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RESUMO 
 
 

Com os avanços tecnológicos e da expansão dos meios de comunicação, as 
informações circulam rapidamente e o leitor busca saber os fatos ao seu redor assim 
como o que acontece no mundo. Os textos jornalísticos são uma dessas formas de 
atualização e, por consequência, a importância do enunciado, principalmente no 
campo digital, é cada vez maior, pois ele precisa chamar a atenção, ser objetivo e 
direcionar o leitor de forma rápida, sendo muitas vezes visto como a própria matéria 
em si. Um enunciado corretamente traduzido, mantendo suas características, seu 
contexto, mas também alcançando a outra cultura, é extremamente relevante nos 
meios de comunicação. O objetivo deste trabalho é comparar as traduções de 
alguns títulos dos sites dos jornais franceses “ Le Monde”, “Le Monde Diplomatique” 
com seus correspondentes no Brasil, analisando dentro da classificação de Gemma 
Andújar Moreno quais estratégias foram utilizadas. Além disso, propor algumas 
traduções dos títulos dos jornais” Libération” e “ Le caanard enchainé” que não 
possuem correspondentes em português. A tradução é responsável pela 
propagação da ciência, da tecnologia, do conhecimento, da informação. Ela tem 
importância reconhecida no processo cultural de uma sociedade, de um país. A 
tradução de títulos jornalísticos é mais uma forma de aprender, difundir o estudo da 
tradução, a interculturalidade que ela proporciona e as múltiplas maneiras de fazê-la.     
 
Palavras-chave: Tradução. Língua francesa. Títulos. Jornalismo. 
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ABSTRACT 
 

. 
 
With all the current technological advances and the expansion of the means of 
communication, information circulates quickly and the reader seeks to know the facts 
around him as well as what happens in the world. Journalistic texts are one of these 
ways of getting updated and, consequently, the importance of the utterance, 
especially in the digital field, is increasing, as it needs to draw the reader’s attention, 
be objective and direct him quickly, being often seen as the matter itself. A correctly 
translated statement, maintaining its characteristics, its context, but also reaching out 
to another culture, is extremely relevant in the media. The objective of this work is to 
compare the translations of some titles from the websites of the French newspapers 
“Le Monde”, “Le Monde Diplomatique” with their correspondents in Brazil, analyzing 
them according to the strategies which were used within the classification conceived 
by Gemma Andújar Moreno. In addition, this work aims at proposing some 
translations of the titles of the newspapers “Libération” and “Le canard enchainé”, 
which do not have correspondents in Portuguese. The art of translation is responsible 
for the dissemination of science, technology, knowledge and information. It has a 
recognized importance in the cultural process of a society, of a country. The 
translation of journalistic titles is one more way to learn, spread the study of 
translation and the interculturality it provides in its multiple ways of doing so. 
 
 
Keywords: Translation. French Language. Titles. Journalism. 
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                                                       RESUMÉ 
 
 
 
Avec les avancées technologiques et l'expansion des moyens de communication, 
l'information circule rapidement et le lecteur cherche à connaître les faits qui 
l'entourent ainsi que ce qui se passe dans le monde. Les textes journalistiques sont 
l'un de ces modes de mise à jour et, par conséquent, l'importance de l'énoncé, 
notamment dans le domaine numérique, augmente, car il doit attirer l'attention, être 
objectif et orienter le lecteur rapidement, étant souvent considéré comme l'affaire 
elle-même. Une déclaration correctement traduite, conservant ses caractéristiques, 
son contexte, mais aussi s'adressant à une autre culture, est extrêmement pertinente 
dans les médias. L'objectif de ce travail est de comparer les traductions de certains 
titres des sites Internet des journaux français « Le Monde », « Le Monde 
Diplomatique » avec leurs correspondants au Brésil, en analysant, au sein de la 
classification de Gemma Andújar Moreno, quelles stratégies ont été utilisées. De 
plus, proposer quelques traductions des titres des journaux « Libération » et « Le 
canard enchainé » qui n'ont pas de correspondants en portugais. La traduction est 
responsable de la propagation de la science, de la technologie, des connaissances 
et de l'information. Elle a une importance reconnue dans le processus culturel d'une 
société, d'un pays. La traduction de titres journalistiques est une façon de plus 
d'apprendre, de diffuser l'étude de la traduction, l'interculturalité qu'elle procure et les 
multiples façons de le faire. 
 
Mots clés: Traduction. Langue française. Titres. Journalisme.
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  INTRODUÇÃO  

 

Como surgiu a tradução? Quais seus benefícios? Ela pode 

manipular? Qual a interferência do tradutor no fato noticiado? São inúmeras as 

questões, as respostas e as análises a respeito da tradução. 

 No livro Os Tradutores na História (1998), os autores falam que a 

história nasceu com a escrita e, junto com ela, a tradução, e explica: “Os 

arqueólogos descobriram vocabulários das línguas suméria e eblaíta gravados em 

tijolos de argila, com 4500 anos [...] Essa lista bilíngue demonstram a existência da 

tradução mesmo nas épocas mais remotas. ” (DELISLE; WOODSWORTH,1998, p. 

19). Ainda segundo Deslisle e Woodsworth, os tradutores ou intérpretes tiveram um 

papel extraordinário em múltiplas áreas, entre elas as grandes conquistas, 

colonizações e evangelização; a tradução, como instrumento de comunicação, foi 

importante para fins comerciais, propagação da ciência, do conhecimento e da 

cultura. 

Atravessando séculos e conquistas, a tradução chega hoje ainda 

mais atuante no papel de ultrapassar fronteiras geográficas, levar informação e 

aproximar culturas, seja através de obras literárias, artigos ou dos meios de 

comunicação. 

Com toda a tecnologia de que dispomos, principalmente com a 

chegada da internet, é possível ter acesso às informações de todo o mundo e, com 

isso, a tradução se tornou protagonista e o tradutor carrega uma responsabilidade 

muito grande, pois tem o poder de direcionar e manipular: “ [...]uma tradução 

deliberadamente errada pode funcionar como instrumento poderoso para 

deslegitimar um grupo, uma nação ou uma religião. ” (ASLANOV, 2015, p.31). 

O texto jornalístico, assim como seu título, além de levar informação, 

é formador de opinião, por isso as traduções requerem estratégias, cuidado e 

atenção. Como diz Venuti (2001), “ As estratégias de tradução estão relacionadas às 

tarefas básicas de escolha do texto estrangeiro a ser traduzido e desenvolvimento 

de um método para traduzi-lo. Ambas as tarefas são determinadas por vários 

fatores: culturais, econômicos, políticos. ” (VENUTI, 2001, p.1) e, uma das 

estratégias utilizadas é a negociação, tão enfatizada por Umberto Eco (2002). 

A tradução não segue uma regra rígida, ela possui inúmeras 
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variáveis a serem consideradas, mas é preciso sempre dar atenção à realidade 

cultural do público alvo, principalmente quando estamos falando de textos 

jornalísticos.  

