacados em azul no texto: “(...) os advogados de Lula afirmaram (...)” e 

“(...) escreveram os advogados Cristiano e Valeska Zanin Martin (...)”, no texto-fonte; e“(...) 

los abogados Cristiano y Valeska Zanin Martins han afirmado (...)” no texto-alvo. 

 Nos seguintes trechos, podemos observar o uso da estratégia pragmática de alteração 

da explicitude [Pr2], quando a sigla “TRF-4” é traduzida por seu nome por extenso “Tribunal 

Federal de la Cuarta Región”.  

Nesse parágrafo, identificamos um aspecto contrastivo entre os idiomas português e 

espanhol discutido amplamente por Araújo (2014)128 em relação à comparação de frequência 

de uso das passivas analíticas e pronominais nesses idiomas. Destacamos a tradução de “que a 

antecipação da pena imposta automaticamente pelo TRF-4 seja executada” como “que se 

                                                 
128 ARAÚJO, Benivaldo José. As formas passivas. In: FANJUL, Adrián Pablo; GONZÁLEZ, Neide Maria (Orgs.). 

Espanhol e português brasileiro: estudos comparados. São Paulo: Parábola, 2014, p.133 – 157. 
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ejecute la anticipación de la pena impuesta automáticamente por el Tribunal Federal de la 

Cuarta Región” (“seja executada” PT, passiva analítica > “se ejecute” ES, passiva sintética), 

uma alteração estrutural no sintagma verbal [G5]. 

Nesse outro caso, observado na tradução de “a firme expectativa de que essa condenação 

será revertida por um órgão justo, imparcial e independente” como “la firme expectativa de que 

un órgano justo, imparcial e independiente revierta esa condena” (“será revertida por um 

órgão...” PT, passiva analítica > “un órgano ... revierta” ES, voz ativa), identificamos uma 

alteração estrutural na oração [G6], também envolvendo a transformação de uma passiva 

analítica do português. 

No parágrafo 4, observamos a utilização da estratégia de alteração ilocucionária [Pr5], 

quando o discurso indireto “A presidenta do PT, por sua vez, procurou destacar o cerceamento 

da liberdade à luz da Constituição” é transformado no discurso direto “Por su parte, la 

presidenta del PT ha destacado que se ‘está violando el Derecho constitucional y la presunción 

de inocencia’”, ao se reproduzir entre aspas o que a presidenta do PT teria dito na ocasião.  

No trecho seguinte, observamos a utilização da estratégia de alteração da coerência 

[Pr6], quando a explicação entre colchetes no texto-fonte é utilizada para introduzir a fala de 

Gleisi Hoffmann. O trecho “‘Se acontecer qualquer violência com o presidente [em referência 

à detenção], será uma prisão política’, completou Gleisi Hoffmann” é traduzido como “Y 

refiriéndo se a la detención, Gleisi Hoffmann ha añadido: ‘Si se produce cualquier acto 

violento contra el presidente, será una prisión política’”.  

Em seguida, verificamos o uso da estratégia pragmática de alteração da informação 

[Pr3] quando há a omissão da frase, destacada em vermelho no texto, “A chance de isso ocorrer, 

no entanto, é incerta, uma vez que a definição da data da prisão de Lula está nas mãos do juiz 

Sérgio Moro” no texto-alvo. Atribuímos essa estratégia a uma motivação de melhoria da 

informação, já que o trecho seguinte, “O juiz de Curitiba emitiu ordem de prisão no final da 

tarde desta quinta”, que foi integralmente traduzido como “El juez Sérgio Moro emitió el jueves 

por la tarde la orden de prisión”, afirma que o juiz já havia emitido a ordem de prisão e, 

consequentemente, infere-se que a prisão já não estaria mais nas mãos do juiz Sérgio Moro, ou 

seja, Lula já poderia ser preso em qualquer momento. Esses trechos foram destacados na cor 

azul no texto para facilitar a visualização.  

Nesse mesmo sentido, antecipamos aqui o uso da estratégia de alteração da informação 

[Pr3]. Esse uso é observado quando a primeira frase do parágrafo 5, “a militância já conta que 

o ex-presidente pode ser preso a qualquer momento”, destacada em vermelho no texto, foi 
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omitida na tradução, possivelmente devido ao mesmo motivo de não traduzir uma informação 

que já estava subentendida nos trechos anteriores. 

Continuando com a análise do parágrafo 4, identificamos o uso da estratégia pragmática 

de alteração da explicitude [Pr2] quando “acórdão [decisão do colegiado]” é traduzida apenas 

como “la decisión judicial”, em virtude de a expressão “acordão” referir-se à decisão do órgão 

colegiado de um tribunal.  

Também identificamos o uso da estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3], 

com a omissão de “Guarujá”, na tradução de “caso do triplex do Guarujá” como “en el caso del 

tríplex”, possivelmente motivada pelo fato de a localização do triplex na cidade de Guarujá ser 

uma informação irrelevante para o público do texto-alvo, supostamente  mais familiarizado com 

expressão sem o acréscimo do nome da cidade.  

Ainda nesse parágrafo, destacamos a utilização da estratégia semântica de sinonímia 

[S1], quando “o petista” é traduzido, nesse contexto, como “el expresidente”. 

Temos o uso da estratégia pragmática de alteração da coerência [Pr6] na tradução de 

“Mas, uma liminar garantiu que a sentença só fosse cumprida após análise do habeas corpus 

pedido pelo ex-presidente no STF, o que aconteceu nesta quarta dia 4” como “Pero un recurso 

permitió que la sentencia solo se cumpliera  después de que el Supremo analizara la solicitud 

de habeas corpus, lo que ocurrió el pasado miércoles, día 4 de abril”; e o uso da estratégia 

pragmática de alteração da explicitude [Pr2] no acréscimo do mês a que se referia “nesta quarta 

dia 4” na tradução “el pasado miércoles, 4 de abril”. 

No parágrafo 5, destacamos a utilização da estratégia semântica de paráfrase [S8], 

quando “a imprensa política” é traduzido como “los periodistas especializados en política”, e 

da estratégia semântica de antonímia [S2] quando “Tudo ainda no campo das especulações” é 

traduzido como “No dejan de ser especulaciones”.  

Ainda nesse parágrafo, observamos na tradução de “que podem ser esclarecidas” como 

“que pueden aclararse”, uma alteração estrutural no sintagma verbal [S5]. Também 

identificamos a estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3] na tradução de “ao longo 

desta quinta” como “en los próximos días”, em virtude de a notícia traduzida ter sido publicado 

no dia 7 de abril (sábado) e, por conta disso, a expressão dêitica do texto-fonte perder a validade 

se traduzida literalmente no texto-alvo.  

No sexto e último parágrafo da notícia, observamos a utilização da estratégia pragmática 

de alteração da coerência [Pr6], quando o trecho “O ex-presidente passou o dia do seu 

julgamento do Supremo na sede do sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo” é 
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traduzido como “Durante el juicio en el Supremo, Lula estuvo en la sede del sindicato de los 

metalúrgicos en São Bernardo do Campo”.  

Temos a estratégia pragmática de alteração da explicitude [Pr2] quando “o candidato ao 

governo” é traduzido como “candidato a governador”, no intuito de deixar a informação mais 

explícita para o novo público-alvo quando especifica que o cargo ocupado é o de governador.  

Na tradução do trecho “Por ora, o único certo é que diante da possibilidade de um pedido 

de prisão, as caravanas que o Partido dos Trabalhadores vinha realizando desde o ano passado 

pelo Brasil, devem ser suspensas”, vemos o uso conciliado das estratégias pragmáticas de 

alteração da coerência [Pr6] e de alteração da informação [Pr3]. O uso das mencionadas 

estratégias foi motivado pela melhoria da compreensão dos leitores e das leitoras do texto-alvo, 

uma vez que o pedido de prisão no texto-fonte continua sendo tratado como uma possibilidade, 

enquanto essa possibilidade foi tratada como uma confirmação no texto-alvo. Pudemos 

observá-lo na constatação da utilização da estratégia pragmática de alteração da informação ‒ 

mediante omissão ‒, adotada nos parágrafos 4 e 5. Nesse sentido, o referido trecho foi traduzido 

como “De momento, lo único que es seguro es que se han suspendido las caravanas que el PT 

realizaba desde el año pasado por todo Brasil”, com a omissão da informação destacada em 

vermelho no texto-fonte “diante da possibilidade de um pedido de prisão”.  

Por último, nesse parágrafo também identificamos uma diferença morfossintática na 

comparação entre os idiomas espanhol e português em relação à frequência de uso das passivas 

anteriormente mencionado, quando “que não está descartada” é traduzido como “que no se 

descarta”, resultando numa alteração estrutural na oração [G6]. 

 

5.4. Análise de tradução representativa de nível de intervenção alto 

 

5.4.1. ES>PT – Nível de intervenção alto 

A notícia analisada a seguir é representativa de um nível alto de intervenção. Ao nosso 

ver, ela apresenta características que a classificariam entre uma transferência parcial 

compilada e uma reescrita, a partir do entendimento da proposta classificatória de Hernández 

Guerrero (2010). Observamos que uma parte do texto não é traduzida, ao mesmo tempo que 

notamos a inserção de outras informações não mencionadas ou inferidas no texto-fonte, ou seja, 

que demonstram ser procedentes de outras fontes. Além disso, identificamos um elevado grau 

de afastamento na forma de organizar as informações do texto-alvo, ao ponto de tornar-se 

praticamente impossível, em algumas ocasiões, fazer a correlação entre as informações 

presentes no texto-fonte e texto-alvo. Para facilitar a identificação das correlações realizadas, 
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destacamos alguns trechos com distintas cores. No caso dessa notícia em particular, também 

traremos uma nova hipótese para as motivações que resultaram na omissão de parte das 

informações do texto-fonte no texto-alvo. 

Antes de iniciarmos a análise, destacamos os fatores extratextuais e intratextuais de 

especial relevância para o estudo. Primeiramente, realçamos o fator extratextual emissor. A 

notícia em espanhol foi divulgada na seção “Internacional” da edição digital El País Espanha, 

enquanto a notícia em português foi publicada na edição digital brasileira do veículo, El País 

Brasil, na seção “Brasil”129. A notícia em espanhol é assinada pela então correspondente 

espanhola do El País no Rio de Janeiro, María Martín, e pelo jornalista espanhol Jesús A. Cañas, 

especializado na cobertura de informações da província de Cádiz para o jornal130. A notícia em 

português, em contrapartida, é assinada apenas pela correspondente espanhola.  

Destacamos, igualmente, os fatores intratextuais assunto e pressuposições, e o 

extratextual público. A notícia analisada versa sobre a morte de uma turista espanhola durante 

uma visita à favela Rocinha, ocasionada por um disparo da polícia militar do Rio de Janeiro. 

Embora a notícia verse sobre um incidente ocorrido no Brasil, o fato de a notícia estar assinada 

por uma correspondente espanhola no Brasil indica que a notícia foi originalmente escrita em 

espanhol e traduzida para o português. Considerando que o público do texto-alvo é brasileiro, 

conseguimos inferir que esse público esteja mais familiarizado com dados e o contexto da 

realidade local.  

Além de auxiliar-nos no entendimento da direção tradutória da notícia, o assunto 

permite-nos levantar pressuposições prévias sobre as necessidades comunicativas do novo 

público-alvo da notícia traduzida. Nesse caso específico, conseguiríamos até mesmo inferir e 

antecipar algumas motivações para as estratégias de tradução adotadas no texto. Conforme 

relatado no subitem 4.4.1 desta dissertação, no caso de notícias escritas originalmente em 

espanhol sobre o Brasil, O Manual de Redação e Tradução do El País Brasil recomenda omitir 

explicações excessivas ou que soem óbvias para o público brasileiro, supostamente 

familiarizado com dados da realidade local ou aspectos de conhecimento da geografia brasileira 

que são de conhecimento comum. Ressaltamos que outras pressuposições serão levantadas 

durante a análise e permitirão inferir as motivações para a adoção das estratégias de tradução.  

                                                 
129 As notícias em espanhol e em português podem ser acessadas, respectivamente, nos seguintes links: 

https://elpais.com/internacional/2017/10/23/actualidad/1508769200_047622.html e 

 e https://elpais.com/internacional/2017/10/23/actualidad/1508769200_047622.html. O texto em pdf de ambas 

consta nos “Anexos” da presente dissertação.  
130 Informação disponível na plataforma LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/jesuscanascarrillo/?originalSubdomain=es 

https://elpais.com/internacional/2017/10/23/actualidad/1508769200_047622.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/23/actualidad/1508769200_047622.html
https://www.linkedin.com/in/jesuscanascarrillo/?originalSubdomain=es
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O fator extratextual lugar é diferente na notícia em português e na notícia em espanhol: 

enquanto os locais onde a notícia foi escrita são Rio de Janeiro e Cádiz na notícia em espanhol, 

apenas Rio de Janeiro é indicado na notícia em português. Esse fator extratextual, juntamente 

com o fator extratextual tempo, integram os elementos paratextuais da notícia. A notícia em 

espanhol foi publicada no dia 24 de outubro de 2017, às 04:00, de acordo com o horário 

brasileiro de verão (BRST). Já a notícia em português foi publicada no dia 23 de outubro de 

2017, às 21:53 (BRST). Acrescentamos na tabela a que dia da semana corresponderam ambas 

as publicações, para melhor entendimento das referências dêiticas feitas nas notícias.  

O fato de o horário de publicação da notícia em espanhol ser posterior ao da notícia 

traduzida em português, indicaria que essa notícia sofreu edições posteriores à publicação da 

tradução. Esses fatores possuem especial relevância para as pressuposições e hipóteses que 

levantaremos durante a análise.  

Para dar início à análise, inserimos o texto e os elementos paratextuais na seguinte 

tabela:  

 

 Texto-fonte (ES) Texto-alvo (PT) 

T.P 

La policía mata a una turista española en 

una favela de Río de Janeiro 

Polícia do Rio mata turista espanhola na 

Rocinha 

T.A 

La víctima hacía un paseo turístico en 

una favela y el vehículo en el que 

viajaba, junto a otras cuatro personas, no 

se detuvo en un control policial 

Mulher estava em carro com quatro 

pessoas. Motorista ignorou blitz da PM e 

seguiu até ser alvejado 

J María Martin, Jesús A. Cañas  María Martin 

L, D 

e H 

Río de Janeiro/ Cádiz - 24 OCT 2017 - 

04:00 BRST (terça-feira) 

Rio De Janeiro - 23 OCT 2017 - 21:53 

BRST (segunda-feira) 

Lide 

La española María Esperanza Jiménez 

Ruiz, de 67 años, murió esta mañana -

hora local- por un disparo de un 

A cidadã espanhola María Esperanza 

Jiménez Ruiz, de 67 anos, morreu na 

manhã desta segunda-feira ao ser 
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policía militar, cuando estaba de visita 

turística en la Rocinha, la mayor favela 

de Rio de Janeiro. Las primeras hipótesis 

apuntan a que el grupo con el que viajaba 

la fallecida, natural de El Puerto de Santa 

María (Cádiz), no atendió la orden de 

parar en un control policial y los agentes 

dispararon contra el Fiat Fremont en el 

que circulaban. Dos de los agentes han 

sido detenidos ya y la policía ha aclarado, 

en un comunicado, que deberían haber 

perseguido al vehículo y no haberle 

disparado. Hace un mes que las tensiones 

en la favela de Rocinha han desbocado en 

un conflicto armado entre dos bandas de 

narcotraficantes y autoridad. 

atingida por um disparo da Polícia 

Militar (PM), quando visitava a Rocinha, 

a maior favela do Rio de Janeiro. Horas 

depois, a Corregedoria da PM determinou 

a prisão em flagrante de dois policiais 

diretamente envolvidos nos disparos – um 

oficial e um soldado. Os dois serão 

encaminhados para a prisão da corporação, 

em Niterói. 

2 

Según fuentes policiales, sobre las 10.30 

de la mañana (hora local, 14.30 en 

España), María Esperanza Jiménez 

viajaba en un grupo de cinco personas, 

entre los que estaban su hermano, José 

Luis Jiménez, la esposa de este, Rosa 

Margarita Martínez, una guía turística 

brasileña, Rosangela Reñones, y un 

conductor italiano, Carlo Zanineta. Hasta 

hace poco, era común que agencias de 

turismo organizasen paseos para conocer 

las calles de la favela, un plan que se ha 

convertido en actividad alto riesgo desde 

el pasado 17 de septiembre, cuando los 

tiroteos se hicieron comunes por 

disidencias entre las bandas criminales 

A versão oficial do acontecido é que o 

veículo em que a turista viajava não 

atendeu a ordem de parar dos policiais, que 

faziam um bloqueio na região, em uma das 

praças da favela. “Por volta das 10h30, um 

veículo Fiat Fremont rompeu o bloqueio 

policial no Largo do Boiadeiro. Houve 

reação da guarnição, atingindo o veículo”, 

diz nota da Secretaria de Segurança 

Pública. Contudo, a Corregedoria diz 

que os procedimentos estabelecidos no 

"Manual de Abordagem" determinam 

que, em casos como o que ocorreu nesta 

segunda-feira, os policiais não devem 

efetuar disparos, mas sim perseguir o 

veículo que não parar no bloqueio. 
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que dominan ese territorio. Poco más de 

una hora antes de que el coche en el 

que iba Esperanza Jiménez se cruzase 

con el control policial, ya había habido 

un tiroteo con tres heridos (dos policías 

y un supuesto traficante). 