Os títulos jornalísticos funcionam, como diz Moreno (2003), como 

um organismo semanticamente completo e formam unidades interessantes do ponto 

de vista tradutológico. 

O objetivo desta pesquisa foi analisar as traduções de alguns títulos 

de fontes francesas para o português, observando, assim o uso ou não de 

adaptações nas edições distintas. Desse modo, verificando se tais variantes 

causariam um sentido diferente ao do original. Logo, buscou-se nos jornais 

franceses Le Monde, Le Monde Diplomatique, Libération e Le canard enchainé, 

títulos que trouxessem divergências e ou que tivessem suas traduções mantidas 

literalmente. 

A metodologia para este trabalho consiste em 24 títulos dos sites 

dos jornais franceses: Le Monde, Le Monde Diplomatique, Libération e Le canard 

enchainé, durante o ano de 2018.São utilizados, na análise das traduções,19 títulos 

do Le Monde Diplomatique Brasil, correspondente do jornal francês, e o site da 

Rádio França Internacional que é quem traz algumas reportagens do Le Monde para 

o Brasil. Os outros 5 títulos são propostas de tradução dos jornais Libération e Le 

canard enchainé. As estratégias de tradução serão analisadas e exemplificadas 

separadamente, no caso das traduções, nas propostas de tradução, também com o 

uso das estratégias, foi procurada a melhor forma de trazer a notícia levando em 

conta as diferenças e particularidades das duas línguas.  

Os enunciados escolhidos são variados: política, cultura, atualidades 

da época. 

As dificuldades e escolhas serão analisadas e comentadas. 

O trabalho está organizado em dois capítulos. No primeiro, falamos 

um pouco sobre comunicação, mídia e tradução. Através das considerações de 

Patrick Charaudeau é visto o papel da mídia de informação, seu comportamento e 

linguagem utilizada para atingir o público. Citaremos as ideias e avaliações de 

professores e estudiosos como Heloísa Barbosa, que apresenta teorias sobre 

técnica da tradução e sua evolução, e Zipser e Polcholopek, que apresentam a 

íntima relação entre jornalismo e tradução. 

No segundo capítulo são apresentados os títulos jornalísticos e suas 
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traduções de acordo com a classificação de Gemma Andújar Moreno. Ainda neste 

capítulo foram inseridas algumas propostas de tradução de jornais que não possuem 

correspondentes em língua portuguesa. 

Para conhecer um pouco sobre os jornais citados acima é feito um 

breve resumo de apresentação a seguir.            

O Le Monde é um jornal francês fundado em 1944 por determinação 

do general de Gaulle que queria um jornal de prestígio voltado para o mundo. 

Assumindo a direção Hubert Beuve-Méry defendeu a independência da redação não 

aceitando proteção de nenhum poder político ou econômico. Nascia então o mais 

respeitado jornal francês com independência editorial e isenção. É o jornal francês 

mais difundido no mundo e de grande prestígio internacional. 

O Le Monde Diplomatique, segundo a jornalista e historiadora 

Juliana Ogassawara foi criado em 1954 como um suplemento do jornal francês Le 

Monde. A pesquisadora afirma que o jornal visa oferecer uma visão alternativa e 

crítica dos acontecimentos. Le Monde Diplomatique Brasil é, de acordo com o site 

autres bresils, a revista brasileira do Le Monde Diplomatique. Foi uma iniciativa do 

instituto Paulo Freire (responsável pela edição eletrônica) e Instituto Pólis 

(responsável pela edição escrita)e se caracteriza por um jornalismo crítico sem 

concessões à superficialidade. A revista se propõe a ter um papel na construção de 

uma cidadania planetária. Segundo a Agência USP de notícias são dezenas de 

versões do Diplô, como é chamado, e todas seguem um padrão: 60% do conteúdo 

vem da matriz francesa e os outros 40% podem ser produzidos pelas edições 

nacionais. Sua publicação no Brasil iniciou em 2007. 

O Libération foi fundado em 1973 pelo filósofo Jean-Paul Sartre e 

pelo jornalista Serge July. Na sua fundação era de extrema esquerda. Apelidado de 

Libé, se direcionou para centro-esquerda e depois para esquerda social democrata. 

O jornal diário sempre marcou pelo discurso de esquerda, engajado e convicto. O Le 

canard enchainé é um jornal semanal humorístico e satírico francês fundado em 

1915. Se auto define como independente da publicidade, o que o faz liberto de 

partido político e sindicatos. Um de seus ex-diretores uma vez o resumiu dizendo 

que o jornal não é esquerda nem direita, ele é de oposição. Esta independência faz 

com que o jornal informe seu público mais de perto de forma bem-humorada e ás 

vezes ácida. 

A Rádio França Internacional, também conhecida como RFI, é uma 
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rádio pública francesa de notícias. Ela transmite para todo o mundo em francês e 

mais 15 idiomas. Com uma vasta rede de correspondentes distribuídos pelos cinco 

continentes ela leva ao público informação, reportagens, programas e debates a 

diversidade e o pluriculturalismo do mundo. 

Desse modo, pela relevância de tais jornais e a confiança que os 

leitores depositam em suas publicações para melhor se encontrarem em seu 

espaço, percebendo o outro e se percebendo, é o que instiga e estimula a 

observação do papel das traduções na disseminação das informações, justificando, 

assim, essa pesquisa.     
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1. COMUNICAÇÃO, MÍDIA E TRADUÇÃO 

 

Quando pensamos em tradução estamos falando de linguagem, 

comunicação, identidade e cultura. Segundo Walter Benjamin, em seu livro 

Linguagem Tradução Literatura (filosofia, teoria e crítica) (2018), linguagem é o 

princípio para a comunicação e expressão de assuntos espirituais, e a comunicação 

pela palavra é a comunicação humana. Para o autor, a essência de linguagem do 

ser humano é sua própria língua. Sobre isso, Benjamin afirma:  

 

A essência –de-linguagem das coisas é sua linguagem. Aplicada ao gênero 
humano, essa proposição significa que a essência-de-linguagem do ser 
humano é a sua língua. Ou seja: o ser humano comunica a sua própria 
essência espiritual na sua língua. Mas a língua dos humanos fala por 
palavras. O ser humano comunica, portanto, a sua própria essência 
espiritual (na medida em que ela é comunicável) nomeando todas as outras 

coisas. (BENJAMIN, 2018, p.12). 
 

 E a comunicação, a transmissão de informações, de qualquer natureza, se 

fundamenta na linguagem. 

As transformações ocorridas e a expansão dos meios de comunicação 

aumentaram o acesso à informação e fizeram com que elas circulassem com mais 

rapidez. Devido aos avanços tecnológicos e científicos, culturas se aproximaram. 

Comunicação e mídia fazem parte do discurso de muitos atualmente. Então qual o 

papel da mídia hoje? 

 Segundo o linguista Patrick Charaudeau, em Discurso das Mídias (2005), 

analisar o discurso das mídias não é fácil pois elas têm a pretensão de ser contra o 

poder e a manipulação, no entanto são muitas vezes utilizadas para manipular a 

opinião pública, o que está longe de ser um meio de informação. Para o autor as 

mídias não são uma instância de poder porque o poder não depende de um só 

indivíduo, mas da instância na qual este indivíduo se encontra; e as mídias 

constituem uma instância que denunciam o poder. 

 As mídias de informação, segundo o linguista francês, podem ser vistas 

através de duas óticas: funcionam como uma empresa (com toda a hierarquização 

de funcionamento que ela precisa), cuja finalidade é produzir um produto que 

precisa ser aceito e circular no mercado, mas também existe a ótica simbólica que é 

a do interesse de colaborar na formação da opinião pública. Essas duas óticas que 

aparentemente podem se confrontar, na verdade se relacionam, se pensarmos no 
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sentido social, devido à cadeia de trabalho que essa “empresa” necessita e ao 

objetivo de atingir o público consumidor através de seu produto. No entanto, para 

cativar esse público, Charaudeau explica que é preciso uma troca entre as três 

instâncias: produção, produto e a de comunicação. Estes são os três lugares da 

máquina midiática na construção do sentido. Ele fala: 

 

No que tange à máquina midiática, a primeira instância é representada pelo 
produtor de informação (o organismo de informação e seus atores), a 
instância de recepção pelo consumidor da informação (diferentes públicos: 
leitores, ouvintes, telespectadores) e o produto pelo texto midiático (artigo 

de jornal, boletim radiofônico, telejornal etc. (CHARAUDEAU, 2019, 
p.24) 

 

Informação é, segundo o dicionário Aurélio (2010, p. 426), “1. um ato ou efeito 

de informar (-se); informe. 2. Fatos conhecidos ou dados comunicados acerca de 

alguém ou algo. 3.Instrução. 4.Tudo que é passível de ser aprendido, assimilado ou 

armazenado pela mente humana”. Para Charaudeau existem alguns problemas que 

aparecem no ato de informar. Ele leva em consideração o modelo: 

 Fonte de informação => Instância de transmissão => Receptor. 

 Em relação à fonte de informação algumas questões são importantes, além 

da sua natureza, como por exemplo sua autenticidade, pertinência e veracidade, 

assim como o motivo da matéria ter sido escolhida, importância ou prioridade, de 

interesse do mediador ou do alvo. Quanto ao receptor, a indagação é saber quem 

ele é e como alcançá-lo. Para isso é importante conhecer todo o ato de informação e 

seu efeito. Não conhecendo seu alvo não é possível saber se o fato noticiado é de 

seu interesse e se será compreendido.  

Sobre como o informador resolve transmitir os fatos, é preciso também levar 

em consideração escolhas discursivas. Ele deve sempre imaginar como será o efeito 

da maneira escolhida para a transmissão da informação e pensar se outras 

maneiras produziriam o mesmo   ou um outro efeito já que a linguagem é repleta de 

armadilhas. Sobre as escolhas o autor afirma: 

 

Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a 
transmitir, não somente escolha das formas adequadas para estar de 
acordo com as normas do bem falar e ter clareza, mas escolha de efeitos de 
sentido para influenciar o outro, isto é, no fim das contas escolha de 

estratégias discursivas. (CHARAUDEAU, 2019, p. 39).  
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Teoricamente a informação é dada pelos profissionais como resposta a uma 

demanda social, em benefício da cidadania. No entanto, a mídia como empresa 

depende economicamente de conquistar o maior número possível de público, o que 

é uma preocupação financeira e não um interesse no bem-estar comunitário, para 

não mencionar o fato de que ela nem sempre está livre de posições ideológicas. 

 A finalidade da comunicação midiática pode ser então dividida em setor 

comercial e setor da informação. Diferente da publicidade, onde o interesse de atrair 

o público se sobrepõe ao de informá-lo sobre o que se quer vender, a comunicação 

de informação tem estreita ligação com a verdade. Portanto, mesmo havendo um 

interesse comercial atrelado ao de informar, este último tem que se sobrepor, o fato 

deve ser reportado com seriedade para legitimar e dar credibilidade ao organismo 

midiático.  

Para Charaudeau, existem dispositivos nas situações de comunicação. O 

dispositivo é responsável para formatar a mensagem dando-lhe sentido. Ele possui 

um ou vários tipos de materiais e se forma como suporte através da tecnologia¹. 

Como material se entende a oralidade,1 a escrituralidade2, a gestualidade,3 a 

iconicidade4. O suporte é o canal e transmissão fixo ou móvel, como papel, onda 

sonora, tela de cinema ou vídeo. A tecnologia é o maquinário que combina os 

elementos do material com os do suporte. Na comunicação midiática temos três 

grandes suportes de mídia e suas características inerentes que são: o rádio com a 

voz, a televisão com a imagem e a imprensa com a escrita. 

 A imprensa, que faz parte do assunto deste trabalho, é muito mais analítica e 

eficaz em todos os setores que abrange, nas notícias locais, classificados, editoriais, 

e como indica Charaudeau, “[...] enfim, nas manchetes, que, funcionando como 

anúncios sugestivos semelhantes aos slogans publicitários, são destinadas a 

desencadear uma atividade de decifração, isto é, de inteligibilidade. ” 

(CHARAUDEAU, 2019, p. 114). 

                                                 
1 Oralidade: exposição oral, parte oral de um discurso 
2 Escrituralidade: Neologismo construído a partir de “escritural”, escolhido para evitar o emprego do 
termo “escritura”, que ora se refere à ordem gráfica, ora a qualquer atividade de textualização (a 
escritura e o estilo) 
3 Conjunto de gestos (de alguém) como meio de expressão, gestual 
4 semelhança existente, em certos signos linguísticos, entre a forma e a coisa representada, o que 
ocorre em onomatopeias (p.ex.: atchim, tique-taque), e palavras onomatopaicas (p.ex.: sussurrar, 
zumbido). 



 15 

Para difundir ainda mais os acontecimentos e informações é preciso traduzi-

las para cada cultura ao redor do planeta. A tradução surgiu justamente para isso, 

para conhecermos e entendermos o pensamento do outro. A autora Lia Wyler, em 

Línguas, poetas e bacharéis- uma crônica da tradução no Brasil (2003), define: 

 

Por definição, a tradução entre povos é a reescritura em língua nacional de 
um texto em língua estrangeira. Toda reescritura seja qual for a intenção 
que lhe dê origem, reflete uma certa ideologia e uma poética, cuja função é 
levar o receptor a reagir de uma dada maneira. E é isso que confere à 
tradução de pensamentos, palavras e imagens a característica de 

instrumento de manipulação a serviço de um dado poder. (WYLER, 
2003, p. 11) 

 

A professora Heloísa Gonçalves Barbosa, em seu livro Procedimentos 

técnicos da Tradução: Uma nova proposta (2020), define tradução como: “[...] se 

trata de uma atividade humana realizada através de estratégias mentais 

empregadas na tarefa de transferir significados de um código linguístico para outro 

[...]. ” (BARBOSA, 2020, p.11). Mas o que as pessoas entendem por tradução? 