3 

La versión oficial es que el vehículo en 

que viajaba el grupo no se había detenido 

cuando la policía se lo ordenó en una de 

las plazas de la favela, el Largo do 

Boiadeiro. Los agentes reaccionaron a 

tiros y por lo menos uno de ellos atravesó 

la luna trasera del vehículo y acertó a la 

víctima en la región cervical. La mujer 

fue trasladada de urgencia a un hospital 

cercano, pero falleció poco después. 

Tanto la Embajada española en Brasil 

como el Consulado en Río están en 

contacto con las autoridades locales para 

esclarecer los hechos. 

Esperanza Jiménez foi atingida no pescoço 

por um tiro e chegou a ser levada com 

urgência ao hospital Miguel Couto, no 

bairro do Leblon, mas morreu pouco 

depois. Segundo fontes policiais, María 

Esperanza Jiménez viajava em um grupo 

de cinco pessoas, entre eles seu irmão, José 

Luiz Jiménez, a esposa deste, Rosa 

Margarita Martínez, uma guia turística 

brasileira, Rosangela Reñones, e o 

motorista italiano, Carlo Zanineta. 

4 

El hermano de la víctima, que, junto a su 

mujer, viajaba en el mismo vehículo, se 

encuentra en la Comisaría de Atención 

Especial al Turismo. Ninguno de los 

dos, según fuentes policiales, vio la 

orden de parar de los agentes. El 

conductor del coche también ha 

afirmado, en sus primeras 

declaraciones a la policía, que no llegó 

Antes de desencadear a batalha entre 

traficantes, era comum que agências de 

turismo organizassem passeios pelas vielas 

da Rocinha, um programa de alto risco 

desde 17 de setembro, quando tiroteios 

passaram a ser comuns entre grupos rivais 

de criminosos que disputam o território e a 

polícia. Nesta mesma manhã, uma hora 

antes do incidente com o carro de 

Esperanza, um tiroteio violento na 
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a ver el control y que solo se dio cuenta 

del bloqueo al oir el disparo.  

La Policía Civil de Río investiga ahora si 

la Policía Militar realmente había 

montado esa barrera de control y 

ordenado el alto o esa es la versión a la 

que se han agarrado los agentes para 

explicar los disparos sin ni siquiera saber 

quién ocupaba el vehículo. Se investiga 

también si la agencia de turismo avisó a 

los españoles del riesgo que implicaba 

desplazarse por la favela en un momento 

conflictivo como el actual. 

comunidade deixou dois policiais e um 

suspeito feridos.  

5 

La muerte de Jiménez está acaparando la 

atención de los medios de Río. No es la 

primera vez que un turista muere al 

adentrarse en alguna favela de la ciudad, 

pero no se recuerdan casos en los que los 

tiros vengan de la policía y no de los 

traficantes. La Secretaría de Seguridad 

Pública de Río ha expresado 

públicamente sus condolencias y ha 

anunciado que el departamento de 

asuntos internos de la Policía Militar va a 

investigar el caso. 

O irmão da vítima, juntamente com sua 

esposa, que estavam no mesmo veículo, 

prestaram depoimento na Delegacia 

Especial de Apoio ao Turismo, no Leblon. 

Os parentes da vítima não quiseram dar 

declarações à imprensa. O motorista 

declarou aos agentes que não viu a blitz 

da polícia e que apenas se deu conta da 

movimentação quando a turista, que 

estava no banco de trás do veículo, foi 

atingida após um disparo. Os outros três 

passageiros do carro também disseram 

não ter visto a batida policial. 
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6 

La ciudad vive además pendiente de los 

episodios violentos en la favela, en la que 

viven unas 200.000 personas y que se 

encuentra próxima a los lugares más 

turísticos de Río, entre ellos la playa de 

Ipanema. Los residentes viven 

aterrorizados desde que estalló, hace algo 

más de un mes, una guerra entre dos 

bandas de narcotraficantes. Las 

autoridades movilizaron al Ejército, que 

desplegó mil soldados por toda la favela 

durante una semana. Aunque la situación 

parecía más estabilizada desde entonces, 

los tiroteos no han parado. El Consulado 

español en Río, en sus recomendaciones 

a los turistas, ya advertía del "repunte de 

violencia" en las favelas de la ciudad. El 

alcalde de Río, Marcelo Crivella, ha 

defendido que los militares vuelvan a 

ocupar el barrio. 

A Policía Civil do Rio, além do homicídio, 

quer esclarecer se a agência de turismo, que 

vendeu o passeio, avisou aos turistas que a 

Rocinha é, especialmente nestes dias, um 

lugar perigoso para visitação. Os 

espanhóis afirmaram na delegacia que 

em momento nenhum foram alertados 

sobre os riscos do passeio. O motivo do 

procedimento em casos de furo de 

bloqueio policial não ter sido seguido, é 

outro ponto que precisa ser melhor 

esclarecido. 

7 

CONMOCIÓN EN EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA 

En El Puerto de Santa María, localidad en 

la que residía la fallecida, la noticia del 

suceso no ha tardado en darse a conocer, 

ya que tanto ella como su familia “son 

muy conocidas en la ciudad”, tal y como 

ha explicado el alcalde David de la 

Encina. “Estamos conmocionados por la 

pérdida de una vecina gran amante de su 

ciudad y gran empresaria con actividad 

A favela de Rocinha é palco há um mês de 

confrontos armados entre duas facções de 

narcotraficantes e a polícia. Desde o último 

dia 17 de setembro, episódios violentos se 

sucedem Rocinha, comunidade com 

população estimada em 200.000 pessoas e 

próxima aos locais mais turísticos de Rio. 

A batalha entre as duas facções tinha 

aterrorizados os moradores e as 

autoridades chegaram a mobilizar o 

Exército, que ocupou a favela durante uma 

semana. Embora a situação parecesse mais 
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comercial en el casco histórico 

portuense”, ha añadido el regidor. 

calma desde então, seguiram-se incidentes 

violentos e tiroteios. 

8 

De hecho, María Esperanza regentaba, 

junto con otros miembros de su familia, 

la inmobiliaria Jiménez Díaz, cuya 

oficina se encuentra situada en la calle 

Luna, una de las vías más destacadas de 

la ciudad. Allí se han sucedido las 

llamadas que intentaban confirmar el 

suceso. Entre ellas, las de la propia 

Policía Local y el Equipo de Gobierno en 

el Ayuntamiento que, al conocer el 

nombre de la persona siniestrada, 

iniciaron una investigación para 

contrastar si María Esperanza se 

encontraba de viaje en Río de Janeiro. 

  

9 

Fruto de esas pesquisas, la Policía Local 

cotejó que, en efecto, la portuense estaba 

de viaje en la zona. Poco después, el 

teniente de alcalde delegado de 

Seguridad de El Puerto, Ángel M. 

González, en una labor coordinada 

también con la Embajada Española en 

Brasil, confirmó además el fallecimiento 

de Jiménez Ruíz. 
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10 

El alcalde ha querido trasladar, en 

nombre de la toda la ciudad, su pesar y 

mensajes de condolencias a una familia a 

la que “personalmente”. “Es una familia 

muy conocida y querida en El Puerto por 

su contribución a la economía local 

dentro del sector empresarial, a la que 

enviamos palabras de ánimo y consuelo”, 

ha añadido el regidor. En estos 

momentos, el Equipo de Gobierno en el 

Ayuntamiento está estudiando los días de 

luto oficial a declarar en la ciudad, tal y 

como confirman fuentes del consistorio. 

  

Tabela 14: Alinhamento texto de notícia com nível de intervenção alto (ES>PT) 

 

Ao contrastar os dois textos, constatamos um elevado grau de distanciamento entre os 

mesmos, observado principalmente na mudança da ordem e na omissão de parágrafos, bem 

como na reescrita e no resumo de informações. A notícia traduzida possui três parágrafos a 

menos que a notícia original, sendo que a original possui 10, e a traduzida, 7. Em relação ao 

fato de os quatro últimos parágrafos da notícia original estarem separados por um subtítulo, 

algo que não observamos no texto traduzido, e à significativa diferença entre a extensão entre 

as versões, levantamos duas possíveis hipóteses explicativas que poderão impactar 

diferentemente a análise dessa notícia. 

A primeira delas é a hipótese de que a notícia original tenha sofrido atualizações 

posteriores à publicação da tradução. Conforme o subitem 2.2 da presente dissertação, as 

webnotícias possuem a particularidade de poderem ser atualizadas, o que normalmente 

acontece no mesmo dia ou com até um dia de diferença em relação a sua primeira publicação. 

Esse procedimento é especialmente adotado quando se trata de uma notícia procedente de uma 

fonte instável (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2009), com fatos noticiosos em processo de 

apuração e edição “a quente”, de acordo com o jargão jornalístico. No caso da notícia estudada, 

observamos que a notícia original possui uma data de atualização posterior àquela da notícia 
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traduzida, o que poderia apontar que esses parágrafos adicionais tenham sido inseridos 

posteriormente à publicação da tradução.  

O indício que contribui para a defesa dessa hipótese é o fato de os 4 últimos parágrafos 

do texto-alvo terem como subtítulo “Conmoción em El Puerto de Santa Maria” e tratarem da 

repercussão da notícia da morte da turista em sua cidade natal. No texto-alvo, em contrapartida, 

não há nenhuma menção a que a vítima seja natural da cidade espanhola de El Puerto de Santa 

María, informação introduzida no lide do texto-fonte. Inferimos que essa parte da notícia tenha 

sido elaborada pelo outro jornalista que assina a notícia em espanhol juntamente com a 

correspondente espanhola, tendo em vista a sua atuação como colaborador na cobertura de 

informações de Cádiz, província a que pertence a cidade de El Puerto de Santa Maria. Além 

disso, destacamos a possibilidade de a repercussão da morte da turista ser um acontecimento 

posterior ao fato noticioso de destaque na notícia, algo que poderia corroborar com a hipótese 

em questão.      

A outra hipótese seria a omissão desse trecho motivada pela suposição de essa 

informação do texto-fonte ser irrelevante para o novo público leitor e, consequentemente, para 

a finalidade comunicativa no texto-alvo.  

Partiremos da primeira hipótese explicativa para a análise, pois acreditamos ser a mais 

coerente a partir da relação estabelecida entre os fatores extratextuais e intratextuais levantados, 

e as características próprias do jornalismo digital mencionadas anteriormente. 

Devido às grandes ocorrências de reorganização dos parágrafos, à diferença de 

hierarquização das informações entre os textos, ao acréscimo de informações procedentes de 

outras fontes e à reescrita das informações ‒ características dos casos que aqui catalogamos 

como de “nível de intervenção alto” ‒, destacamos uma particularidade importante nesta 

análise. Além de observar o uso predominante da estratégia de transedição, com o entendimento 

de Chesterman (2016) de que se refere a “mudanças drásticas pelas quais um texto pode passar, 

como reorganização de parágrafos e reescrita”131, ressaltamos a dificuldade de conseguir 

analisar o resultado da tradução também com o recurso de outras estratégias da proposta de 

Chesterman (2016). Atribuímos tal dificuldade à classificação de reescrita dessa notícia, de 

acordo com o entendimento de Hernández Guerrero (2010), que muitas vezes impossibilita a 

correlação de unidades de tradução entre os textos.     

 Dando início à análise, observamos que os títulos e títulos auxiliares dos dois textos 

foram modificados como de costume na tradução de notícias, mas as mudanças foram poucas 

                                                 
131 Tradução nossa para: “it includes drastic re-ordering, rewriting, at a more general level than the kinds of changes 

covered by the strategies so far mentioned”. 
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nesse caso. Na tradução de “La policía mata a una turista española en una favela de Río de 

Janeiro” como “Polícia do Rio mata turista espanhola na Rocinha”, observamos o uso da 

estratégia pragmática de alteração da explicitude [Pr2] quando, na notícia em português, é 

acrescentado o nome da favela em que o episódio aconteceu.  

Também identificamos o uso da mesma estratégia [Pr2] quando “Polícia do Rio” é 

especificado no texto-alvo. Atribui-se como motivação para o uso dessa estratégia a 

necessidade de especificar ao leitor brasileiro ou à leitora brasileira que a polícia em questão é 

a do Rio e que a favela em que o incidente ocorreu é a Rocinha, considerando sua familiaridade 

com a realidade local. Essas opções de tradução melhoram a finalidade comunicativa do texto 

para o novo público. Ainda no título, destacamos a diferença já referenciada em outras análises 

do corpus entre a escrita do título noticioso em português e espanhol, visto que o título em 

português não inicia por artigo.  

No título auxiliar, destacamos a ocorrência de três estratégias pragmáticas e uma 

semântica. Primeiramente, destacamos o uso da estratégia semântica de hiponímia [S3] na 

tradução de “vítima” como “mulher”. Em seguida, identificamos o uso da estratégia de alteração 

da explicitude [Pr2] quando “hacía un paseo turístico en una favela” foi suprimido no texto-

alvo, pois, com o entendimento da informação contida no título, estaria subentendido que, na 

condição de turista na Rocinha, a vítima estaria fazendo um passeio turístico nessa favela.  

Observamos, igualmente, o emprego da estratégia pragmática de alteração da coerência 

[Pr6] nos trechos destacados em ambos textos “(...)el vehículo en el que viajaba (...) no se 

detuvo en un control policial” e “Motorista ignorou blitz da PM e seguiu até ser alvejado”, pois, 

na tradução para o português, o fato de o carro ter sido alvejado é indicado como a consequência 

de o motorista ter ignorado a blitz, relação não estabelecida no texto-fonte.  

Da mesma forma, destacamos o uso da estratégia semântica de hiponímia [S3] na 

tradução de “control policial” como o termo mais específico “blitz da PM”, pois jugamos que 

o texto original tenha generalizado uma ação policial de conhecimento comum ao público 

brasileiro.  

Já no lide, identificamos o uso das estratégias pragmáticas de transedição [Pr9], de 

alteração da informação [Pr3], alteração da explicitude [Pr2] e de alteração da coerência [Pr6].  

Também identificamos a omissão de informações que podem não ter sido acrescentadas na 

tradução, devido à hipótese de que foram acrescentadas posteriormente na atualização da 

notícia original, conforme apresentamos no início desta análise.   

Primeiramente, identificamos o uso conjunto das estratégias pragmáticas de alteração 

da explicitude e de coerência na tradução de “La española María Esperanza Jiménez Ruiz, de 
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67 años, murió esta mañana -hora local- por un disparo de un policía militar” como “A cidadã 

espanhola María Esperanza Jiménez Ruiz, de 67 anos, morreu na manhã desta segunda-feira ao 

ser atingida por um disparo da Polícia Militar (PM)”. Nesse trecho, destacamos dois indicativos 

de que algumas informações do texto-fonte possam ter sido atualizadas posteriormente à 

publicação da tradução. O primeiro deles é a diferença entre “murió esta mañana -hora local” 

e “manhã desta segunda-feira”. Aqui, identificamos que a atualização da notícia em espanhol 

pode não ter adaptado essa informação, pois a vítima morreu na segunda-feira, dia 23, e essa 

referência na notícia em espanhol leva ao entendimento de que a vítima teria morrido na manhã 

do dia 24, em virtude de essa ser a data da atualização da notícia.  

Também observamos a omissão da referência à origem da vítima, “natural de El Puerto 

de Santa María (Cádiz)”, trecho destacado em lilás no texto-alvo. Atribuímos tal omissão ao 

fato de essa informação ter sido adicionada na atualização da notícia original, conforme exposto 

anteriormente. Com essa mesma justificativa, observamos que a informação contida  no texto 

traduzido, em relação à Corregedoria da PM ter determinado a prisão dos dois policiais e de os  

mesmos serem encaminhados para a prisão da corporação, em Niterói, parecer estar 

desatualizada em relação à informação contida no texto-fonte, de que os dois agentes já teriam 

sido presos. Essa informação foi destacada em vermelho no lide de ambos os textos para 

facilitar a identificação.  

Observamos, ainda no lide, o uso da estratégia pragmática de alteração da informação 

[Pr3], mas com a omissão de um trecho motivada pela sua compensação em outras partes do 

texto-alvo. A omissão de “Hace un mes que las tensiones en la favela de Rocinha han 

desbocado en un conflicto armado entre dos bandas de narcotraficantes y autoridade”, 

destacado na cor verde, é compensada pela inserção de sua tradução “A favela de Rocinha é 

palco há um mês de confrontos armados entre duas facções de narcotraficantes e a polícia”, 

também destacada em verde, no início do parágrafo 7 do texto-alvo.     

Notamos também a predominância da estratégia de transedição [Pr9] no parágrafo 2 do 

texto-fonte, quando parte das informações desse parágrafo são reorganizadas entre os 

parágrafos 3 e 4 do texto-alvo. O trecho inicial do parágrafo 2 do texto-fonte foi reorganizado 

no parágrafo 3 do texto-alvo. Para facilitar a visualização dessa ocorrência, destacamos esses 

trechos em ambos os parágrafos na cor verde.  