Segundo a autora, a primeira coisa que vem à mente é que uma tradução deve ser 

fiel ao original, e essa fidelidade, para muitos quer dizer literalidade. Esta é uma 

questão muito antiga na história da tradução. Barbosa diz que São Jerônimo (384 

d.C.) considerado o padroeiro dos tradutores, tradutor-revisor dos quatro 

Evangelhos, se preocupou com a possibilidade de ser considerado falsário em suas 

traduções por ter feito correções, acréscimos e mudanças. 

No decorrer da história da tradução muitas dúvidas e diferenças surgiram, 

desse modo, nomenclatura, modelos e conceitos a respeito da tradução e o ato de 

traduzir foram criadas e modificadas. Em sua obra, Barbosa (2020) faz um apanhado 

na história, focando na tensão entre tradução livre e literal. Ela ressalta 

primeiramente os trabalhos de Jean-Paul Vinay e Jean Darbelnet (1977), por terem 

sido os primeiros a descrever os procedimentos técnicos da tradução. Em seguida a 

autora apresenta, em ordem cronológica, outros autores importantes no estudo da 

tradução: 

 

[...] Vinay e Darbelnet (1977), os pioneiros em efetuá-la, categorizando-os 
como procedimentos da “tradução direta, ou da “tradução indireta”[...], 
apresento o modelo de Nida (1964), que se recorta em vista da tensão entre 
“equivalência formal” e a “equivalência dinâmica”[...], os quatro modelos de 
Catford (1965), o modelo de Vázquez-Ayora (1977), que revê os 
procedimentos técnicos da tradução segundo a tensão entre “tradução 
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literal” e a “tradução oblíqua”[...]; finalizando como modelo de Newmark 
(1981), que estabelece a tensão entre “tradução semântica” e “ tradução 

comunicativa”[...].(BARBOSA,2020, p.16).   
 

A chegada da internet possibilitou um acesso à informação em massa em 

tempo real e em qualquer lugar do mundo. A globalização afetou e afeta múltiplas 

áreas, principalmente a da comunicação. O jornalismo teve que também se adaptar 

às novas exigências do contexto sociocultural e, consequentemente, do mercado, e 

por essa razão ampliou sua função de “noticiar” para ser, segundo Meta Elisabeth 

Zipser e Silvana Ayub Polchopek em A tradução de notícias: novos rumos para a 

pesquisa em tradução (2006), “[...] organizador de perfis culturais na sociedade”. 

Os estudos sobre tradução evoluíram nos últimos anos, o que favoreceu 

criações de interfaces de investigação, sendo a interface tradução-jornalismo uma 

das mais recentes.  Zipser e Polchopek (2006) lembram que a atividade tradutória no 

jornalismo é realizada geralmente por um jornalista que conhece o idioma e o estilo 

do canal para o qual escreve, entretanto, a forma como a notícia será transmitida 

passa também por editores e chefes da redação, o que pode modificá-la no final. 

Isto nos faz refletir que a nossa leitura sobre um acontecimento e sua tradução é 

apenas uma das muitas formas que o fato pode ter sido noticiado. Essas ‘mudanças’ 

confirmam que a tradução e a redação das notícias sofrem interferências de 

contextos sociais, políticos, econômicos e culturais. 

Sobre a interface tradução-jornalismo, as autoras afirmam considerar a 

linguagem como manifestação cultural, pois tanto as matérias como as traduções 

não são refratárias ao meio tanto geográfico como ao ambiente das redações 

(hierarquias). Sobre isso elas dizem: 

 

[...] compreender o ato tradutório como inserido num contexto real de 
situação comunicativa e de cultura, princípios que constituem a essência do 
funcionalismo nos estudos da tradução cuja compreensão de texto é a de 
uma situação comunicativa (fato) determinada por comportamentos culturais 
dos indivíduos integrantes dessa comunicação; no caso, o jornalista/tradutor 

e o(s) leitor(es). (ZIPSER; POLCHLOPEK, 2006, p.46).  

 

O tradutor, ou o jornalista-tradutor, deve ter um entendimento mais perspicaz 

dos padrões culturais inerentes à notícia para que seu texto faça sentido para o 

público-leitor no sentido deste público reconhecer no texto marcas de sua cultura. Ao 

ter algum conhecimento sobre seu público, o tradutor aproxima o fato do leitor que 
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está cultural e geograficamente afastado dele. Zipser e Polchlopek (2006), atestam 

que: 

 

[...] o jornalismo funciona como um mapa cultural da sociedade: pauta o que 
o público fala, discute e comenta, informa e forma opiniões, além de atuar 
como um organizador e tradutor de perfis sociais, isto é, representar as 
características dos grupos sociais para os quais os fatos noticiosos são 

relatados. (ZIPSER; POLCHLOPEK, 2006, p.48). 
 

Cada língua possui suas particularidades que são impostas a seus falantes, o 

que faz com que a visão do mundo seja peculiar a cada um. Essa é uma forte razão 

para as traduções jornalísticas serem realizadas por tradutores. O tradutor bilíngue é 

então bicultural. A tradutora francesa Marianne Lederer, em sua obra La Traduction 

aujourd’hui - le modèle interprétatif (2006), diz:  

 

O tradutor bilíngue é também bi cultural, capaz de ver em duas línguas 
diferentes o mundo descrito pelos textos escritos, graças a seus 
conhecimentos linguísticos, mas também ao seu conhecimento deste 
“mundo”. Capaz de ver o mundo estrangeiro ele é também capaz de 
expressá-lo e fazer ver àqueles que não o conhecem. (LEDERER,2006, 
p.103, tradução nossa)5 

 

O texto jornalístico possui algumas características que devemos considerar 

na tradução. De acordo com Carmen-Ecaterina Astirbei, em Particularités de la 

traduction du texte de presse: le problème du titre journalistique (2011), do ponto de 

vista tradutológico os artigos jornalísticos estão entre os mais discutíveis. Para ela, 

muitas vezes não há uma tradução propriamente dita, mas sim adaptações a 

algumas circunstâncias (contexto social, cultural) da língua de chegada. 

A autora afirma que o texto jornalístico possui normas e regras de escrita que 

devem ser conhecidas pelo tradutor, por isso na maioria das vezes a tradução é feita 

por jornalistas. Por outro lado, o jornalista dificilmente tem o domínio da língua para 

a qual precisa traduzir. O ideal é que as traduções nesses casos sejam feitas por um 

tradutor-jornalista, o que é extremamente difícil. 

 Ainda segundo Astirbei (2011), os textos jornalísticos geralmente apresentam 

fatos recentes, o tradutor deve conservar esse frescor da notícia, torná-la atraente, 

compreensível e conhecer o público ao qual se destina a informação. Esse 
                                                 
5  Le traducteur, bilingue, est aussi biculturel, capable de voir le monde d´signé par des textes écrits 

en deux langues différentes, grâce à ses connaissances linguistiques, mais aussi grâce à sa 
connaissance de ce <<monde>>. Capable de voir le monde étranger, il est capable de l’exprimer et 
de le faire voir à ceux qui l’ignorent. 
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conhecimento é importante para direcionar o estilo e a terminologia correta, sem, 

contudo, deixar de ser claro, simples e explicativo. Quando falamos em simples não 

significa (nem poderia) ser simplório ou pobre, menosprezando o leitor. A função do 

tradutor e seu desafio é se inserir um pouco abaixo do nível de compreensão dos 

leitores mais cultos e aumentar o nível cultural do cidadão comum. As adaptações 

que devem ser utilizadas nos textos, escolhas e as exigências de quando seguir 

uma linha mais técnica ou flexível, o uso de abreviações, sem perder a clareza para 

situar o leitor no texto da melhor forma possível, são alguns desafios para esse 

profissional. Sobre isso a autora diz: 

 

Em tradução, é muitas vezes difícil ser claro e conciso, restituir a notícia de 
maneira exata e completa, principalmente quando ela é muito técnica ou 
quando o tradutor precisa recorrer a explicações. É preciso, nesses casos, 
fazer uma escolha entre os diferentes métodos de tradução. (ASTIRBEI, 
2011, p. 35, tradução nossa)6 

 

 

Outro desafio ao ato de traduzir é que um mesmo fato pode ser transmitido de 

várias formas nas várias culturas e línguas, tendo o tradutor que muitas vezes fazer 

adaptações culturais na língua de chegada para auxiliar o leitor à compreensão. 

Para Zipser e Polchlopek a tradução se coloca em termos culturais, isto é, ela tem a 

possibilidade e ao mesmo tempo deve se moldar à cultura da língua de chegada, 

muitas vezes adicionando explicações extras sobre dada informação com o objetivo 

de tornar a leitura ainda mais fluida e entendível. Toda sociedade possui suas 

particularidades, em alguns casos distantes da realidade de muitas outras ao redor 

do mundo, e essa alienação frente ao espaço do desconhecido, no momento da 

tradução, deve ser elucidada para que o leitor tenha consciência do que se trata- o 

tradutor tem a função de diminuir o quanto possível o abismo que se encontra entre 

duas culturas diferentes. As autoras afirmam que:  

 

A percepção do envolvimento de parâmetros culturais durante o processo 
de transposição ou “tradução” das notícias entre fronteiras internacionais 
estabelece um novo conceito para se pensar a tradução em meio 
jornalístico: a tradução como representação cultural, oposta à noção de 
transcodificação isenta conforme ditada pelos manuais de redação. 
(ZIPSER; POLCHLOPEK, 2006, p.47) 

                                                 
6   En traduction, il est parfois difficile d’être clair et concis, et de restituer l’information de façon exacte 

et complète, surtout quand celle-ci est assez technique ou quand le traducteur doit recourir à des 
explicitations, Il convient alors de faire un arbitrage entre les différentes méthodes de traduction.  
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Os títulos, segundo o professor Jorge Pedro Souza (2001), são o primeiro 

nível de informação que o leitor tem, funcionam como porta de entrada e são as 

primeiras razões de atração ou rejeição. São, na maioria das vezes, responsáveis 

pela compra e ou a leitura do jornal. 

E para os títulos, como atua a tradução? 

Para a tradução dos títulos em jornalismo usamos também técnicas e 

levamos em consideração todas as características desse gênero. 

A característica de um título jornalístico é sua concisão, e sua função é 

apresentar a informação chamando a atenção do leitor. Nessas traduções o tradutor 

dispõe de grande flexibilidade. O que deve ser levado em conta sobre como será o 

título é também o estilo do jornal e seu público. A linguagem dos títulos também 

varia em cada língua tendo o tradutor que conhecê-la e adaptar o seu trabalho. 

Apesar de serem curtos, os títulos são multifuncionais e precisam de técnicas para 

serem traduzidos. Entre todos os problemas inerentes à tradução de títulos 

jornalísticos, o mais difícil parece ser as implicações da cultura no título a ser 

traduzido. É ela que vai direcionar os métodos escolhidos para a realização do 

trabalho.  Existem algumas estratégias que são utilizadas nos títulos para darem 

mais vivacidade à matéria. Para Astirbei, algumas delas são o uso de: jogo de 

palavras, metáforas, paradoxo e o efeito surpresa. 

Na internet, onde a velocidade dos fatos noticiados é ainda maior a 

importância dos títulos se agiganta. É ele que fará o leitor acessar ou não o 

conteúdo. 

Para a teórica da tradução e professora da Universidade Pompeo Fabra de 

Barcelona, Gemma Andújar Moreno, em La traduction français-espagnol des titres 

journalistiques du Monde Diplomatique: um exemple de tension entre adéquation et 

acceptabilité (2006), os títulos, como estruturas polifuncionais que são, atuam como 

uma unidade completa, tanto na cultura de partida como na cultura de chegada. E 

isso exige do tradutor elaboração para uma construção de sentido complexa. De 

acordo com Moreno (2006), as funções que aparecem nos títulos jornalísticos se 

referem às funções básicas da linguagem. São elas: 

 

Função Fática: estabelece o contato, abre a comunicação entre autor e leitor 

Função Apelativa: seduz o leitor para que leia o artigo 
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Função Informativa: apresenta o assunto que será descrito 

Função Expressiva ou Emotiva: transmite atitudes ou emoções do autor em 

relação aos acontecimentos.   

 

O objeto do nosso trabalho, tradução de títulos jornalísticos, será analisado 

conforme a classificação de Gemma Andújar Moreno. Esta classificação dos títulos 

obedece uma escala que oscila da menor à maior intervenção do tradutor. 

 

Menor intervenção do tradutor:  

     I    Tradução Literal e Quase Literal (dominantes)                 

     II   Tradução Não Literal (secundárias)                    

                    Modulação 

                    Modificação:   Adição de aspas 

                                           Mudança de um ato do discurso 

                                           Transformação da estrutura do título de origem  

                                           Supressão de um elemento locativo                                         

 

Maior intervenção do tradutor:                             

                    Mutação:  mudança radical de sentido 

 

As traduções literais ou quase literais são habituais nos títulos jornalísticos. 

Segundo a autora, nelas observamos que não existe uma discordância entre o texto 

de saída e o de chegada. Às vezes constatamos uma pequena alteração, mas que 

não modifica o senso global, como a mudança do singular para o plural, por 

exemplo. Elas são as que menos sofrem a intervenção do tradutor. As traduções não 

literais ganham uma classificação: modulação, modificação e mutação. 