Percebemos a tradução completa do referido trecho no texto-alvo, à exceção do trecho 

“sobre las 10.30 de la mañana (hora local, 14.30 en España)” que informa o horário em que 

as fontes policias relataram a ocorrência do fato. Embora a menção ao horário não tenha sido 

feita nesse trecho do texto, observamos sua menção no parágrafo 2 do texto-alvo, também 
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destacado na cor verde para facilitar a visualização desse deslocamento com a motivação de 

compensação. 

Ainda no parágrafo 2 do texto-fonte, poderíamos apontar o uso conjunto das estratégias 

pragmáticas de transedição [Pr9] e de alteração da coerência [Pr6]. Primeiramente, observamos 

o uso da estratégia pragmática de transedição, quando o trecho destacado em vermelho no texto-

fonte foi reescrito e reorganizado no parágrafo 4 do texto-alvo (destacamos essa parte também 

em vermelho para facilitar a identificação).  

A adoção das estratégias pragmáticas de alteração da coerência [Pr6] e de alteração da 

informação [Pr3] são observada na tradução desse trecho, devido às mudanças na organização 

lógica da informação geradas e ao acréscimo de “e a polícia” na tradução de “cuando los 

tiroteos se hicieron comunes por disidencias entre las bandas criminales que dominan ese 

territorio” como “quando tiroteios passaram a ser comuns entre grupos rivais de criminosos 

que disputam o território e a polícia”, esta última motivada pela necessidade de esclarecer que 

os tiroteios aconteciam, além de entre os grupos de traficantes rivais, também entre esses grupos 

e a polícia.  

Em seguida, observamos o uso das estratégias pragmáticas de alteração da coerência 

[Pr6] e de alteração da explicitude [Pr2] na utilização de “Nesta mesma manhã”, quando “Poco 

más de una hora antes de que el coche en el que iba Esperanza Jiménez se cruzase con el 

control policial” é traduzido como “Nesta mesma manhã, uma hora antes do incidente com o 

carro de Esperanza”, bem como quando opção por “o incidente” deixa implícito  se tratar do 

fato de o carro em que viajava a turista não ter parado na blitz da PM. Também identificamos 

o uso da estratégia de alteração da coerência [Pr6] nesse trecho, quando “Nesta manhã” é 

utilizado para organizar a ideia apresentada a seguir.  

Logo após, na tradução do trecho “ya había habido un tiroteo con tres heridos (dos 

policías y un supuesto traficante)” como “um tiroteio violento na comunidade deixou dois 

policiais e um suspeito feridos”, observamos o uso da estratégia de alteração da explicitude 

[Pr2], quando o texto traduzido deixa explícito que o tiroteio ocorreu na comunidade. 

 Aqui identificamos um erro de tradução, quando o trecho traduzido afirma que foram 

dois policiais e um suspeito que ficaram feridos, enquanto o correto seria dois policiais e um 

suposto traficante, de acordo com os fatos e as informações apresentadas ao longo do texto.    

Na sequência, uma vez mais observamos a predominância da estratégia de transedição 

[Pr9] na tradução do parágrafo 3 do texto-fonte, tendo em vista a diferença das informações 

contidas nesse mesmo parágrafo na comparação entre texto-fonte e texto-alvo. Observamos que 

somente uma pequena parte coincide com a informação contida no parágrafo 3 do texto-alvo, e 
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de forma resumida. Identificamos essa correspondência em vermelho nos textos para facilitar a 

visualização.  

A parte inicial do parágrafo 3 do texto-fonte, em contrapartida, foi deslocada como frase 

inicial do parágrafo 2 do texto-alvo. Ambas foram destacadas na cor azul, nos textos, para 

facilitar a identificação. Na tradução de  “La versión oficial es que el vehículo en que viajaba 

el grupo no se había detenido cuando la policía se lo ordenó en una de las plazas de la favela, 

el Largo do Boiadeiro” como “A versão oficial do acontecido é que o veículo em que a turista 

viajava não atendeu a ordem de parar dos policiais, que faziam um bloqueio na região, em uma 

das praças da favela”, observamos o uso da estratégia de alteração da informação [Pr3] no 

acréscimo de “que faziam um bloquei na região”, de forma a contextualizar que os policiais 

estavam fazendo um bloqueio na região, e também na omissão de “el Largo do Boiadeiro” 

nesse trecho da notícia em português.   

Também observamos o uso da estratégia de alteração da informação [Pr3], na omissão 

da parte final desse parágrafo “Tanto la Embajada española en Brasil como el Consulado en 

Río están en contacto con las autoridades locales para esclarecer los hechos” no texto-alvo. A 

adoção dessa estratégia seria motivada pela suposição de ser de maior interesse para o público 

leitor espanhol saber que as representações diplomáticas de seu país estão acompanhando o 

caso no local de acontecimento. Da mesma forma, supõe-se de maior interesse para o público 

espanhol saber se essas mesmas representações haviam feito algum tipo de advertência aos 

turistas que pretendiam visitar o Rio de Janeiro sobre a situação de violência na cidade. 

Adiantamos a identificação da mesma estratégia [Pr3] e motivação para a omissão do trecho, 

localizado no final do parágrafo 6 do texto-fonte, “El Consulado español en Río, en sus 

recomendaciones a los turistas, ya advertía del ‘repunte de violencia’ en las favelas de la 

ciudad” no texto-alvo. Ambos os trechos foram destacados em lilás para facilitar a visualização 

no texto.   

Conseguimos identificar que o parágrafo 4 do texto-fonte foi reorganizado parcialmente 

como parágrafo 5 no texto-alvo. Observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da 

informação [Pr3] e da estratégia semântica de sinonímia [S1], na tradução do trecho “El 

hermano de la víctima, que, junto a su mujer, viajaba en el mismo vehículo, se encuentra en la 

Comisaría de Atención Especial al Turismo” como “O irmão da vítima, juntamente com sua 

esposa, que estavam no mesmo veículo, prestaram depoimento na Delegacia Especial de Apoio 

ao Turismo, no Leblon”, ambos destacados na cor laranja nos textos para facilitar sua 

identificação.  
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Observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3] no 

acréscimo do nome do bairro em que está situada a referida delegacia de turismo, devido à 

importância para o leitor brasileiro ter uma referência mais específica sobre sua localização no 

Rio de Janeiro. Também observamos a adoção da estratégia semântica de sinonímia [S1] na 

tradução de “Comisaría” por “Delegacia”.  

Em seguida, notamos o uso da estratégia pragmática de alteração da coerência [Pr6] na 

tradução de “Ninguno de los dos, según fuentes policiales, vio la orden de parar de los agentes. 

El conductor del coche también ha afirmado, en sus primeras declaraciones a la policía, que 

no llegó a ver el control y que solo se dio cuenta del bloqueo al oir el disparo” como “Os 

parentes da vítima não quiseram dar declarações à imprensa. O motorista declarou aos agentes 

que não viu a blitz da polícia e que apenas se deu conta da movimentação quando a turista, que 

estava no banco de trás do veículo, foi atingida após um disparo. Os outros três passageiros do 

carro também disseram não ter visto a batida policial”. O uso da referida estratégia é observado 

na mudança da organização lógica da informação que acontece nesses trechos. Também 

observamos a estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3] no acréscimo de “quando 

a turista, que estava no banco de trás do veículo, foi atingida após um disparo”, motivado pela 

necessidade de fornecer maior informação contextual sobre o ocorrido no texto traduzido.   

Observamos, ainda, o uso da estratégia de transedição [Pr9], quando o trecho destacado 

em verde no parágrafo 4 do texto-fonte é reescrito, resumido e inserido no início do parágrafo 

6 do texto-alvo. O trecho traduzido também está destacado em verde para facilitar sua 

identificação.   

Notamos a utilização conjunta da estratégia pragmática de transedição [Pr9] e de 

alteração da informação [Pr3] na completa omissão da informação do parágrafo 5 do texto-

fonte no texto-alvo. Acreditamos que tal omissão possa ter sido motivada pela “sensação” de o 

segmento representar uma crítica mais contundente sobre o episódio e cobrar explicações da 

polícia. A interpretação da informação desse parágrafo leva a entender que é conhecimento 

comum que visitar favelas possa ser perigoso, mas não que a violência viria, dessa vez, da 

polícia. Talvez pudesse soar um pouco “agressivo” para o público brasileiro mencionar essa 

percepção da correspondente espanhola que assina a notícia. 

Em seguida, vemos uma nova ocorrência do uso conjunto das estratégias pragmáticas 

de transedição [Pr9] e da estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3]. Observamos 

um novo deslocamento de informação entre os parágrafos do texto-fonte e do texto-alvo, sendo 

que uma parte do parágrafo 6 do texto-fonte é inserida no parágrafo 7 do texto-alvo, enquanto 

a outra parte foi omitida nesse mesmo parágrafo.  



174 

 

Nesses parágrafos, destacamos a estratégia de alteração da informação [Pr3], com a 

omissão e resumo das informações destacas em azul no texto-fonte e no texto-alvo. Atribuímos 

como motivação o intuito de eliminar e reduzir informações que o público brasileiro 

supostamente possa inferir, em virtude de já estar acompanhando os episódios de intervenção 

militar em favelas do Rio de Janeiro na época da publicação na notícia.  

Também nos referidos parágrafos, observamos o uso das estratégias pragmáticas de 

alteração da informação [Pr3] e alteração da coerência [Pr6] na tradução do trecho destacados 

em vermelho no texto-fonte e no texto-alvo. Nesse trecho, destacamos especialmente a omissão 

da referência à praia de Ipanema como um dos lugares turísticos no Rio de Janeiro próximos à 

Rocinha, observada no texto original em “(...) y que se encuentra próxima a los lugares más 

turísticos de Río, entre ellos la playa de Ipanema”. Atribuímos tal omissão à possibilidade de 

não se ter julgado necessário manter a menção à praia de Ipanema, pois, para o público leitor 

brasileiro, existiriam inúmeros outros locais turísticos a serem citados além desse que ficou 

internacionalmente conhecido com o sucesso da música Garota de Ipanema132. 

Ainda tomando de base o parágrafo 6 do texto-fonte, observamos a omissão do trecho 

“El alcalde de Río, Marcelo Crivella, ha defendido que los militares vuelvan a ocupar el 

barrio” no texto-alvo, a que atribuímos à hipótese de essa informação ter sido acrescentada na 

ocasião da atualização da notícia-fonte, pois se trataria de um desdobramento posterior aos fatos 

narrados no texto.  

Por fim, observamos, em diferentes partes do texto-alvo, casos característicos da 

transferência parcial compilada (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2010), em que se identificam 

acréscimos de fragmentos de outras fontes, pelo fato de diversas informações não constarem no 

texto-fonte. Exemplos desses casos são o acréscimo de “Os espanhóis afirmaram na delegacia 

que em momento nenhum foram alertados sobre os riscos do passeio”, identificado no parágrafo 

6 do texto-alvo; e “Contudo, a Corregedoria diz que os procedimentos estabelecidos no ‘Manual 

de Abordagem’ determinam que, em casos como o que ocorreu nesta segunda-feira, os policiais 

não devem efetuar disparos, mas sim perseguir o veículo que não parar no bloqueio”, 

identificado no parágrafo 2 do texto-alvo. Associamos tais acréscimos à estratégia pragmática 

de alteração da informação [Pr3]. 

 

 

 

                                                 
132 Canção de bossa nova composta em 19622 por Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vin%C3%ADcius_de_Moraes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Carlos_Jobim
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5.4.2. PT>ES – Nível de intervenção alto 

A seguinte notícia é representativa de um nível de intervenção alto. Ao nosso ver, ela 

apresenta características que a classificariam como uma transferência parcial compilada, a 

partir do entendimento da proposta classificatória de Hernández Guerrero (2010). De acordo 

com a autora, nesse tipo de transferência o texto-fonte não é completamente traduzido e, ao 

mesmo tempo, fragmentos com informações de outras fontes são inseridos no texto-alvo. 

 Na notícia analisada a seguir, observamos a ocorrência frequente das estratégias 

pragmáticas de tradução parcial e de transedição. Devido à forma diferente de organizar as 

informações do texto-fonte no texto-alvo, torna-se muitas vezes difícil correlacionar as 

informações entre os textos; por conta disso, optamos por destacar alguns trechos do texto com 

distintas cores para facilitar a visualização das informações correlatas      

  Com base na metodologia adotada, inicialmente destacamos os fatores extratextuais e 

intratextuais de especial relevância para o estudo. Primeiramente, realçamos o fator extratextual 

emissor. A notícia em português foi divulgada na seção “Brasil” da edição digital El País 

Brasil, enquanto a notícia em espanhol foi publicada na seção “Internacional” da edição digital 

El País Espanha133. Ambas as notícias são assinadas pelo jornalista brasileiro Gil Alessi e pela 

jornalista brasileira Beatriz Jucá.  

Destacamos, igualmente, os fatores intratextuais assunto e pressuposições, e o 

extratextual público. A notícia analisada versa sobre os ataques realizados à imprensa pelo 

então recém-eleito presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Por ser uma notícia sobre um político 

brasileiro e assinada por jornalistas de nacionalidade brasileira, conseguimos depreender que a 

notícia foi originalmente escrita em português e traduzida para o espanhol. Considerando o 

novo público-alvo estrangeiro pouco familiarizado com o resultado das eleições presidenciais 

de 2018 no Brasil e com a posição ideológica do novo presidente eleito, pressupomos ser 

necessário fornecer informações contextuais adicionais favoráveis ao entendimento do novo 

público sobre o assunto. Realizar uma aproximação entre o recém-eleito presidente brasileiro e 

um político estrangeiro com posições ideológicas semelhantes, por exemplo, também poderia 

ser desejável para essa finalidade.  

Além de auxiliar-nos no entendimento da direção tradutória da notícia, o assunto 

permite-nos levantar pressuposições prévias sobre as necessidades comunicativas do novo 

                                                 
133 As notícias em português e em espanhol podem ser acessadas, respectivamente, nos seguintes links: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/29/politica/1540845417_382630.html e 

https://elpais.com/internacional/2018/10/31/america/1541004954_218158.html. O texto em pdf de ambas consta 

na parte de “Anexos” da presente dissertação. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/29/politica/1540845417_382630.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/31/america/1541004954_218158.html


176 

 

público-alvo da notícia traduzida. Outras pressuposições serão levantadas durante a análise e 

permitirão inferir a motivação para o uso de estratégias de tradução.  

Os fatores extratextuais lugar e tempo podem ser depreendidos a partir dos elementos 

paratextuais da notícia indicados na tabela de análise. Enquanto a notícia em português foi 

publicada em São Paulo, no dia 30 de outubro de 2018, e o horário de sua última atualização 

consta como 22:25, horário de Brasília (BRT), na notícia traduzida em espanhol constam data 

e horário da última atualização como 01 de novembro de 2018, às 10:28, conforme o horário 

brasileiro de verão (BRST). A publicação da notícia em espanhol teria ocorrido, portanto, um 

pouco mais de um dia após a publicação da notícia em português.  

Inserimos o texto e os elementos paratextuais de interesse na seguinte tabela:  

  

 Texto-fonte (PT) Texto-alvo (ES) 

T.P 

Ataques de Bolsonaro à imprensa 

projetam relação tumultuada no 

próximo Governo 

Bolsonaro emprende una guerra contra 

los periodistas en línea con Trump 

T.A 

Capitão tem estimulado o descrédito da 

mídia, em especial o jornal 'Folha de 

S.Paulo', imitando a estratégia de 

Donald Trump 

El presidente electo estimula el 

descrédito de los medios de 

comunicación, en especial de 'Folha de 

S.Paulo' 

J Gil Alessi, Beatriz Jucá Gil Alessi, Beatriz Jucá 

L, D 

e H 
São Paulo, 30 oct 2018 - 22:25(BRT) São Paulo, 01 nov 2018 -10:28 (BRST) 
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Lide  

Há um clima de apreensão entre 

jornalistas brasileiros com a chegada 

do governo de Jair Bolsonaro. O novo 

presidente eleito e seu grupo mais 

próximo assumiram a postura de embate 

com profissionais e veículos que façam 

reportagens contrárias a eles, imitando a 

estratégia adotada pelo presidente 

americano Donald Trump. E começam a 

assumir o jargão preferido de Trump, 

fake news, para classificar as notícias 

que eles sintam como desfavoráveis. Na 

primeira entrevista que concedeu à 

Rede Globo após se sagrar vitorioso, o 

capitão da reserva reiterou a linha de 

confronto com o jornal Folha de São 

Paulo, que já havia sido atacado por ele, 

chamada de ‘a maior fake news do Brasil’ 

em discurso a seus eleitores. 

La victoria electoral del ultraderechista 

Jair Bolsonaro ha generado un clima de 

aprensión entre los periodistas de 

Brasil. El nuevo presidente electo y su 

equipo más cercano han asumido una 

postura de confrontación con los 

profesionales y medios que hacen 

artículos contrarios a ellos, imitando la 

estrategia adoptada por el presidente 

estadounidense, Donald Trump. El futuro 

mandatario brasileño y los suyos 

también empiezan a asumir la jerga 

preferida del presidente 

estadounidense, fake news (noticias 

falsas), para descalificar las noticias que 

perciben como desfavorables. Tras la 

victoria, en su primera entrevista con el 

mayor canal privado de televisión, la 

Rede Globo, el militar en la reserva 

reiteró la línea de confrontación con el 

diario Folha de S.Paulo, emprendida en 

precampaña, al afirmar: “Casi todas las 

fake news que se volvieron contra mí 

partieron de Folha. Ha perdido el 

prestigio”. 