No próximo capítulo falaremos individualmente de cada uma delas, 

explicando e exemplificando com os títulos jornalísticos de nossa pesquisa. 
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2. TRADUÇÕES LITERAIS, QUASE LITERAIS, NÃO LITERAIS E 

PROPOSTAS DE TRADUÇÃO 

 

O indivíduo, dentro de uma sociedade moderna, vive cada vez mais 

mergulhado em um oceano de informações que lhe são lançadas a todo instante por 

uma variedade de plataformas midiáticas físicas ou virtuais. No entanto, esse 

mesmo sujeito ocupa uma realidade social onde o tempo, longe das obrigações 

profissionais ou não do cotidiano, se caracteriza como um bem em escassez e, por 

essa razão, procura absorver conteúdos que menos preencham seu espaço livre. 

Consequentemente, os enunciados que se apresentarem de modo mais chamativo e 

interessante, são os que ganham a preferência de muitos leitores; assim, os títulos 

são de enorme importância para que o leitor seja atraído para dentro do noticiário, 

além disso, que sejam um meio de comunicação prévio sobre o corpo do texto. No 

jornalismo os títulos desempenham o importante papel de serem sinalizadores, 

responsáveis por atrair a atenção do leitor e, muitas vezes, dando a ele um resumo 

do texto da notícia. Sobre isso o professor Jorge Pedro Sousa, em seu livro intitulado 

Elementos de jornalismo impresso (2001), afirma: 

 

Um bom título acrescenta valor a uma peça jornalística. Na tradição 
jornalística dominante, os títulos devem ser informativos, sintetizando 
o núcleo da informação numa frase curta, forte e sedutora. Devem ter 
garra. Devem ser claros, concisos, precisos, atuais e verídicos. 
Lendo-se títulos assim redigidos, torna-se possível de imediato, 
apreender a informação mais relevante que um jornal oferece. 
(SOUSA,2001, p.200). 

 

Nesse sentido, pode ser observado a posição do título como uma das mais 

complexas estruturas de um texto jornalístico, pois nele está inserido o extrato do 

noticiário. É a partir desse enunciado que o indivíduo terá uma ideia geral do que 

encontrará nas linhas seguintes, e se irá ou não beber dessa fonte. Por isso, deve-

se pensar, cuidadosamente, na construção dos títulos, e no caso de textos oriundos 

de jornais estrangeiros, pensar a maneira como serão traduzidos para a língua de 

chegada, preservando sua essência e, igualmente, estruturando-o de forma clara, 

atraente e compatível ao entendimento do público do país destinado. Para isso, o 

tradutor poderá optar por uma tradução literal, quase literal e tradução não literal. 
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2.1 TRADUÇÃO LITERAL 

 

Um dos caminhos para se chegar a tradução de um texto é através do modo 

literal, que se caracteriza pela preservação de seu sentido mais básico por 

intermédio da compatibilidade quase fiel entre as palavras identificadas nas duas 

línguas. Trata-se de uma tradução mais limitada e fechada, seguindo, praticamente 

as mesmas regras utilizadas na elaboração do título original. Conforme o Dicionário 

Aurélio (2010, p.470), duas das definições para o conceito de “literal” são: ” [...] 2. 

Conforme à letra do texto e 4. Que denota rigor, exato, rigoroso”. 

Porém, classificar o termo “literal” como sinônimo de palavra por palavra é 

algo que não é de consenso, pois na tradução a ideia de se buscar uma exatidão 

entre palavras de duas línguas distintas torna-se enganosa. 

 A professora Heloísa Gonçalves Barbosa, em Procedimentos Técnicos da 

Tradução: Uma nova proposta (2020), baseando-se nos pontos de vista de autores 

como Vinay e Darbelnet (1977), Nida (1964), Catford (1965) e Newmark (1981), 

sugere uma nova classificação, propondo uma recaracterização dos procedimentos 

técnicos na tradução de modo geral. Ela apresenta, na obra, uma análise ampla dos 

modelos dos autores citados e procura apresentá-los de forma mais sintética e 

didática. A estudiosa define as duas categorias: 

Tradução palavra por palavra, de acordo com Aubert (1987, p. 15): 

 

[...] a tradução em que determinado segmento textual (palavra, frase, 
oração) é expresso na LT mantendo-se as mesmas categorias numa 
mesma ordem sintática, utilizando vocábulos cujo semanticismo seja 
aproximadamente) idêntico ao dos vocábulos correspondentes no TLO 
(AUBERT,1987, p.15 apud BARBOSA, 2020, p. 71). 

 

A autora ainda afirma que este tipo de tradução possui restrições tendo em 

vista a   difícil convergência estrutural entre duas línguas. 

Segundo a autora, é o conceito mais propagado sobre tradução. Barbosa (2020, 

p.71), ao se respaldar nas palavras de Aubert (1987, p.15), aponta que ele “[...] 

considera a tradução literal como aquela em que se mantém uma fidelidade 

semântica, estrita, adequando, porém, a morfossintaxe às normas gramaticais da 

LT”, sendo LT língua da tradução”. 

Alguns autores como Vinay e Darbelnet (1977), por exemplo, não possuem 

tradução quase literal em sua classificação, somente a tradução direta que 
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equivaleria à tradução literal. Já Barbosa (2020) chama algumas traduções quase 

literais de transposição. Sobre isso a estudiosa diz: “A transposição consiste na 

mudança de categoria gramatical de elementos que constituem o segmento de 

traduzir [...]” (BARBOSA,2020, p.72.)  

Para este trabalho, optou-se por seguir a classificação de Moreno (2006), por 

ser direcionada ao objeto de nossa pesquisa. Ela defende que a tradução literal é 

aquela onde não há desacordo entre os enunciados de partida e o de chegada, pois 

a tradução é fiel ao texto em língua de saída. 

As traduções literais são muito frequentes em documentos e textos oficiais e 

em títulos jornalísticos como podemos observar nos exemplos a seguir: 

 

(1) Intégration, la grande obsession7   ( février) 

            Integração, a grande obsessão8      ( fevereiro) 

 

(2) Le Saint Empire économique allemand9    (février) 

            O sacro império econômico alemão10         ( fevereiro) 

 

Nos títulos (1) e (2), podemos verificar também uma tradução palavra por 

palavra, já que os vocábulos obedecem a mesma ordem sintática. 

 

(3) Retour de la violence politique au Brésil11   (mai) 

            A volta da violência política no Brasil12        (maio) 

 

No exemplo (3) isso já não ocorre. Mesmo com a adição do artigo “a” a 

tradução é literal, mas não se encaixa na palavra por palavra. 

Como podemos observar, nesses três casos não houve diferenças, sendo as 

traduções exatas ao texto em língua original.  

 

                                                 
7 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/02/BREVILLE/58402 Acesso em:   

24/03/2021 
8 Disponível em: https://diplomatique.org.br/integracao-grande-obsessao/ Acesso em 24/03/2021 
9 Disponível em: www.monde-diplomatique.fr/2018/02/RIMBERT/58356 Acesso em 24/03/2021 
10 Disponível em: https://diplomatique.org.br/o-sacro-imperio-economico-alemao/ Acesso em 
24/03/2021 
11 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/VIGNA/58616 Acesso em 24/03/2021  
12 Disponível em: https://diplomatique.org.br/a-volta-da-violencia-politica-no-brasil/ Acesso em: 
24/03/2021 

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/02/BREVILLE/58402
https://diplomatique.org.br/integracao-grande-obsessao/
http://www.monde-diplomatique.fr/2018/02/RIMBERT/58356
https://diplomatique.org.br/o-sacro-imperio-economico-alemao/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/VIGNA/58616
https://diplomatique.org.br/a-volta-da-violencia-politica-no-brasil/
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2.2 TRADUÇÂO QUASE LITERAL 

 

Segundo Moreno (2006), a classificação para tradução quase literal é aquela 

onde um elemento do título estrangeiro, neste caso o francês sofreu uma pequena 

alteração ao ser traduzida, sem a mudança de sentido, como por exemplo, troca do 

tempo verbal. 

 

(4) “Vous n’aurez pas ma suffrance”13         (mai) 

            “Seu sofrimento não é como o meu”14   (maio) 

 

Neste exemplo (4) se fosse literal poderíamos traduzir por: “Você não terá 

meu sofrimento”. Como podemos ver, houve uma alteração no tempo verbal e 

também uma inversão, resultando numa mudança de perspectiva frasal, sem, 

contudo, modificar o sentido. O tradutor neste caso optou pela inversão 

provavelmente para aumentar a carga sentimental, dando mais emoção ao 

enunciado. 

 

(5) Choisir ses héros15              ( mars) 

            A escolha dos heróis16      ( março) 

 

Neste caso (5), para ser literal, sugerimos a tradução: “Escolher seus heróis”, 

o que poderia não ser atraente para o leitor. A adição do artigo, mudança do tempo 

verbal e a troca do pronome possessivo pela contração da preposição e artigo 

definido deram mais relevância ao título sem, contudo, mudar seu sentido. Porém, a 

retirada do pronome possessivo causa uma despersonalização, provocando um 

afastamento com o leitor. 

As traduções literais e quase literais são as mais utilizadas no meio 

jornalístico, como pudemos verificar nos títulos coletados para a pesquisa. Segundo 

Moreno (2006), as traduções literais e quase literais encontram-se sob o ponto de 

                                                 
13 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/MICHAELS/58610 Acesso em: 

24/03/2021 
14 Disponível em: https://diplomatique.org.br/seu-sofrimento-nao-e-como-o-meu/ Acesso em: 
24/03/2021  
15 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/03/RIMBERT/58461 acesso em: 
24/03/2021  
16 Disponível em: https://diplomatique.org.br/escolha-dos-herois/ Acesso em: 24/03/2021 

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/MICHAELS/58610
https://diplomatique.org.br/seu-sofrimento-nao-e-como-o-meu/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/03/RIMBERT/58461
https://diplomatique.org.br/escolha-dos-herois/
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vista da intervenção do tradutor, no nível mais baixo. Para a autora, as traduções 

mostram que o tradutor julgou ser possível respeitar as particularidades estruturais e 

formais do texto fonte. 

As traduções literais e quase literais possuem pouca modificação nestes tipos 

de títulos informativos, possivelmente para uma adaptação à língua traduzida, 

mostrando uma fidelidade e um respeito ao autor do texto original. Sobre isso 

Hérnandez Guerrero afirma, em seu trabalho La traducción de los titulares 

periodísticos (2004): 

 

Em uma alta porcentagem os títulos dos artigos de opinião se traduzem 
literalmente; as modificações produzidas são mínimas e em sua maioria 
devido às exigências da nova situação comunicativa. [...]. Sendo assim, 
grande parte dos títulos dessa variedade textual experimentam poucas 
mudanças ao serem traduzidos e o mesmo ocorre com outras variedades 
do gênero argumentativo, como análise e editoriais onde as mudanças são 
mínimas. (GUERRERO, 2004, p.279, tradução nossa)17 

 

Através da nossa pesquisa pudemos observar que na maioria das vezes a 

tradução literal ou quase literal foram utilizadas nos títulos jornalísticos selecionados 

na coleta de dados. Independentemente dos gêneros das notícias, essas traduções 

se destacaram das demais. As pequenas mudanças que ocorreram foram 

consequências de uma adaptação à nova situação de comunicação que a língua, no 

nosso caso o português, pedia. Pudemos observar que a fidelidade ao autor do texto 

original foi possível também pela proximidade que o francês e o português possuem. 

Nossa pesquisa nas traduções literais e quase literais corroboram os estudos de 

Gemma Anjúdar Moreno a respeito da modalidade mais frequente nas traduções dos 

títulos jornalísticos. 

 

2.3 TRADUÇÃO NÃO LITERAL 

 

Como visto no anteriormente, a prática de traduções literais é 

predominantemente vasta quando se pensa nos títulos jornalísticos, mas existem 

                                                 
17“ Em um alto porcentaje de los artículos de opinión se traducen literalmente; las modificaciones que 
se producen son mínimas y em su mayoría debidas a exigências de la nueva situación comunicativa 
[...]. Así pues, gran parte de los títulos de esta variedade textual experimentan pocos câmbios al ser 
traducidos y lo mismo ocorre com otras variedades del género argumentativo, como análisis y 
editoriales, donde los câmbios son mínimos.” 
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também situações onde não é possível realiza-las, por essa razão o tradutor utiliza 

aquilo que é denominado traduções não literais. 

Através da revisão da literatura sobre tradução realizada por Barbosa (2020), 

encontra-se o modelo de Vinay e Darbelnet (1977), onde os autores chamam de 

tradução oblíqua aquela que não é literal pois necessita de recursos que alterem a 

forma sem, contudo, alterar a mensagem. Independentemente das diferentes 

nomenclaturas que esta modalidade de tradução obteve ao longo do tempo, o que 

se identifica em comum é a necessidade da intervenção do tradutor para realizá-las. 

O tradutor, principalmente diante das possíveis dificuldades na tradução, 

identifica as semelhanças e diferenças estruturais, linguísticas, discursivas entre as 

duas línguas, a análise contrastiva. Para Moreno (2006), nas traduções onde não há 

uma associação direta entre os textos, é preciso que o tradutor lance mão de 

estratégias para analisar e solucionar o problema. São as chamadas estratégias de 

tradução. Sobre isso a autora apresenta: 

 

O objetivo da análise contrastiva é, num primeiro momento, descrever os 
mecanismos recorrentes utilizados pelos tradutores para dar o significado 
exigido pelo texto fonte com o material linguístico et discursivo da língua de 
chegada. Estes mecanismos chamados de estratégias de tradução, 
dependem de uma escolha pessoal do tradutor de acordo com sua 
interpretação do texto. (MORENO,2006,n.p. tradução nossa)18   

 

De acordo com Moreno (2006), as traduções não literais podem ser divididas 

em: modulação, modificação e mutação. Sobre cada uma delas falaremos agora. 