2 

O presidente eleito respondeu que “por si 

só, esse jornal se acabou (...) no que 

depender de mim, imprensa que se 

comportar dessa maneira indigna não terá 

recursos do governo federal”. Ele se 

referia a uma reportagem da Folha que 

denunciava o pagamento, com verba 

El periodista le recordó que, aunque se 

declara enfáticamente partidario de la 

libertad de prensa, ha llegado a desear que 

un diario (en referencia a Folha) dejara de 

existir, y le preguntó si como presidente 

electo defenderá la libertad del individuo 

de decidir leer, ver u oír lo que quiera. 
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de seu gabinete, para uma funcionária 

que cuidava de sua casa de veraneio em 

Mambucaba (RJ) e não trabalhava em 

Brasília, como deveria para ganhar 

essa verba. Não foi a primeira vez que o 

capitão ameaçava o jornal com o corte de 

verba publicitária. Em 24 de outubro ele 

já havia dito que "a mamata da Folha vai 

acabar, mas não é com censura não! O 

dinheiro público que recebem para fazer 

ativismo político vai secar". 

Bolsonaro respondió: “Por sí solo, ese 

periódico se acabó (...) en lo que dependa 

de mí, la prensa que se comporte de esa 

manera indigna no tendrá recursos del 

Gobierno federal". El diario paulista, el 

de mayor circulación de Brasil, ha 

denunciado que Bolsonaro pagó con 

fondos públicos de su gabinete como 

diputado a una funcionaria que cuidaba 

su casa de veraneo y no trabajaba en la 

capital, Brasilia, como debería para 

ganar esa cantidad. Y la periodista de 

investigación de Folha Patricia Campos 

Mello, que reveló una supuesta caja b de 

Bolsonaro para pagar una red de 

publicidad masiva en WhatsApp, recibió 

amenazas y vio cómo su móvil era 

pirateado para borrarle mensajes y enviar 

unos favorables al candidato. 

3 

Flavio Bolsonaro, que acaba de ser eleito 

senador, também deu sua contribuição 

para a guerra contra veículos que 

questionem seu pai. O portal Congresso 

em Foco publicou um editorial intitulado 

“Bolsonaro é o pior que pode acontecer”. 

Em um trecho diz “Se fosse aplicado a 

Bolsonaro o rigor no cumprimento das 

leis que ele exige contra os seus 

adversários e se o sistema judicial 

brasileiro funcionasse com critérios 

ideais de eficiência e justiça, acreditamos 

que o capitão estaria hoje na cadeia, por 

La noche electoral, el jefe de prensa del 

ganador estalló. Cuando se conocieron los 

primeros resultados electorales, insultó a 

decenas de periodistas incluidos en un 

grupo de Whatsapp que informa de la 

agenda de Bolsonaro. “Bueno... ¿no 

estaba casi empatado? Sois el mayor 

engaño del periodismo de Brasil!!! 

BASURA”. Al día siguiente se disculpó. 
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seus atos e por suas palavras”. Na 

sequência, Flavio tuitou que o Congresso 

em Foco recebia 100.000 reais por mês 

do governo “para fazer militância 

esquerdopata” sem dar evidências do 

fato. A afirmação foi rebatida pelo portal 

que abriu seus dados para os leitores 

sobre quanto já havia recebido de verba 

de governo: 70.000 reais ao longo de 

2017. Vale lembrar que Temer não tem 

viés de esquerda. 

4 

 

Tudo indica que a postura beligerante dos 

Bolsonaro tem contagiado seus eleitores. 

Levantamento da Associação Brasileira 

de Jornalismo Investigativo (Abraji) dão 

conta de 141 casos documentados de 

ameaças e violência contra jornalistas que 

trabalharam nas eleições. Segundo a 

entidade, “a maioria deles é atribuída a 

partidários de Bolsonaro”. A outra parte 

veio de apoiadores do Partido dos 

Trabalhadores (PT). Em Fortaleza, duas 

jornalistas de O Povo e da TV Verdes 

Mares que acompanhavam as 

comemorações da vitória de Bolsonaro 

no comitê da campanha, foram agredidas 

fisicamente durante a festa, empurradas 

no chão e agarradas pelo rosto. A ação 

rendeu uma nota pública de repúdio do 

jornal. O jornalista Ricardo Galhardo, do 

jornal O Estado de São Paulo, tem 

AMENAZAS Y VIOLENCIAS 

Todo indica que la postura beligerante de 

Bolsonaro ha contagiado a sus electores. 

La encuesta de la Asociación Brasileña de 

Periodismo de Investigación (Abraji) da 

cuenta de 141 casos documentados de 

amenazas y violencia contra periodistas 

que trabajaron en las elecciones. Según la 

entidad, "la mayoría de ellos se atribuye a 

partidarios de Bolsonaro", el resto a 

seguidores del Partido de los 

Trabajadores (PT). 
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recebido ligações, xingando ou 

simplesmente sem falar nada, desde que 

o empresário Luciano Hang, dono da rede 

de lojas Havan, divulgou no twitter o 

celular do jornalista, que lhe telefonou 

para perguntar sobre a polêmica de que 

estaria pagando para disparar mensagens 

por whatsapp contra o PT. 

5 

Em São Paulo, do palanque montado 

próximo ao Masp, na Paulista, deputados 

eleitos e ativistas também faziam críticas 

à imprensa e xingavam veículos que 

chamaram Bolsonaro de fascista ou 

ultradireitista durante a campanha 

eleitoral. "Eu vivi para ver a Rede Globo 

dizer que Jair Bolsonaro é o novo 

presidente do Brasil", afirmou a deputada 

federal eleita Carla Zambelli. Em 

resposta, manifestantes gritavam "Abaixo 

a Rede Globo". E Zambelli puxava um 

coro em referência à música que há anos 

é a trilha da campanha de fim de ano da 

emissora: "Hoje é um novo dia, de um 

novo tempo, que começou". 

La directora de Human Rights Watch en 

Brasil, María Laura Canineu, criticó las 

agresiones a los periodistas en campaña. 

"Cualquiera puede discrepar de un 

reportaje, y debe tener el derecho de 

hacerlo públicamente. Pero amenazar 

al periodista e incitar a otros a hacer lo 

mismo no sólo pone en peligro la 

seguridad personal de los periodistas, 

sino que perjudica la libertad de 

expresión y la libertad democracia ", 

afirmó. 

6 

A diretora da Human Rights Watch no 

Brasil, Maria Laura Canineu, criticou as 

agressões que foram feitas aos jornalistas 

durante a campanha. "Qualquer um 

pode discordar de uma reportagem, e 

deve ter o direito de fazê-lo 

publicamente, mas ameaçar o 

El antropólogo Piero Leirner, profesor de 

la Universidad Federal de San Carlos y 

especialista en estrategia militar, describe 

así los mecanismos por los que el futuro 

presidente se considera víctima de los 

medios y de las fake news: "Él consiguió 

colocar la versión de que los medios de 
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jornalista e incitar outros a fazer o 

mesmo não só põe em perigo a 

segurança pessoal dos jornalistas, mas 

prejudica a liberdade de expressão e a 

democracia", afirmou. 

comunicación son, en sí mismos, fake 

news. De modo que él capitaliza toda la 

polémica que es expuesta (por la 

prensa) como muestra de que es el 

antisistema luchando contra el 

establishment ". El Partido de los 

Trabajadores ya creó desconfianza hacia 

los medios de comunicación en los 

últimos tiempos cuando se refería a los 

medios críticos como el Partido de la 

Prensa Golpista. 

7 

Adversários do presidente eleito 

aproveitaram para se posicionar e 

defender a imprensa. O ex-governador de 

São Paulo e candidato derrotado à 

presidência Geraldo Alckmin (PSDB) 

criticou a fala do presidente eleito. "Os 

ataques feitos pelo futuro presidente à 

Folha representam um acinte a toda a 

imprensa e a ameaça de cooptar veículos 

de comunicação pela oferta de dinheiro 

público é uma ofensa à moralidade e ao 

jornalismo nacional". Nas redes sociais 

vários internautas postaram mensagens 

de apoio ao jornal, alguns até dizendo que 

haviam acabado de assinar a Folha como 

protesto ao autoritarismo de Bolsonaro. 

Reação semelhante à que ocorreu nos 

Estados Unidos após a eleição de Donald 

Trump, que criticou o The New York 

Times e acabou catapultando o número 

de assinantes do jornal. Assim como o 

La corresponsal Sandra Korstjens, del 

canal de televisión holandés RTL Nieuws, 

se quejó públicamente en Facebook por el 

acoso de seguidores de Bolsonaro el 

domingo en las celebraciones de su 

victoria en el centro de São Paulo. Uno de 

ellos incluso siguió intimidándola durante 

unos 20 minutos, según su relato. “Fui 

acosada por distintos hombres que 

pensaban que estaba bien tocarme o hacer 

comentarios sobre mi aspecto”, escribe y 

asegura que tras cubrir las protestas de los 

últimos años “nunca había sufrido un 

acoso de semejante nivel”. La noche 

electoral dos periodistas locales, también 

mujeres, fueron agredidas en Fortaleza. 
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presidente norte-americano, que se 

mostra afinado com a rede Fox News, 

Bolsonaro tem dado preferência à TV 

Record, cujo dono, o bispo Edir Macedo, 

manifestou-lhe apoio durante a 

campanha, e a rádio Jovem Pan para dar 

seus recados. 

8 

“LIXO” 

No dia da vitória de Bolsonaro, logo após 

o resultado oficial das eleições, o assessor 

de imprensa do presidente eleito insultou 

dezenas de jornalistas em um grupo de 

WhatsApp onde circulavam informações 

sobre a agenda de campanha do capitão. 

Eduardo Guimarães, que é ligado 

oficialmente ao gabinete de Eduardo 

Bolsonaro (PSL-SP) mas trabalha para 

pai e filho, postou uma imagem com os 

resultados da pesquisa de boca de urna 

com os dizeres "UÉ.... não tava quase 

empatado? Vocês são o maior engodo do 

Jornalismo do Brasil!!!! LIXO". No dia 

seguinte, voltou atrás e se desculpou. 

 

En las celebraciones bolsonaristas de São 

Paulo, diputados electos y simpatizantes 

se burlaban de los medios que han 

calificado a Bolsonaro de fascista o 

ultraderechista durante la campaña 

electoral. “Yo viví para ver a la Rede 

Globo decir que Jair Bolsonaro es el nuevo 

presidente de Brasil", afirmó una de sus 

diputadas federales, Carla Zambelli. Los 

manifestantes respondían a coro: “Abajo 

la Rede Globo”. 

9 

Um caso emblemático de ataque a 

jornalistas ocorreu com a repórter da 

Folha Patricia Campos Mello, autora de 

uma matéria sobre um suposto esquema 

de caixa 2 de Bolsonaro para alimentar 

uma rede de disparos em grupos de 

WhatsApp. Ela teve seu telefone celular 

hackeado, mensagens apagadas e seu 
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aparelho foi usado para o envio de 

mensagens favoráveis ao capitão. Mello 

também recebeu uma série de ligações 

com ameaças, além de ter sido alvo de 

montagens fotográficas e fake news 

distribuídas pelos simpatizantes de 

Bolsonaro. 

10 

Os mecanismos que fizeram com que o 

presidente eleito se autointitulasse uma 

vítima da mídia e das fake news é 

complexo. O antropólogo Piero Leirner, 

professor da Universidade Federal de São 

Carlos e especialista em estratégia 

militar, definiu o fenômeno em entrevista 

ao EL PAÍS: "Ele conseguiu colar a 

versão de que a mídia é, ela própria, uma 

fake news. Então toda a polêmica que 

fica exposta ele capitaliza depois 

mostrando que é o anti sistema lutando 

contra o establishment". A estratégia se 

assemelha à que foi posta em prática pelo 

presidente Trump, que usa o twitter para 

dizer que a grande imprensa americana, 

incluindo o The New York Times e o The 

Washington Post, dois dos jornais mais 

respeitados do mundo, são "fake news". 

Mas o mesmo Partido dos Trabalhadores 

já havia criado uma desconfiança contra 

os jornais sempre que o ex-presidente 

Lula tratava com uma certa segregação “a 

grande mídia”, e deixou que seus 

eleitores criassem o bordão “Partido da 

.  
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Imprensa Golpista”, em alusão aos 

veículos que teriam apoiado o 

impeachment. Mas, o relato de 

jornalistas, como Daniela Lima no artigo 

“Diga-me com quem andas”, é que o tom 

subiu com a ascensão de Bolsonaro. 

Tabela 15: Alinhamento texto de notícia com nível de intervenção alto (PT>ES) 

 

Ao contrastar os dois textos, constatamos maior distanciamento entre os textos 

traduzidos e a ocorrência do conjunto de todas as intervenções levantadas por Bielsa e Bassnett 

(2009) e destacadas no capítulo 2 da presente dissertação: alteração de título e do título auxiliar; 

alteração na ordem dos parágrafos; omissão de parágrafos; acréscimo de informação externa 

além daquelas derivadas de adaptações linguístico-culturais; e resumo de informações. A 

notícia traduzida possui dois parágrafos menos que a notícia original, sendo que a original 

possui 10 e a traduzida, 8. 

Destacamos a ocorrência das estratégias pragmáticas de tradução parcial e de 

transedição, de acordo com a classificação de Chesterman (2016). Em casos de alta intervenção 

como esse, propomos que a explicação referente às estratégias de tradução utilizadas seja 

conciliada com as características próprias dos casos de transferência parcial compilada 

(HERNÁNDEZ GUERRERO, 2010), observados em práticas de tradução do texto jornalístico 

do gênero notícia. Nessas situações, fragmentos de outras fontes podem ser acrescentados à 

notícia traduzida.  

Em relação ao título, constatamos a mudança peculiar apontada por Hernández Guerrero 

(2009, 2010) em relação à criação de um título especialmente orientado ao novo contexto 

cultural onde a notícia circula, frequentemente associada à localização. Acreditamos que a 

mudança de título de “Ataques de Bolsonaro à imprensa projetam relação tumultuada no 

próximo Governo” para “Bolsonaro emprende una guerra contra los periodistas en línea con 

Trump”, que associa a postura de Bolsonaro à do presidente estadunidense Donald Trump, visa 

a atrair a atenção do leitor estrangeiro e da leitora estrangeira, supostamente mais familiarizados 

com a atitude do presidente norte-americano por ser um assunto mais noticiado na imprensa 

estrangeira.  

No título auxiliar, observamos a utilização da estratégia de alteração da explicitude 

[Pr2], quando “Capitão” é traduzido como “El presidente electo”, possivelmente para explicitar 
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que o título referia-se ao então recém-eleito presidente  do Brasil, e da estratégia pragmática de 

alteração da informação [Pr3], com a omissão de “imitando a estratégia de Donald Trump”, 

motivada pela compensação de essa informação já ter sido inserida no título do texto traduzido. 

No lide, observamos o uso das estratégias pragmáticas de alteração da coerência [Pr6], 

alteração da explicitude [Pr2] e alteração da informação [Pr3]. A estratégia de pragmática de 

alteração da coerência é utilizada quando “Há um clima de apreensão entre jornalistas 

brasileiros com a chegada do governo de Jair Bolsonaro” é traduzido como “La victoria 

electoral del ultraderechista Jair Bolsonaro ha generado un clima de aprensión entre los 

periodistas de Brasil”. Nesse trecho, também destacamos a estratégia de alteração da 

informação [Pr3], quando o qualificativo “ultraderechista” é acrescentado no intuito de 

informar ao novo público que o presidente eleito tem uma posição política mais alinhada à 

extrema-direita, o que se pressupõe não ser tão familiar para o público estrangeiro quanto é para 

público brasileiro.  

Já na tradução de “E começam a assumir o jargão preferido de Trump, fake news, para 

classificar as notícias que eles sintam como desfavoráveis” como “El futuro mandatario 

brasileño y los suyos también empiezan a asumir la jerga preferida del presidente 

estadounidense, fakenews (noticias falsas), para descalificar las noticias que perciben como 

desfavorable”, percebemos a utilização da estratégia pragmática de alteração da explicitude 

[Pr2], a fim de tornar explícito quais foram as pessoas que começaram a assumir o jargão. 

Também observamos a utilização da estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3], 

quando a tradução ao espanhol de fake news, “noticias falsas” é acrescentada nessa parte do 

texto.  

A estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3] é igualmente utilizada no 

acréscimo de informação que qualifica a importância da Rede Globo no contexto brasileiro, na 

tradução de “Na primeira entrevista que concedeu à Rede Globo após se sagrar vitorioso” como 

“Tras la victoria, en su primera entrevista con el mayor canal privado de televisión, la Rede 

Globo”.   

No final do lide e no início do segundo parágrafo do texto-alvo, observamos a utilização 

da estratégia pragmática de transedição [Pr9] na inserção dos trechos “Casi todas las fake news 

que se volvieron contra mí partieron de Folha. Ha perdido el prestigio” e “El periodista le 

recordó que, aunque se declara enfáticamente partidario de la libertad de prensa, ha llegado 

a desear que un diario (en referencia a Folha) dejara de existir, y le preguntó si como 

presidente electo defenderá la libertad del individuo de decidir leer, ver u oír lo que quiera” 

[Pr9]. Ambos foram destacados em azul no texto para facilitar a visualização.  
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Também notamos o uso da estratégia pragmática de transedição [Pr9] quando são 

inseridos fragmentos com informações que não aparecem no texto-fonte, mas que foram 

extraídas diretamente da entrevista à qual o texto faz referência. Essa entrevista é vinculada no 

texto-alvo no formato vídeo134. Nesse caso, atribuímos como principal motivação a necessidade 

de melhorar a clareza do texto e inserir mais contexto sobre a entrevista à qual é feita a 

referência no lide, a fim de que o público leitor estrangeiro possa melhor compreender o 

posicionamento do presidente eleito em relação à mídia – e mostrar algumas de suas 

contradições – , assunto sobre o qual discorre o texto.  

No parágrafo 2, identificamos exemplos de uso das estratégias pragmáticas de 

transedição, de alteração da informação, de alteração da explicitude e de alteração da coerência. 

Na tradução de “Ele se referia a uma reportagem da Folha que denunciava o pagamento, com 

verba de seu gabinete, para uma funcionária que cuidava de sua casa de veraneio em 

Mambucaba (RJ) e não trabalhava em Brasília, como deveria para ganhar essa verba.” como 

“El diario paulista, el de mayor circulación de Brasil, ha denunciado que Bolsonaro pagó con 

fondos públicos de su gabinete como diputado a una funcionaria que cuidaba su casa de 

veraneo y no trabajaba en la capital, Brasilia, como debería para ganar esa cantidad”, 

identificamos o uso da estratégia pragmática de alteração da informação [Pr3], com o acréscimo 

de “El diario paulista, el de mayor circulación de Brasil” para informar ao novo público a 

relevância e importância do jornal Folha de São Paulo no contexto brasileiro.  

Observamos o uso da estratégia pragmática de alteração da explicitude [Pr2], com o 

acréscimo de “en la capital, Brasilia” para explicitar que a cidade sobre a qual se fala é a capital 

do Brasil, informação não diretamente inferida pelo público estrangeiro.  

Identificamos o uso da estratégia de alteração da informação [Pr3], com a opção de 

omitir os dados de localização cidade e estado da referida casa, quando “casa de veraneio em 

Mambucana (RJ)” é traduzido como “casa de veraneo”, possivelmente pela crença de que esses 

dados de localização sejam uma informação irrelevante para os leitores e as leitoras do texto-

alvo, que estão geograficamente deslocados do Brasil.  

Em seguida, observamos o uso da mesma estratégia de alteração da informação [Pr3], 

com a omissão, no texto-alvo, do trecho “Não foi a primeira vez que o capitão ameaçava o 

jornal com o corte de verba publicitária. Em 24 de outubro ele já havia dito que ‘a mamata da 

Folha vai acabar, mas não é com censura não! O dinheiro público que recebem para fazer 

                                                 
134 Conforme esclarecemos no início do presente capítulo, o recorte proposto para a análise das notícias é o texto 

escrito. Embora consideremos de extrema importância os elementos imagens, vídeos, comentários e a inserção de 

hiperlinks nas webnotícias, esses itens não serão abordados na presente pesquisa. 
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ativismo político vai secar’”, destacado em vermelho no texto. Atribuímos tal supressão 

possivelmente ao mesmo critério de eliminar informações consideradas irrelevantes no novo 

contexto de recepção do texto-alvo.  

No final do parágrafo 2 do texto traduzido, observamos o uso tanto da estratégia 

pragmática de alteração da coerência [Pr6] quanto daquela de transedição [Pr9], pois a 

informação “y la periodista de investigación de Folha Patricia Campos Mello, que reveló una 

supuesta caja b de Bolsonaro para pagar una red de publicidad masiva en WhatsApp, recibió 

amenazas y vio cómo su móvil era pirateado para borrarle mensajes y enviar unos favorables 

al candidato”, destacada em verde no texto-alvo, foi deslocada do parágrafo 9 do texto-fonte 

para o parágrafo 2 do texto-alvo e reescrita com o intuito de melhorar a coesão do texto, pois o 

deslocamento dessa informação complementa a relação de Bolsonaro com o jornal Folha de 

São Paulo abordada nesse parágrafo do texto-alvo.  

Na linha do nível de intervenção alto realizado, observamos que o parágrafo 3 do texto-

fonte foi completamente omitido no texto-alvo, registrando o uso combinado da estratégia 

pragmática de alteração de informação [Pr3] e da estratégia pragmática de tradução parcial 

[Pr7].   

Em seguida, é dada sequência à tradução do terceiro parágrafo do texto-alvo com o uso 

da estratégia pragmática de transedição [Pr9], com uma alteração na ordem dos parágrafos, 

possivelmente motivada pela decisão de grau diferente de relevância de uma informação entre 

o texto-fonte e o texto-alvo. Assim, o parágrafo 8 do texto-fonte é deslocado para o parágrafo 

3 do texto-alvo, mas com algumas alterações. Ambos são destacados na cor laranja para facilitar 

a sua identificação.  

Nesse trecho, observamos a utilização da estratégia pragmática de alteração da 

coerência [Pr6], na tradução de “No dia da vitória de Bolsonaro, logo após o resultado oficial 

das eleições, o assessor de imprensa do presidente eleito insultou dezenas de jornalistas em um 

grupo de WhatsApp onde circulavam informações sobre a agenda de campanha do capitão” 

como  “La noche electoral, el jefe de prensa del ganador estalló. Cuando se conocieron los 

primeros resultados electorales, insultó a decenas de periodistas incluidos en un grupo de 

Whatsapp que informa de la agenda de Bolsonaro”.  

Observa-se também que o trecho que qualifica o mencionado assessor de imprensa do 

presidente eleito e descreve sua atitude “Eduardo Guimarães, que é ligado oficialmente ao 

gabinete de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) mas trabalha para pai e filho, postou uma imagem 

com os resultados da pesquisa de boca de urna com os dizeres”, localizado no parágrafo 8 do 
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texto-alvo, foi omitido no texto traduzido por meio do uso das estratégias pragmáticas de 

alteração da informação [Pr3] e de tradução parcial [Pr7].  

Notamos, igualmente, a utilização da estratégia pragmática de filtro cultural – adaptação 

[Pr1] de “UÉ” como “Bueno” na tradução de “UÉ.... não tava quase empatado? Vocês são o 

maior engodo do Jornalismo do Brasil!!!! LIXO” por “Bueno... ¿no estaba casi empatado? Sois 

el mayor engaño del periodismo de Brasil!!! BASURA”.  

Por fim, identificamos o uso da estratégia de alteração da explicitude [Pr2], quando há 

a supressão de “voltou atrás” na tradução de “No dia seguinte, voltou atrás e se desculpou” por 

“Al día siguiente se disculpó”, em virtude de já estar implícita a mudança de atitude do assessor 

quando ele decidiu se desculpar.  

Em seguida, observamos que o parágrafo 4 do texto-alvo volta a coincidir com o 

parágrafo 4 do texto-fonte, mas com alterações significativas. O parágrafo 4 do texto-alvo é 

introduzido pelo subtítulo “Amenazas y violencia”. Observamos a estratégia pragmática de 

alteração da informação [Pr3] com o acréscimo desse subtítulo.  

 Identificamos a utilização da estratégia pragmática de alteração da coerência [Pr6], 

quando “Tudo indica que a postura beligerante dos Bolsonaro tem contagiado seus eleitores” é 

traduzido como “Todo indica que la postura beligerante de Bolsonaro ha contagiado a sus 

electores”. Considerando que o parágrafo anterior ‒ que se referia à mesma postura beligerante 

contra a mídia adotada pelo filho do presidente Flávio Bolsonaro ‒ foi omitido no texto-alvo, 

“dos Bolsonaro” foi adaptado a “de Bolsonaro” na tradução, a fim de tornar a informação 

coerente com a modificação da informação provocada pela omissão do referido parágrafo.  

Ainda no parágrafo 4, identificamos um aspecto contrastivo entre os idiomas discutido 

amplamente por Araújo (2014)135 em relação à comparação de frequência das passivas 

analíticas e pronominais nesses idiomas. Destacamos a tradução de “a maioria deles é atribuída 

a partidários de Bolsonaro” como “la mayoría de ellos se atribuye a partidarios de Bolsonaro" 

(“é atribuída”, voz passiva analítica no português, aparece como passiva sintética no espanhol), 

o que resulta numa alteração estrutural no sintagma verbal [G5]. 

Nesse parágrafo, observa-se a estratégia de alteração da coerência [Pr6], quando “A 

outra parte veio de apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT)” é uma frase à parte no texto-

fonte, enquanto “el resto a seguidores del Partido de los Trabajadores (PT)” é uma continuação 

da frase anterior, isto é, ocorre uma reorganização da informação.  

                                                 
135 ARAÚJO, Benivaldo José. As formas passivas. In: FANJUL, Adrián Pablo; GONZÁLEZ, Neide Maria (Orgs.). 

Espanhol e português brasileiro: estudos comparados. São Paulo: Parábola, 2014, p.133 – 157. 
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Observamos, ainda, a ocorrência conjunta das estratégias pragmáticas de tradução 

parcial [Pr7] e transedição [Pr9], quando o trecho, destacado em amarelo no parágrafo 4 do 

texto-fonte, “Em Fortaleza, duas jornalistas de O Povo e da TV Verdes Mares que 

acompanhavam as comemorações da vitória de Bolsonaro no comitê da campanha, foram 

agredidas fisicamente durante a festa, empurradas no chão e agarradas pelo rosto. A ação rendeu 

uma nota pública de repúdio do jornal” é traduzido resumidamente como “La noche electoral 

dos periodistas locales, también mujeres, fueron agredidas en Fortaleza” e inserido no 

parágrafo 7 do texto-alvo. A motivação para o uso dessas estratégias pode ser o intuito de 

favorecer a organização lógica da informação na notícia traduzida, ou então hierarquizá-las para 

o novo público, considerando todas as modificações pelas quais o texto-fonte passa na tradução 

de notícias.  

Em seguida, notamos a utilização da estratégia pragmática de alteração da informação 

[Pr3], quando ocorre a omissão do exemplo de outro caso de ameaça sofrida por jornalistas, a 

fim de os exemplos não se tornarem tão exaustivos para o novo público-alvo. Esse trecho está 

destacado em vermelho no parágrafo 4 do texto-fonte: “O jornalista Ricardo Galhardo, do jornal 

O Estado de São Paulo, tem recebido ligações, xingando ou simplesmente sem falar nada, desde 

que o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, divulgou no twitter o celular do 

jornalista, que lhe telefonou para perguntar sobre a polêmica de que estaria pagando para 

disparar mensagens por whatsapp contra o PT”.  

Dando continuidade à análise, observamos que a informação contida no parágrafo 5 do 

texto-fonte foi deslocada para o final do texto-alvo. Para melhor compreensão das estratégias 

utilizadas, deixaremos a análise desse parágrafo para o final, considerando que será o último a 

ser analisado do texto-alvo.  

O parágrafo 6 do texto-fonte foi reorganizado como parágrafo 5 no texto-alvo. Nele, 

observamos a estratégia pragmática de alteração da coerência [Pr6], quando a citação “Qualquer 

um pode discordar de uma reportagem, e deve ter o direito de fazê-lo publicamente, mas 

ameaçar o jornalista e incitar outros a fazer o mesmo não só põe em perigo a segurança pessoal 

dos jornalistas, mas prejudica a liberdade de expressão e a democracia” é dividida em duas 

frases na tradução “Cualquiera puede discrepar de un reportaje, y debe tener el derecho de 

hacerlo públicamente. Pero amenazar al periodista e incitar a otros a hacer lo mismo no sólo 

pone en peligro la seguridad personal de los periodistas, sino que perjudica la libertad de 

expresión y la libertad democracia”, a fim de melhorar a comunicação do texto traduzido. 

Conforme pudemos ver no capítulo 4 da presente dissertação, o Manual de Redação e Tradução 

do El País Brasil orienta a divisão de frases muito longas no intuito de garantir a clareza e a 
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fluência do texto para o novo público. Acreditamos que essa decisão possa ter sido motivada 

por essa norma.   

Na linha do nível alto de intervenção realizado, observamos que o parágrafo 7 do texto-

fonte foi completamente omitido no texto-alvo, registrando o uso combinado da estratégia 

pragmática de alteração de informação [Pr3] e da estratégia pragmática de tradução parcial 

[Pr7].   

Em seguida, vemos uma nova ocorrência da estratégia pragmática de transedição [Pr9], 

com a alteração de ordem dos parágrafos, quando parte do parágrafo 10 do texto-fonte é inserida 

como parágrafo 6 no texto-alvo; e a ocorrência da estratégia pragmática de alteração da 

coerência [Pr6], quando o trecho que inicia o parágrafo 10 do texto-fonte é reorganizado no 

parágrafo 6 do texto-alvo. Destacamos em vermelho no texto-fonte e no texto-alvo essa ocasião, 

na tradução de “Os mecanismos que fizeram com que o presidente eleito se auto intitulasse uma 

vítima da mídia e das fake news é complexo. O antropólogo Piero Leirner, professor da 

Universidade Federal de São Carlos e especialista em estratégia militar, definiu o fenômeno em 

entrevista ao EL PAÍS”  como “El antropólogo Piero Leirner, profesor de la Universidad 

Federal de San Carlos y especialista en estrategia militar, describe así los mecanismos por los 

que el futuro presidente se considera víctima de los medios y de las fake news”.  

No trecho seguinte do parágrafo 6 do texto-alvo, observamos a utilização das estratégias 

pragmáticas de alteração da coerência [Pr6] e de alteração da explicitude [Pr2], na inclusão da 

informação entre parênteses “(por la prensa)”, quando “Então toda a polêmica que fica exposta 

ele capitaliza depois mostrando que é o antissistema lutando contra o establishment” é traduzido 

como “De modo que él capitaliza toda la polémica que es expuesta (por la prensa) como 

muestra de que es el antisistema luchando contra el establishment”. 

 A estratégia de alteração da informação [Pr3] é observada, quando o trecho que aborda 

a tática de Trump, destacado na cor rosa no parágrafo 10 do texto-fonte, “A estratégia se 

assemelha à que foi posta em prática pelo presidente Trump, que usa o twitter para dizer que a 

grande imprensa americana, incluindo o The New York Times e o The Washington Post, dois 

dos jornais mais respeitados do mundo, são ‘fake news’” não é traduzido no texto-alvo, 

possivelmente pela pressuposição de que o público do texto-alvo tenha maior familiaridade com 

essa tática descrita no trecho.  

Voltando à comparação do parágrafo 10 do texto-fonte e do parágrafo 6 do texto-alvo, 

observamos a utilização conjunta das estratégias de transedição [Pr9] e de alteração da 

informação [Pr3], na omissão e no resumo de informações na tradução de “Mas o mesmo 

Partido dos Trabalhadores já havia criado uma desconfiança contra os jornais sempre que o ex-
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presidente Lula tratava com uma certa segregação ‘a grande mídia’, e deixou que seus eleitores 

criassem o bordão ‘Partido da Imprensa Golpista’, em alusão aos veículos que teriam apoiado 

o impeachment. Mas, o relato de jornalistas, como Daniela Lima no artigo ‘Diga-me com quem 

andas’, é que o tom subiu com a ascensão de Bolsonaro” como "El Partido de los Trabajadores 

ya creó desconfianza hacia los medios de comunicación en los últimos tiempos cuando se 

refería a los medios críticos como el Partido de la Prensa Golpista”. Ambos os trechos foram 

destacados em lilás nos textos. Acreditamos que a motivação seja eliminar e abreviar 

informações consideradas irrelevantes para o novo público leitor.   

No parágrafo 7 do texto traduzido, observamos um caso característico da transferência 

parcial compilada (HERNÁNDEZ GUERRERO, 2010), que envolve o acréscimo de 

fragmentos de outras fontes. Na presente análise, há o acréscimo da informação, destacada em 

azul no texto-alvo, que traz o exemplo da situação em que uma correspondente estrangeira 

relatou ter sido assediada por seguidores de Bolsonaro durante o evento de comemoração da 

eleição do candidato. Poderíamos relacionar tal acréscimo à estratégia pragmática de alteração 

de informação [Pr3].  

Por fim, no 8º e último parágrafo da notícia traduzida, observamos a utilização da 

estratégia de transedição [Pr9] para deslocar informações que estavam presentes no parágrafo 

5 da notícia original.  

No início desse parágrafo do texto-alvo, observamos o uso da estratégia pragmática de 

alteração da explicitude [Pr2], quando “Em São Paulo, do palanque montado próximo ao Masp, 

na Paulista”, localizado no parágrafo 5 do texto-fonte, é traduzido como “En las celebraciones 

bolsonaristas de São Paulo”. Destacamos ambos os trechos em lilás nos textos para facilitar a 

visualização. Atribuímos o uso de tal estratégia à motivação de tornar mais explícito, para o 

novo público, a ocasião dos eventos que são descritos nesse parágrafo.  

Também identificamos a utilização da estratégia pragmática de alteração da informação 

[Pr3] quando o trecho, também destacado em lilás no parágrafo 5 do texto-fonte, “E Zambelli 

puxava um coro em referência à música que há anos é a trilha da campanha de fim de ano da 

emissora: ‘Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou’” é omitido no texto-alvo, 

possivelmente motivado por ser um complemento da informação, irrelevante para o público-

alvo do texto traduzido, que requereria muita explicação contextual adicional se traduzido.  
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CONCLUSÃO 

 

No percurso da nossa pesquisa, acreditamos que um dos maiores desafios tenha sido 

construir uma combinação de aportes teóricos que desse conta de explicar todos os fenômenos 

que íamos observando no corpus. Conforme indicamos na introdução, o projeto inicialmente 

proposto sofreu diversas modificações. Foram horas e horas de discussão em busca de um 

referencial teórico que pudesse embasar nossas hipóteses e fornecesse respostas satisfatórias às 

perguntas da nossa pesquisa.   

As disciplinas cursadas no primeiro ano do mestrado136 trouxeram uma importante 

contribuição inicial para essa dificuldade, ao apresentarem possíveis abordagens para o 

entendimento do texto jornalístico: a partir da noção de gênero do discurso e sob o viés da teoria 

funcionalista da tradução, com foco no modelo de análise textual em tradução de Nord (2016 

[1988]). Sabemos quão audacioso pode ter sido conciliar esses dois aportes teóricos, mas 

também conseguimos perceber que o resultado, embora bastante trabalhoso, foi positivo. Dessa 

forma, conseguimos pensar a esfera jornalística sob a perspectiva do Círculo de Bakhtin, 

realizar o recorte necessário de gênero e levantar os fatores extratextuais e intratextuais 

especificamente relacionados à tradução de notícias. Tais fatores oferecem subsídios para a 

compreensão do texto-fonte e norteiam a produção do texto-alvo de acordo com o skopos da 

tradução. No caso do nosso estudo, que envolve a análise de textos já traduzidos, propiciaram 

subsídios para discutir estratégias de tradução utilizadas, nas análises realizadas no capítulo 5.    

O corpus atuou como o principal guia para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Na 

medida que buscávamos explicações para os fenômenos observados ao comparar notícias 

originais e sua correspondente tradução, nos deparávamos com a dificuldade de encontrar um 

instrumental de análise satisfatório. Inicialmente, exploramos a proposta de técnicas de 

tradução de Hurtado Albir (2001); porém, embora de natureza funcionalista, sua abordagem 

essencialmente linguística e focada em unidades menores de tradução apontou limitações 

importantes quando aplicada a um corpus de notícias. A proposta de Chesterman (2016) 

ofereceu recursos mais adequados, principalmente nas estratégias pragmáticas de tradução, 

devido a sua especial pertinência para a análise da tradução do texto jornalístico do gênero 

notícia. Além disso, julgamos especialmente importante o papel atribuído às normas de 

                                                 
136 As disciplinas foram: “Tópicos em Estudos da Tradução”, ministrada pelo Prof. Dr. João Azenha no primeiro 

semestre de 2017; e “Gêneros Discursivos: O projeto do Círculo de Bakhtin e suas Perspectivas Contemporâneas”, 

ministrada pela Prof.ª Dr.ª Sheila Vieira de Camargo Grillo no segundo semestre de 2017. Ambas as disciplinas 

foram ministradas na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.  
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tradução (CHESTERMAN, 2016; TOURY, 2004 [1995]) como motivadoras para o uso de tais 

estratégias de tradução, pois essa abordagem nos permitiu formular hipóteses explicativas 

substanciais para as soluções de tradução observadas. Com isso, o objetivo da pesquisa pôde 

ampliar-se em profundidade, passando de ser unicamente identificar quais estratégias são 

adotadas na tradução do gênero notícia para também tentar explicar por que as mesmas são 

utilizadas, e quais seriam suas possíveis motivações.   

A investigação das notícias que foram sendo coletadas para compor o corpus de análise 

demonstrou a existência de intervenções peculiares nesses textos. Com o aporte teórico 

principalmente de Hernandez Guerrero (2009, 2010), Bielsa e Bassnett (2009), Bielsa (2010) e 

Valdeón (2016), comprovamos a existência de distintas práticas de tradução no jornalismo, as 

quais resultam de uma especial combinação entre tradução e edição. A partir do conhecimento 

do funcionamento dessa área, passamos a evitar dizer que as decisões de tradução inferidas nos 

textos do corpus são atribuíveis unicamente ao tradutor ou à tradutora, tendo em vista a 

manipulação realizada no texto pelo editor ou pela editora previamente à publicação da notícia. 

Conforme havíamos mencionado na introdução, a maneira como os jornais servem-se 

da tradução não é uniforme, o que resulta em diferentes práticas de tradução adotadas por eles 

– ou, como vimos, que podem até variar internamente em cada jornal. Ao trabalharmos com 

textos do jornal espanhol El País, tivemos o cuidado epistemológico de não tomar o exemplo 

desse jornal como generalizável a toda a área, por isso a decisão de dedicar grande parte do 

capítulo 4 a conceituar o jornal com o qual trabalhamos e trazer informações contextuais 

importantes sobre o mesmo. Da mesma forma, pudemos compreender as condições de produção 

das notícias traduzidas e publicadas pelo jornal, algo que demonstramos ser fundamental para 

compreender os motivos das alterações visíveis no texto traduzido.  

Com as contribuições teóricas desenvolvidas, mobilizamos os recursos das estratégias 

de tradução para as análises propostas no capítulo 5. Para tanto, propusemos uma classificação 

de traduções representativas de nível baixo, médio e alto de intervenção, uma proposta nossa 

com base nos diferentes tipos de práticas identificadas no corpus, que posteriormente vimos 

estar alinhada à classificação de Hernández Guerrero (2010) para diferentes práticas observadas 

no processo de transferência de informação na tradução de notícias.  

Nas análises realizadas, associamos os níveis de baixa intervenção a uma tradução mais 

literal, com menor distanciamento entre texto-fonte e texto-alvo; já os textos representativos de 

intervenções média e alta, associamos a uma tendência a uma tradução mais livre, com maior 

distanciamento observado entre texto-fonte e texto-alvo. Essa observação nos levou à seguinte 

conclusão: estratégias predominantemente semânticas e sintáticas são mais aplicáveis à análise 
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de textos em que a tradução tende a ser mais literal (ou palavra por palavra), como é o caso de 

práticas de tradução jornalísticas que consideramos de baixa intervenção, e um instrumental 

menos apropriado para descrever textos de nível alto de intervenção. Essa hipótese encontraria 

uma justificativa razoável no supermeme “livre x literal” de Chesterman (2016), que associa 

resultados de tradução mais literais à adoção de unidades menores de tradução. Nessa mesma 

linha, poderíamos concluir que as modificações que operam sobre unidades maiores de tradução 

poderão ser mais bem observadas a partir das estratégias pragmáticas de tradução, em textos 

considerados de média ou alta intervenção, caso em que a tradução é considerada mais livre.  

Conforme anteriormente mencionado, voltamos nossa maior atenção à observação de 

estratégias que não pudessem ser totalmente explicadas por fatores contrastivos, mas 

evidenciassem a finalidade acentuadamente comunicativa da tradução de notícias. Por esse 

motivo, optamos pelo foco nas estratégias pragmáticas e, eventualmente, nas semânticas e 

sintáticas. Um estudo futuro poderia testar a aplicação mais detalhada das estratégias 

gramaticais que permitisse trazer à luz quais são os elementos contrastivos com mais relevância 

nessas traduções. Nesse sentido, os códigos utilizados por Chesterman (2016) facilitariam fazer 

essas marcações no próprio corpus.  

Em relação à nossa tentativa inicial de associar a ocorrência das estratégias observadas 

no corpus aos códigos utilizados por Chesterman (2016), propomos a realização de um registro 

quantitativo dessas estratégias em um estudo futuro, que possa levar a novas conclusões.   

 Outra conclusão a que chegamos é que textos considerados de alta intervenção como 

os que vimos no corpus, poderiam, sim, configurar um exemplo de transedição como defende 

Hernández Guerrero (2010), mas não concordamos que toda a tradução jornalística realizada 

seja igualmente um exemplo de transedição.  

Por meio da construção teórica realizada na presente dissertação, a partir de uma 

perspectiva funcionalista que vincula o skopos (finalidade da tradução) à conformidade com 

diferentes normas de tradução e mobiliza os recursos das estratégias de tradução e suas 

possíveis motivações, acreditamos ter oferecido uma proposta de maior alcance e menos 

superficialidade para a análise do corpus. Dessa forma, ao conciliar uma análise no micro e no 

macronível, nos inseriríamos nas perspectivas de pesquisa às quais Chesterman (2016) se refere 

como interessadas em “por quês” antes de “quês”. 

 Com o presente estudo, também julgamos ter alcançado o objetivo de contribuir com 

as pesquisas em andamento sobre tradução jornalística. Conforme afirma Bielsa (2010): 

A tradução de notícias é uma área em crescimento nos Estudos da Tradução. Além de 

abrir um terreno fértil para o estudo empírico das práticas em uma ampla gama de 
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organizações, pode ajudar a desafiar algumas concepções tradicionais no campo, 

como a ênfase predominante na equivalência e fidelidade, assim como contribuir com 

o avanço de visões alternativas sobre a natureza do intercâmbio internacional de 

informação. (BIELSA, 2010, p. 49. TN137) 

Nesse mesmo sentido, também poderíamos contribuir com o debate proposto por Bielsa 

e Bassnett (2009) sobre a atribuição da noção de fidelidade aos fatos narrados, em vez de ao 

texto-fonte propriamente. Ainda assim, fica a pergunta: até que ponto podemos chamar a 

tradução jornalística de tradução? Qual é o limite para estabelecer essa relação entre um texto-

fonte e o texto-alvo?   

Segundo Valdeón (2015, p. 634), em artigo destinado a avaliar o atual estado da questão 

da tradução jornalística, essa área tornou-se um ramo independente dos estudos da tradução. De 

acordo com o autor, trata-se de um campo de pesquisa em crescimento, mas as pesquisas ainda 

são escassas e necessárias: “Se os estudos da tradução são uma disciplina jovem, a pesquisa 

sobre tradução de notícias está na infância138”. 

 Esperamos que nosso estudo possa impulsionar outros que surjam sobre tradução 

jornalística, especialmente entre os pares linguísticos português-espanhol. Uma dificuldade do 

nosso trabalho foi o de encontrar exemplos de outras pesquisas que abordassem a tradução 

jornalística nesses pares linguísticos. Devido à preponderância da produção jornalística em 

língua inglesa, é esperado que grande parte dos estudos nessa área se concentrem em pares de 

línguas de que o inglês é parte. Nesse debate, entrariam questões como a transmissão de 

informação entre culturas fracas e fortes, línguas predominantes e “marginais”, questões de 

poder econômico, soft power, entre outros, como fatores relacionados.  

Contudo, observamos que, de uns anos para cá, jornais brasileiros como a Folha de São 

Paulo passaram a ter edições em espanhol. Um dos possíveis desdobramentos dessa pesquisa 

seria comparar as práticas de tradução do El País com as da Folha de São Paulo, por exemplo. 

Ou então, nossa pesquisa poderia impulsionar o surgimento de novas pesquisas que foquem em 

outros jornais, como seria o caso do jornal brasileiro citado.  

Como possível aperfeiçoamento dessa pesquisa, entendemos que seria interessante 

analisar a construção da identidade do jornal espanhol El País no Brasil e levantar fatores 

econômicos, políticos e ideológicos relacionados, a exemplo do estudo desenvolvido na tese de 

                                                 
137 Tradução nossa para: “News translation is a growing field within Translation Studies. In addition to opening 

up a fertile terrain for the empirical study of practices in a wide array of organisations, it can help to challenge 

some traditional conceptions in the field, such as predominant emphasis on equivalence and faithfulness, and to 

advance alternative views of the nature of international information exchanges”.  
138 Tradução nossa para: “If Translation Studies is a young discipline, news translation research is in its infancy”. 
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doutorado de Paula Batista (2016), para um panorama mais completo das condicionantes que 

poderiam influenciar as decisões de tradução.  

Além disso, também julgaríamos interessante levar em consideração, na análise das 

notícias, as imagens, as legendas das fotos, os vídeos e hiperlinks vinculados. Obviamente que, 

dessa forma, a pesquisa teria outro foco, baseado na construção da realidade, e poderia assumir 

outra natureza. Mesmo assim, apontamos como possível desdobramento.   

Considerando a reconhecida e desejável interdisciplinaridade das pesquisas em tradução 

jornalística (Valdeón, 2015), nosso trabalho tentou contribuir com essa tendência na área. 

Embora reconheçamos poder ter sido um pouco ambicioso ‒ e talvez audacioso ‒ casar 

diferentes teorias e áreas do conhecimento, acreditamos que nosso trabalho poderá contribuir 

com pesquisas futuras nesse campo, que optem por seguir na linha da interdisciplinaridade ou, 

então, limitem-se a alguma das áreas aqui abordadas.     

Por fim, acreditamos que nosso trabalho possa servir como uma referência para 

pesquisadores e pesquisadoras, bem como para profissionais de tradução que queiram se 

especializar em tradução jornalística. Da mesma forma, poderá ser um guia para o tradutor ou 

a tradutora atuante nessa área munir-se de ferramentas para se desenvolver no campo 

jornalístico. Conforme afirmam Simão e Stupiello (2017), o perfil do tradutor ou da tradutora 

de notícias – e, especificamente, o de webnotícias – pode ser formado a partir do conhecimento 

especializado de textos do âmbito jornalístico, dos diferentes gêneros que o integram, aliado ao 

conhecimento de estratégias de tradução que permitam lidar com problemas de tradução típicos 

dessa área.     
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Entrevista sobre a prática de tradução no El País Brasil 

 

Roteiro da entrevista: Rodrigo Leite, editor e coordenador das traduções do El País Brasil . – 

atualizado 02/05/2018 

 

Elaboração: Niala Pessuto e Heloísa Pezza Cintrão  

 

NOME COMPLETO:  RODRIGO LEITE 

FORMAÇÃO: JORNALISMO E AUDIOVISUAL PELA ECA-USP 

 

 

1) Há quanto tempo você trabalha na coordenação das traduções do El País?  

Desde novembro de 2013, na fase de implantação do projeto. 

 

2) Atualmente, há quantos tradutores trabalhando com o par linguístico espanhol-

português no El País? Quantos trabalham nas direções ES → PT e quantos na direção PT 

→ ES, respectivamente? 

Atualmente são 11, incluindo eu mesmo, que também traduzo. Somos nove na direção ES-PT 

(todos brasileiros), e dois no PT-ES (ambos espanhóis). 

 

3) Como é a seleção dos tradutores? Quais critérios são adotados? Para você, é 

indispensável que o tradutor seja jornalista? Por quê?  

Quase todos foram submetidos a um teste que consiste em traduzir um texto jornalístico, porém 

com linguagem autoral 

(https://elpais.com/internacional/2014/02/12/actualidad/1392161663_856394.html, por 

exemplo). O teste é feito on-line, com hora marcada, e o tempo gasto na tradução é um fator 

levado em conta. Não é indispensável que o tradutor seja jornalista; um dos nossos tradutores 

brasileiros e os dois espanhóis têm formação apenas como tradutores, não como jornalistas. No 

entanto, há uma tendência de que os jornalistas de formação dominem melhor a linguagem do 

meio e ofereçam textos mais fluentes e menos literais. Também têm mais ferramentas para 

colaborar com a edição, sobre o que falaremos mais adiante. 

 

https://elpais.com/internacional/2014/02/12/actualidad/1392161663_856394.html


203 

 

4) Quando o (a) tradutor (a) é contratado (a), ele (a) recebe algum tipo de treinamento 

orientado à tradução jornalística? Em caso afirmativo, em que consiste esse treinamento? 

Você poderia disponibilizar o manual orientado aos tradutores? 

Não há um treinamento genérico para a tradução jornalística, e sim para os procedimentos 

adotados pelo El País. A principal peça desse treinamento é o nosso manual de tradução e 

redação, que envio em anexo. 

 

5) Como é o dia a dia, o fluxo de tradução na edição brasileira do El País? Adota-se 

o mesmo fluxo na edição El País América, quando as notícias são traduzidas do português 

para o espanhol? Qual é o papel desempenhando pelo editor chefe nesse processo? 

O serviço funciona das 8h às 22h, inclusive nos finais de semana e feriados. Os tradutores se 

revezam ao longo do dia e ficam de prontidão esperando os links dos artigos que a redação 

envia por e-mail para o nosso serviço. No horário de maior movimento, pela manhã, dois 

tradutores ficam disponíveis. A revisão dos textos é feita pelos redatores do jornal, antes da 

publicação. Esse é o funcionamento apenas das traduções ao português. As traduções ao 

espanhol são muito esporádicas, menos de 5% do nosso volume, e esses dois tradutores são 

acionados pontualmente quando é necessário. O editor-chefe do El País Brasil participa da 

seleção dos textos a serem publicados, mas os outros editores e redatores também têm 

autonomia para pedir traduções que considerem importantes. 

 

6) Qual é o prazo que você estipula para a tradução de uma notícia? Há diferenças 

de prazo para as notícias quentes e frias? Comente. 

Espera-se que o tradutor seja capaz de fazer pelo menos 800 palavras por hora, o que é o 

tamanho médio de um texto do El País. A redação pode pedir prioridade para determinadas 

peças, e nesse caso interrompemos traduções mais frias para fazer o hard news. É possível, 

dependendo da disponibilidade de tradutores, da urgência e do tamanho, que um texto seja 

dividido entre mais de um tradutor. 

 

7) Você exige que os tradutores utilizem um software de tradução para uniformização 

dos termos? Em caso afirmativo, qual?  

Não, em grande parte porque nossos tradutores são quase todos jornalistas, e poucos estão 

familiarizados com CATs. Além disso, lidamos com um leque muito amplo de assuntos, e a 

uniformização absoluta dos termos não é essencial. Casos que exigem padronização (grafias de 
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países, cargos oficiais etc.) são decididos em comum acordo com a redação e avisados aos 

tradutores, da mesma forma como acontece com as padronizações nas redações de jornais. 

 

8) Quais estratégias e técnicas (ex. explicação, omissão, síntese, etc.) você acha 

essenciais o (a) tradutor (a) profissional adotar na tradução de webnotícias? Comente. 

Muitos textos publicados pelo El País têm um estilo bastante autoral, seja de jornalistas da casa, 

correspondentes ou colaboradores externos. Nesses casos busco que a interferência do tradutor 

seja a menor possível. Em geral, esses artigos são sempre bastante completos, bem escritos e 

bem explicados, então não há razão para mexer muito no texto original. Há, no entanto, alguns 

casos em que os tradutores são incentivados a agirem como editores. Textos escritos e editados 

a quente costumam conter erros factuais, repetições e incoerências, que o tradutor pode corrigir, 

melhorar ou pelo menos apontar à redação. Notícias sobre a Espanha frequentemente exigem 

alguns esclarecimentos para o leitor brasileiro (pois o leitor original está muito mais 

familiarizado com os assuntos e referências do que o leitor da tradução), ao passo que em 

notícias sobre o Brasil é melhor omitir as explicações excessivas (pois o leitor sabe, por 

exemplo, que Pernambuco fica no Nordeste). Textos com um tom mais descontraído admitem 

uma boa dose de localização (substituir uma menção jocosa a uma celebridade espanhola por 

uma brasileira, por exemplo). Em matérias sobre rankings ou eventos internacionais, podemos 

emitir menções à Espanha e, se possível, pesquisar e substituir por dados relativos ao Brasil. 

Também cabe ao tradutor calcular fusos horários, quando essa informação for relevante, e 

conversões de moedas estrangeiras. 

 

9) O El País não costuma publicar o nome do tradutor das notícias? Por quê? Seria 

possível saber quem traduziu determinado texto do jornal? 

Não publica, por decisão do jornal. Internamente sabemos quem traduziu o quê. 

 

10) Como o nome do tradutor não costuma ser exibido na notícia, qual é a melhor 

forma de identificar o idioma em que a notícia foi originalmente escrita? 

Textos relativos a fatos ocorridos em outros países geralmente são traduzidos do espanhol. 

Textos produzidos no Brasil podem ser traduções (a partir de reportagens dos correspondentes 

espanhóis no Brasil) ou originais (feitos pelos repórteres brasileiros da sucursal), e o leitor não 

tem como saber – mas, como tradutor, espero que ele tenha a sensação de que todos os textos 

do site foram originalmente escritos em português. 
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11) Como funciona a questão da restrição do espaço na edição digital do jornal? Há 

critérios diferentes – por exemplo, quanto à extensão do texto - para a publicação da 

notícia original e da sua tradução no El País Brasil e no El País América?  

Na edição digital não há restrição de espaço. Exceto pelas omissões e resumos que apontei 

acima, são publicados com a mesma extensão do original. 

 

12) Há um levantamento referente a quais seções (internacional, cultura, economia, 

tecnologia...) são mais traduzidas no El País? Seria possível dizer quais ocupariam o 1º, 2º 

e o 3º lugar, respectivamente? Vocês têm dados quantitativos disso? 

Não tenho esse levantamento. Estimo que as seções mais importantes sejam, pela ordem, 

internacional, cultura/TV e comportamento. 

  

13) Normalmente, quais são os gêneros mais traduzidos no El País? Notícia, 

reportagem, artigos de opinião...? Há uma estatística relacionada? 

Não tenho esse levantamento. A maioria está num limite turvo entre uma notícia longa e uma 

reportagem curta. Artigos de opinião são minoria. 

 

14) O El País publica notícias previamente traduzidas, ou seja, que foram traduzidas 

por uma agência de notícias? Em caso afirmativo, como é esse processo? 

Não ocorre a situação que você descreve, porque as notícias creditadas a “agências” são na 

verdade uma compilação de vários despachos de agências noticiosas, consolidadas e escritas 

por um redator em Madri. O que eventualmente ocorre é traduzirmos um artigo de opinião ou 

um artigo científico que foi originalmente escrito em inglês e traduzido ao espanhol. Não temos 

acesso ao original em inglês, mas às vezes é possível encontrá-lo na internet para tirar dúvidas 

que possam surgir nessa tradução intermediária.  
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APÊNDICE B: Tabela de notícias compiladas 

 

 Direção Título Link Data Horário Seção Jornalista Nacionalidade 

1 ES --> PT 

La crisis de Venezuela se cuela en la cumbre del G-20 en Buenos 
Aires 

https://elpais.com/internacional/2018/03/19/ar

gentina/1521483446_316101.html  

19/03/2018 20h53 Internacional 
Federico 
Molina 

Argentino 

Brasil exigirá da Venezuela a quitação de uma dívida de 1,3 bilhão 

de dólares 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/19/inte

rnacional/1521483446_316101.html  

19/03/2018 23h20 Internacional 
Federico 

Molina 
Argentino 

2 ES --> PT 

América Latina se queda sin presidentas 
https://elpais.com/internacional/2018/03/12/a

merica/1520862389_290180.html  

13/03/2018 7h19 Internacional 
Elvira 

Palomo 
Espanhola 

América Latina fica sem presidentas 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/12/inte

rnacional/1520862389_290180.html  

12/03/2018 22h27 Internacional 
Elvira 

Palomo 
Espanhola 

3 ES --> PT 

Los abusos sexuales los curé con terapia, pero el calvario judicial y 

el encubrimiento no 

https://elpais.com/internacional/2018/03/13/m

exico/1520935287_637047.html  

13/03/2018 15h10 Internacional 
Jacobo 

García 
Mexicano 

Violentado por cinco anos, mexicano obtém condenação de padre 

por abuso 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/13/inte

rnacional/1520935287_637047.html  

13/03/2018 18h19 Internacional 
Jacobo 

García 
Mexicano 

4 ES --> PT 

Bachelet logra a última hora que la Justicia investigue 30.000 casos 

de torturados en la dictadura 

https://elpais.com/internacional/2018/03/23/a

merica/1521827079_430555.html  

23/03/2018 15h02 Internacional 
Rocío 

Montes 
Chilena 

Bachelet consegue na última hora que a Justiça investigue 30.000 

casos de torturados na ditadura 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/23/inte

rnacional/1521827079_430555.html  

23/03/2018 21h37 Internacional 
Rocío 

Montes 
Chilena 

5 ES --> PT 

Guerra subterránea de los narcos en Holanda 
https://elpais.com/internacional/2018/03/31/act

ualidad/1522523744_680121.html  

01/04/2018 09h09 Internacional Isabel Ferrer Espanhola 

Holanda, de paraíso da maconha legal a narcoestado com tiroteios à 

luz do dia 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/31/inte

rnacional/1522523744_680121.html  

01/04/2018 13h19 Internacional Isabel Ferrer Espanhola 

6 ES --> PT 
La batalla entre Anaya y Meade sitúa a López Obrador como 

favorito en México 

https://elpais.com/internacional/2018/03/31/m

exico/1522510215_792080.html  

01/04/2018 12h18 Internacional 
Javier 

Lafuente 

Espanhol 

(Correspondente 
no México) 

https://elpais.com/internacional/2018/03/19/argentina/1521483446_316101.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/19/argentina/1521483446_316101.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/19/internacional/1521483446_316101.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/19/internacional/1521483446_316101.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/12/america/1520862389_290180.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/12/america/1520862389_290180.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/12/internacional/1520862389_290180.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/12/internacional/1520862389_290180.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/13/mexico/1520935287_637047.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/13/mexico/1520935287_637047.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/13/internacional/1520935287_637047.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/13/internacional/1520935287_637047.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/23/america/1521827079_430555.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/23/america/1521827079_430555.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/23/internacional/1521827079_430555.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/23/internacional/1521827079_430555.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/31/actualidad/1522523744_680121.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/31/actualidad/1522523744_680121.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/31/internacional/1522523744_680121.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/31/internacional/1522523744_680121.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/31/mexico/1522510215_792080.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/31/mexico/1522510215_792080.html
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México começa a campanha que pode levar o país a uma guinada à 
esquerda 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/31/inte

rnacional/1522510215_792080.html  

31/03/2018 20h12 Internacional 
Javier 

Lafuente 

Espanhol 

(Correspondente 

no México) 

7 ES --> PT 

La izquierda de América Latina cierra filas con Lula 
https://elpais.com/internacional/2018/04/07/a

merica/1523128217_500404.html  

08/04/2018 16h40 Internacional 

Francesco 

Manetto e 
Alonso 

Moleiro 

Espanhol 

(Correspondente 
na Colômbia) e 

Venezuelano 

Esquerda da América Latina cerra fileiras em torno de Lula 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/07/inte

rnacional/1523128217_500404.html  

08/04/2018 12h33 Internacional 

Francesco 
Manetto e 

Alonso 
Moleiro 

Espanhol 
(Correspondente 

na Colômbia) e 
Venezuelano 

8 ES --> PT 

Un hombre fuerte del kirchnerismo, el primer procesado por 
Odebrecht en Argentina 

https://elpais.com/internacional/2018/04/03/ar

gentina/1522777500_432189.html  

03/04/2018 15h16 Internacional 
Francisco 

Rivas Molina 
Argentino 

Homem forte do kirchnerismo é o primeiro réu do caso Odebrecht 

na Argentina 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/03/inte

rnacional/1522777500_432189.html  

03/04/2018 17h53 Internacional 
Francisco 

Rivas Molina 
Argentino 

9 ES --> PT 

Dilma Rousseff: “El encarcelamiento de Lula es una nueva fase del 

golpe” 

https://elpais.com/internacional/2018/04/10/act

ualidad/1523378442_380852.html  

11/04/2018 11h26 

Internacional - 

Especial Crisis 

Política en 
Brasil 

Alba Casas e 
Felipe 

Sánchez 

Espanhola e 

Colombiano 

Dilma Rousseff: “Lula continua sendo o candidato do PT nas 

eleições” 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/10/poli

tica/1523378442_380852.html  

10/04/2018 21h13 

Política - 
Especial Crise 

Política no 
Brasil 

Alba Casas e 
Felipe 

Sánchez 

Espanhola e 

Colombiano 

10 ES --> PT 

ETA lamenta el daño causado y pide “perdón” a parte de las 

víctimas 

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/20/

actualidad/1524201219_870285.html  

21/04/2018 5h07 España 
Pedro 

Gorospe 
Espanhol 

Grupo espanhol ETA pede “perdão” a vítimas por ações terroristas 
do passado 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/20/inte

rnacional/1524201219_870285.html  

20/04/2018 11h51 Internacional 
Pedro 

Gorospe 
Espanhol 

11 ES --> PT 
El expresidente del Supremo brasileño desiste de presentarse en las 

presidenciales 

https://elpais.com/internacional/2018/05/09/a

merica/1525820029_653588.html  

08/05/2018 20h49 Internacional 
Xosé 

Hermida 

Espanhol 

(Correspondente 

no Brasil) 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/31/internacional/1522510215_792080.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/31/internacional/1522510215_792080.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/07/america/1523128217_500404.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/07/america/1523128217_500404.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/07/internacional/1523128217_500404.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/07/internacional/1523128217_500404.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/03/argentina/1522777500_432189.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/03/argentina/1522777500_432189.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/03/internacional/1522777500_432189.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/03/internacional/1522777500_432189.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/10/actualidad/1523378442_380852.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/10/actualidad/1523378442_380852.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/10/politica/1523378442_380852.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/10/politica/1523378442_380852.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/20/actualidad/1524201219_870285.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/20/actualidad/1524201219_870285.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/20/internacional/1524201219_870285.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/20/internacional/1524201219_870285.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/09/america/1525820029_653588.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/09/america/1525820029_653588.html
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Joaquim Barbosa descarta candidatura à presidência e frustra 
expectativa de ser ‘terceira via’ 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/08/poli

tica/1525786061_147519.html  

08/05/2018 17h44 Brasil 
Xosé 

Hermida 

Espanhol 

(Correspondente 

no Brasil) 

12 ES --> PT 

La pobreza extrema vuelve a lastrar a Brasil 
https://elpais.com/internacional/2018/05/26/a

merica/1527365583_959928.html  

26/05/2018 19h25 Internacional 
Tom C. 

Avendaño 

Espanhol 

(Correspondente 
no Brasil) 

“O futuro não ia ser assim”: Pobreza extrema volta a crescer no 

Brasil 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/22/poli

tica/1526941832_202640.html  

22/05/2018 17h44 Política Brasil 
Tom C. 

Avendaño 

Espanhol 

(Correspondente 

no Brasil) 

13 ES --> PT 

Piñera reformará la Constitución de Chile para garantizar la 

igualdad de género 

https://elpais.com/internacional/2018/05/24/a

merica/1527122188_059542.html  

23/05/2018 22h40 Internacional 
Rocío 

Montes 
Chilena 

Piñera reformará Constituição do Chile para garantir igualdade de 
gênero 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/24/inte

rnacional/1527122188_059542.html  

24/05/2018 20h19 Internacional 
Rocío 

Montes 
Chilena 

14 ES --> PT 

Un periodista mexicano es asesinado a golpes en Tamaulipas 
https://elpais.com/internacional/2018/05/29/m

exico/1527625302_581404.html  

29/05/2018 19h18 Internacional 
Karina 

Suarez 
Mexicana 

Jornalista mexicano é assassinado a golpes em Tamaulipas 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/29/inte

rnacional/1527625302_581404.html  

30/05/2018 19h33 Internacional 
Karina 

Suarez 
Mexicana 

15 ES --> PT 

Chile planea reformar el sistema de pensiones que Brasil quiere 
imitar 

https://elpais.com/internacional/2018/11/08/a

merica/1541692162_299156.html  

08/11/2018 14h59 Internacional 
Rocío 

Montes 
Chilena 

No Chile, Piñera tenta reformar sistema previdenciário que o Brasil 

quer imitar 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/08/inte

rnacional/1541674805_852958.html  

08/11/2018 10h06 Internacional 
Rocío 

Montes 
Chilena 

16 ES --> PT 

Spike Lee, a la caravana migrante: “Dios os bendiga, no hacéis nada 
malo” 

https://elpais.com/cultura/2018/11/10/actualida

d/1541882571_493778.html  

11/11/2018 12h08 Cultura Víctor Ursón 
Espanhol/Mexica

no 

Spike Lee: “O fascismo usa o medo. Não é só Trump, Bolsonaro é 

igualmente ruim” 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/10/cult

ura/1541882571_493778.html  

11/11/2018 11h37 Cultura Víctor Ursón 
Espanhol/Mexica

no 

17 ES --> PT 

El Latinobarómetro registra en 2018 el “annus horribilis” de las 
democracias de América Latina 

https://elpais.com/internacional/2018/11/09/a

merica/1541766116_145827.html  

09/11/2018 17h15 Internacional 
Francisco 

Rivas Molina 
Argentino 

Democracias da América Latina vivem seu “annus horribilis” em 

2018, aponta estudo 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/09/poli

tica/1541766116_145827.html  

10/11/2018 20h37 Brasil 
Francisco 

Rivas Molina 
Argentino 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/08/politica/1525786061_147519.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/08/politica/1525786061_147519.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/26/america/1527365583_959928.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/26/america/1527365583_959928.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/22/politica/1526941832_202640.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/22/politica/1526941832_202640.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/24/america/1527122188_059542.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/24/america/1527122188_059542.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/24/internacional/1527122188_059542.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/24/internacional/1527122188_059542.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/29/mexico/1527625302_581404.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/29/mexico/1527625302_581404.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/29/internacional/1527625302_581404.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/29/internacional/1527625302_581404.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/08/america/1541692162_299156.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/08/america/1541692162_299156.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/08/internacional/1541674805_852958.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/08/internacional/1541674805_852958.html
https://elpais.com/cultura/2018/11/10/actualidad/1541882571_493778.html
https://elpais.com/cultura/2018/11/10/actualidad/1541882571_493778.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/10/cultura/1541882571_493778.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/10/cultura/1541882571_493778.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/09/america/1541766116_145827.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/09/america/1541766116_145827.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/09/politica/1541766116_145827.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/09/politica/1541766116_145827.html
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18 ES --> PT 

Un sorbo de globalización en el otro Brasil 
https://elpais.com/internacional/2018/12/13/a

merica/1544733160_331749.html  

14/12/2018 06h42 Internacional 
Tom C. 

Avendaño 

Espanhol 

(Correspondente 

no Brasil) 

Um pequeno quiosque de globalização abre no grande Brasil 

periférico 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/13/poli

tica/1544733160_331749.html  

15/12/2018 21h15 Brasil 
Tom C. 

Avendaño 

Espanhol 

(Correspondente 
no Brasil) 

19 ES --> PT 

Polícia do Rio mata turista espanhola na Rocinha 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/23/poli

tica/1508769200_047622.html  

23/10/2017 21h53 Brasil María Martín 

Espanhola 

(Correspondente 

no Brasil) 

La policía mata a una turista española en una favela de Río de 
Janeiro 

https://elpais.com/internacional/2017/10/23/act

ualidad/1508769200_047622.html  

24/10/2017 4h Internacional 

María Martín 

e Jesús A. 

Cañas 

Espanhola 

(Correspondente 
no Brasil) e 

Espanhol 

20 ES --> PT 

La fe evangélica abraza las urnas en América Latina 
https://elpais.com/internacional/2018/04/13/a

merica/1523653238_321594.html  

13/04/2018 18h51 Internacional 

Talita 

Bedinelli, 
Ana Marcos, 

Javier 

Lafuente 

Espanhola 
(Correspondente 

no Brasil) e 
Espanhol 

Fé evangélica abraça as urnas na América Latina 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/13/poli

tica/1523653238_321594.html  

16/04/2018 21h17 Brasil  

Talita 

Bedinelli, 
Ana Marcos, 

Javier 

Lafuente 

Brasileira, 

Espanhola 

(correspondente 
internacional), 

Espanhol 

(correspondente 
internacional)  

21 ES --> PT 

Cristina Kirchner lucha hasta el final para evitar su derrota más dura 
https://elpais.com/internacional/2017/10/15/ar

gentina/1508091946_968020.html 

17/10/2017 06h44 Internacional 
Carlos E. 

Cué 

Espanhol 
(Correspondente 

na Argentina) 

Cristina Kirchner luta até o final para evitar sua derrota mais dura 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/15/inte

rnacional/1508091946_968020.html  

16/10/2017 18h48 Internacional 
Carlos E. 

Cué 

Espanhol 
(Correspondente 

na Argentina) 

22 ES --> PT 
Lula denunciará a Netflix por cómo le retrata una serie https://elpais.com/cultura/2018/03/29/actualida

d/1522290778_237636.html  

31/03/2018 06h56 Cultura 
Tom C. 

Avedaño 

Espanhol 

(correspondente 

no Brasil) de la corrupción de Petrobras 

https://elpais.com/internacional/2018/12/13/america/1544733160_331749.html
https://elpais.com/internacional/2018/12/13/america/1544733160_331749.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/13/politica/1544733160_331749.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/13/politica/1544733160_331749.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/23/politica/1508769200_047622.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/23/politica/1508769200_047622.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/23/actualidad/1508769200_047622.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/23/actualidad/1508769200_047622.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/13/america/1523653238_321594.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/13/america/1523653238_321594.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/13/politica/1523653238_321594.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/13/politica/1523653238_321594.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/15/argentina/1508091946_968020.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/15/argentina/1508091946_968020.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/15/internacional/1508091946_968020.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/15/internacional/1508091946_968020.html
https://elpais.com/cultura/2018/03/29/actualidad/1522290778_237636.html
https://elpais.com/cultura/2018/03/29/actualidad/1522290778_237636.html
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Lula afirma que processará ‘O Mecanismo’: “Não vou aceitar isso” 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/29/poli

tica/1522290778_237636.html  

29/03/2018 12h50 Brasil 
Tom C. 

Avedaño 

Espanhol 

(correspondente 

no Brasil) 

23 ES --> PT 

Los mercados acorralan a Macri 
https://elpais.com/internacional/2018/05/08/ar

gentina/1525804935_453687.html  

43348 05h19 Internacional 
Carlos E. 

Cué 

Espanhol 

(Correspondente 
na Argentina) 

Os mercados encurralam Mauricio Macri 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/08/inte

rnacional/1525804935_453687.html  

43348 15h02 Internacional 
Carlos E. 

Cué 

Espanhol 

(Correspondente 
na Argentina) 

24 ES --> PT 

Una gran operación contra la pedofilia en Brasil descubre hasta un 

manual https://elpais.com/internacional/2017/10/20/act

ualidad/1508523706_617547.html  

21/10/2017 02h38 Internacional María Martín  
Espanhola 

(Correspondente 

no Brasil) 
para atraer a niños 

Megaoperação contra pedofilia no Brasil encontra até manual para 

atrair https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/20/poli

tica/1508523706_617547.html  

21/10/2017 01h10 Brasil María Martín  

Espanhola 

(Correspondente 

no Brasil) 
crianças 

25 ES --> PT 

Ser alcalde en México, un cargo de alto riesgo 
https://elpais.com/internacional/2017/10/21/m

exico/1508617618_843528.html  

22/10/2017 19h26 Internacional 
Jacobo 
García 

Espanhol 

(Correspondente 
no México) 

Ser prefeito no México: um cargo de alto risco 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/21/inte

rnacional/1508617618_843528.html  

22/10/2017 17h24 Internacional 
Jacobo 

García 

Espanhol 

(Correspondente 
no México) 

26 PT --> ES 

Nem da Rocinha: “Não me arrependo de ter sido traficante. O que 
você faria no meu lugar?” 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/13/poli

tica/1520947959_760179.html  

14/03/2018 7h30 Brasil Gil Alessi Brasileiro 

La historia del mítico rey de la favela 
https://elpais.com/internacional/2018/03/17/a

merica/1521319199_576280.html  

17/03/2018 18h58 Internacional Gil Alessi Brasileiro 

27 PT --> ES 

“Se você é negro...”: o vídeo com dicas de sobrevivência à 
intervenção no Rio 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/19/poli

tica/1519055615_677899.html  

19/02/2018 15h21 Brasil Gil Alessi Brasileiro 

“Si eres negro, no uses un taladro en público”: consejos virales para 

lidiar con la policía brasileña 

https://elpais.com/internacional/2018/02/20/m

undo_global/1519165984_329273.html?rel=st

r_articulo#1521490647410 

22/02/2018 16h42 
Crónicas 

internacionais 

Gil Alessi e 
Tom C. 

Avedaño 

Brasileiro e 

Espanhol 

(correspondente 
no Brasil) 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/29/politica/1522290778_237636.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/29/politica/1522290778_237636.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/08/argentina/1525804935_453687.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/08/argentina/1525804935_453687.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/08/internacional/1525804935_453687.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/08/internacional/1525804935_453687.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/20/actualidad/1508523706_617547.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/20/actualidad/1508523706_617547.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/20/politica/1508523706_617547.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/20/politica/1508523706_617547.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/21/mexico/1508617618_843528.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/21/mexico/1508617618_843528.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/21/internacional/1508617618_843528.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/21/internacional/1508617618_843528.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/13/politica/1520947959_760179.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/13/politica/1520947959_760179.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/17/america/1521319199_576280.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/17/america/1521319199_576280.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/19/politica/1519055615_677899.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/19/politica/1519055615_677899.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/20/mundo_global/1519165984_329273.html?rel=str_articulo#1521490647410
https://elpais.com/internacional/2018/02/20/mundo_global/1519165984_329273.html?rel=str_articulo#1521490647410
https://elpais.com/internacional/2018/02/20/mundo_global/1519165984_329273.html?rel=str_articulo#1521490647410
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28 PT --> ES 

Jovens que não estudam nem trabalham: escolha ou falta de opções? 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/16/eco

nomia/1521229056_606414.html  

17/03/2018 21h38 Economia 
Mariana 
Kaipper 

Ceratti 

Brasileira 

Jóvenes que no estudian ni trabajan: ¿elección o falta de opciones? 
https://elpais.com/internacional/2018/03/16/a

merica/1521229056_606414.html  

16/03/2018 17h34 Internacional 
Mariana 
Kaipper 

Ceratti 

Brasileira 

29 PT --> ES 

Com Lula prestes a ser preso, PT encara insólita decisão de definir 
candidatura à presidência 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/04/poli

tica/1522878768_532763.html  

05/04/2018 16h30 
Política -

Eleições 2018 
Gil Alessi e 

Marina Rossi 
Brasileiros 

La derrota en el Supremo obliga al partido de Lula a replantearse su 
candidatura 

https://elpais.com/internacional/2018/04/06/act

ualidad/1523039461_969971.html  

07/04/2018 01h13 

Internacional - 

Crisis Política 

en Brasil 

Gil Alessi e 
Marina Rossi 

Brasileiros 

30 PT --> ES 

Denúncia de abuso sexual estremece o mais famoso celeiro de 
jogadores do Brasil 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/21/dep

ortes/1524332816_854452.html  

22/04/2018 15h21 Esportes Breiller Pires Brasileiro 

Una denuncia por abusos sexuales sacude la más famosa cantera del 
fútbol brasileño 

https://elpais.com/deportes/2018/04/21/actuali

dad/1524332816_854452.html  

24/04/2018 05h42 Esportes Breiller Pires Brasileiro 

31 PT --> ES 

Educação, o primeiro ‘front’ da guerra cultural do Governo 

Bolsonaro 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/01/poli

tica/1541112164_074588.html  

05/11/2018 00:07 Brasil Breiller Pires Brasileira 

Bolsonaro lanza la batalla contra las “ideologías nocivas” en la 
educación 

https://elpais.com/internacional/2018/11/01/act

ualidad/1541112164_074588.html?rel=mas  

10/11/2018 14h23 Internacional Breiller Pires Brasileira 

32 PT --> ES 

Ameaças de morte levam Jean Wyllys a desistir de mandato para 

deixar o Brasil 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/24/poli

tica/1548364530_154799.html  

25/01/2019 10h55 Brasil 
Heloísa 

Mendonça 
Brasileira 

Un diputado gay renuncia a su escaño y abandona Brasil tras recibir 

amenazas de muerte 

https://elpais.com/internacional/2019/01/24/act

ualidad/1548364530_154799.html  

25/01/2019 17h46 Internacional 
Heloísa 

Mendonça 
Brasileira 

33 PT --> ES 

Ameaças a defensores dos direitos humanos colocam a democracia 

brasileira em xeque 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/14/poli

tica/1544807070_057021.html  

16/12/2018 20h37 Brasil 

Felipe 

Betim, Gil 

Alessi e 
Breiller Pires 

Brasileiros 

Las amenazas a defensores de los derechos humanos ponen en jaque 

a la democracia brasileña 

https://elpais.com/internacional/2018/12/14/act

ualidad/1544807070_057021.html  

17/12/2018 14h13 Internacional 

Felipe 

Betim, Gil 

Alessi e 
Breiller Pires 

Brasileiros 

34 PT --> ES 
Lula denunciará a Netflix por cómo le retrata una serie https://elpais.com/cultura/2018/03/29/actualida

d/1522290778_237636.html  

31/03/2018 06h56 Cultura 
Tom C. 

Avedaño 

Espanhol 

(correspondente 
no Brasil) de la corrupción de Petrobras 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/16/economia/1521229056_606414.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/16/economia/1521229056_606414.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/16/america/1521229056_606414.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/16/america/1521229056_606414.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/04/politica/1522878768_532763.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/04/politica/1522878768_532763.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/06/actualidad/1523039461_969971.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/06/actualidad/1523039461_969971.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/21/deportes/1524332816_854452.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/21/deportes/1524332816_854452.html
https://elpais.com/deportes/2018/04/21/actualidad/1524332816_854452.html
https://elpais.com/deportes/2018/04/21/actualidad/1524332816_854452.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/01/politica/1541112164_074588.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/01/politica/1541112164_074588.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/01/actualidad/1541112164_074588.html?rel=mas
https://elpais.com/internacional/2018/11/01/actualidad/1541112164_074588.html?rel=mas
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/24/politica/1548364530_154799.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/24/politica/1548364530_154799.html
https://elpais.com/internacional/2019/01/24/actualidad/1548364530_154799.html
https://elpais.com/internacional/2019/01/24/actualidad/1548364530_154799.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/14/politica/1544807070_057021.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/14/politica/1544807070_057021.html
https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actualidad/1544807070_057021.html
https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actualidad/1544807070_057021.html
https://elpais.com/cultura/2018/03/29/actualidad/1522290778_237636.html
https://elpais.com/cultura/2018/03/29/actualidad/1522290778_237636.html
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Lula afirma que processará ‘O Mecanismo’: “Não vou aceitar isso” 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/29/poli

tica/1522290778_237636.html  

29/03/2018 12h50 Brasil 
Tom C. 

Avedaño 

Espanhol 

(correspondente 
no Brasil) 

35 PT --> ES 

Estudante de Goiânia preparou ataque a colegas por dois meses, diz 
delegado 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/21/poli

tica/1508544592_421762.html  

23/10/2017 13h28 Brasil Yago Sales Brasileiro 

Un estudiante abre fuego en un colegio en Brasil inspirándose en la 

masacre de Columbine 

https://elpais.com/internacional/2017/10/21/act

ualidad/1508544592_421762.html  

21/10/2017 18h03 Internacional Yago Sales Brasileiro 

36 PT --> ES 

Quando você vai à escola, o que aprende? 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/25/inte

rnacional/1508886607_063266.html  

26/10/2017 15h51 Internacional 
Mariana 
Kaipper 

Ceratti 

Brasileira 

Cuando vas a la escuela, ¿aprendes? 
https://elpais.com/internacional/2017/10/25/a

merica/1508886607_063266.html  

24/10/2017 21h20 América 
Mariana 
Kaipper 

Ceratti 

Brasileira 

37 PT --> ES 

Ataques de Bolsonaro à imprensa projetam relação tumultuada no 
próximo Governo 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/29/poli

tica/1540845417_382630.html  

30/10/2018 22h25 Brasil 
Gil Alessi, 
Betriz Jucá 

Brasileiros 

Bolsonaro emprende una guerra contra los periodistas en línea con 

Trump 

https://elpais.com/internacional/2018/10/31/a

merica/1541004954_218158.html  

01/11/2018 10h28 Internacional 
Gil Alessi, 

Betriz Jucá 
Brasileiros 

38 PT --> ES 

Ódio visceral ao PT ressuscita com fúria no Brasil 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/27/poli

tica/1540656482_930109.html  

29/10/2018 17h35 Política 

Naiara 

Galarraga 
Gortázar e 

Gil Alessi 

Espanhola 

(correspondente 
no Brasil) e 

Brasileiro 

El odio visceral al PT resucita con furia en Brasil 
https://elpais.com/internacional/2018/10/27/act

ualidad/1540656482_930109.html  

20/10/2018 21h42 Internacional 

Naiara 
Galarraga 

Gortázar e 
Gil Alessi 

Espanhola 
(correspondente 

no Brasil) e 
Brasileiro 

39 PT --> ES 

Haddad faz última chamada para furar a bolha dos convertidos com 
apelo pela democracia 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/24/poli

tica/1540392957_376315.html  

24/10/2018 14h53 Política 

Javier 

Lafuente e 

Gil Alessi 

Espanhol 

(correspondente 
no Brasil) e 

Brasileiro 

Haddad busca a la desesperada atraer votos contra Bolsonaro 
https://elpais.com/internacional/2018/10/24/a

merica/1540390804_105479.html  

25/10/2018 5h16 América 
Javier 

Lafuente e 

Gil Alessi 

Espanhol 

(correspondente 

no Brasil) e 
Brasileiro 

40 PT --> ES 

A ciência perdida no incêndio do Museu Nacional 
https://elpais.com/elpais/2018/09/06/ciencia/1

536224039_526308.html  

05/09/2018 20h36 Política Gil Alessi Brasileiro 

La ciencia perdida en el incendio del Museo Nacional de Brasil 
https://elpais.com/elpais/2018/09/06/ciencia/1

536224039_526308.html  

06/09/2018 13h33 Ciencia Gil Alessi Brasileiro 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/29/politica/1522290778_237636.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/29/politica/1522290778_237636.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/21/politica/1508544592_421762.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/21/politica/1508544592_421762.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/21/actualidad/1508544592_421762.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/21/actualidad/1508544592_421762.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/25/internacional/1508886607_063266.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/25/internacional/1508886607_063266.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/25/america/1508886607_063266.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/25/america/1508886607_063266.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/29/politica/1540845417_382630.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/29/politica/1540845417_382630.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/31/america/1541004954_218158.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/31/america/1541004954_218158.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/27/politica/1540656482_930109.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/27/politica/1540656482_930109.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/27/actualidad/1540656482_930109.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/27/actualidad/1540656482_930109.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/24/politica/1540392957_376315.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/24/politica/1540392957_376315.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/24/america/1540390804_105479.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/24/america/1540390804_105479.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/06/ciencia/1536224039_526308.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/06/ciencia/1536224039_526308.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/06/ciencia/1536224039_526308.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/06/ciencia/1536224039_526308.html
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ANEXOS 

 

ANEXO A- Par de notícias representativo de tradução de nível de intervenção baixo 

(ES>PT) 

ES:  
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ANEXO B – Par de notícias representativo de tradução de nível de intervenção baixo 

(PT>ES) 
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ANEXO C- Par de notícias representativo de tradução de nível de intervenção médio 

(ES>PT) 
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ANEXO D – Par de notícias representativo de tradução de nível de intervenção médio 

(PT>ES) 
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ANEXO E – Par de notícias representativo de tradução de nível de intervenção alto 

(ES>PT) 
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ANEXO F – Par de notícias representativo de tradução de nível de intervenção alto 

(PT>ES) 
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