 

2.3.1. Modulação  

 

A modulação ocorre quando temos uma mudança sintática, de sentido ou 

estilística. De acordo com Barbosa (2020), a classificação utilizando a palavra 

modulação já é usada por Vinay e Darbelnet (1977). Em seu livro, a autora define 

como: “ [...] uma mudança de ponto de vista, ou de foco na expressão da mensagem 

em cada uma das línguas envolvidas na tradução. ” (BARBOSA, 2020, p.30). 

                                                 
18 “ Le but de l’analyse contrastive est, en un premier temps, de décrire les mécanismes récurrents 

utilisés par les traducteurs pour rendre le sens postule par le texte de départ avec le matériel 
linguistique et discursif de la langue d’arrivée. Ces mécanismes ou stratégies de traduction, qui 
relèvent d’un choix personnel du traducteur, rendent compte de son interprétation du texte.” 
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De acordo com Moreno (2006) “[...] a tradução desenvolve um aspecto 

sintático, semântico ou estilístico de afastamento (mais amplo), mantendo 

determinadas relações de convergência”.19    

Os exemplos de modulação do corpus analisado são: 

 

(6)  Vaine réforme policière à Kiev20          ( juin) 

       A reforma policial de Kiev 21               ( junho) 

 

A reportagem fala sobre o envolvimento do filho do ministro do Interior da 

Ucrânia, suspeito de fraude e corrupção envolvendo as Forças Armadas e o 

fracasso na reforma da polícia local prioridade do programa pós- revolucionário. 

No título em francês “vaine reforme” seria traduzido como reforma inútil, vã. 

Optando por remover o adjetivo no título em português, o tradutor retira a carga 

emocional do enunciado, realizando uma mudança estilística no enunciado. 

 

2.3.2. Modificação  

 

A modificação é usada como uma solução interpretativa. Pode ser através de 

inclusão de aspas, mudança de um ato verbal como interrogação, exclamação, etc, 

transformação da estrutura do título e supressão de um elemento locativo. Sobre 

isso Moreno (2006) diz: 

 

As modificações aparecem quando a solução de tradução contrasta com o 

texto de origem, mas é justificável por uma hipótese interpretativa. [...] todas 

estas estratégias de tradução atendem à uma mesma lógica: “uniformizar” o 

título de origem para obter um título mais usual e verdadeiro para os leitores 

[...] (MORENO,2006, n.p. tradução nossa)22.  

 

                                                 
19  “[...] la traduction développe un aspect syntactique, sémantique ou stylistique de disjonction (plus 

général) tout en gardant certains liens de convergence”.  
20 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/06/GOBERT/58765 Acesso em: 
26/03/2021 
21 Disponível em: https://diplomatique.org.br/a-reforma-policial-de-kiev/ Acesso em: 26/04/2021 
22 “ Les modifications apparaissent lorsque la solution de traduction montre un rapport contrastif avec 

le texte de départ, mais justifiable par une hypothèse interprétative. [...] ces stratégies de traduction 
répondent toutes à une même logique : “normaliser” le titre de départ pour obtenir un titre plus 
conventionnel et naturel pour les lecteurs[...]” 

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/06/GOBERT/58765
https://diplomatique.org.br/a-reforma-policial-de-kiev/
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A seguir os exemplos para cada uma das estratégias mencionadas dentro das 

modificações. 

Ao optar pela inclusão de aspas o tradutor tem a autonomia de incluir um 

termo ou expressão entre aspas mesmo que não estejam presentes no título 

original, como no título abaixo: 

 

(7)  Ce que la bataille culturelle n’est pas23    ( mars) 

       O que as “batalhas culturais” não são24   ( março) 

 

No título em português o tradutor optou pela utilização das aspas na produção 

textual para enfatizar a expressão batalhas culturais. O leitor, desta forma, já 

imagina qual o contexto e o peso que esta expressão possui na reportagem. Já no 

francês o título não mostra toda essa relevância. 

 

(8)   Paraguay, pays de l’« or bleu »25    (octobre) 

       Paraguai, o país do ouro azul 26        (outubro) 

 

A matéria fala sobre a riqueza hídrica paraguaia, objeto de disputa de várias 

empresas. Apesar da abundância, a distribuição é desigual e mal gerida o que deixa 

um quarto da população sem receber água própria para o consumo.  

Neste exemplo (8), ocorre o contrário do anterior. No enunciado francês a 

expressão “ouro azul” está entre aspas enquanto que na brasileira o tradutor optou 

por excluí-las. Ouro azul sendo uma metáfora para água é enfatizado no título 

original quando colocado entre aspas. Já em português o tradutor deixou o discurso 

mais direto, sem criar uma distância enunciativa, pressupondo o entendimento do 

leitor em relação à metáfora. 

 A mudança de um ato de fala é quando o tradutor interfere promovendo uma 

troca dos enunciados que possuem exclamação, interrogação ou mesmo afirmação 

entre as mesmas. Por exemplo: 

                                                 
23 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/03/KEUCHEYAN/58474 Acesso em: 
26/05/2021 
24 Disponível em: https://diplomatique.org.br/o-que-as-batalhas-culturais-nao-sao/ Acesso em: 
26/05/2021 
25 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/10/BEAULANDE/59148 Acesso em: 
05/06/2021 
26 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/10/BEAULANDE/59148 Acesso em: 
05/06/2021 

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/03/KEUCHEYAN/58474
https://diplomatique.org.br/o-que-as-batalhas-culturais-nao-sao/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/10/BEAULANDE/59148
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/10/BEAULANDE/59148
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9)  Les cabotages diplomatiques de Donald Trump27    (janvier) 

      Qual é a inspiração da política externa de Trump?28 (janeiro)  

 

Nesse exemplo não temos uma tradução onde só houve uma mudança de um 

ato de fala. Conseguiríamos enquadrar esta tradução também na próxima 

classificação das traduções não literais: a mutação, mas aqui vamos nos restringir 

somente ao fato de transformar o enunciado de uma afirmação por uma 

interrogação, portanto não analisaremos as outras escolhas tradutórias. Se 

fôssemos alterar somente a mudança do ato verbal poderíamos traduzir por: “ Quais 

os limites diplomáticos de Trump? ” 

No enunciado francês a frase é menos enfática, mais rígida, dando a 

impressão de um conteúdo fechado onde o leitor não participa, adquirindo somente 

a informação. 

Ao trocarmos uma afirmação por uma indagação colocamos o leitor para 

refletir, antes mesmo de ler o conteúdo ele tem a sensação de estar inserido no 

contexto pois se sente emocionalmente incluído.  

A mudança de uma afirmação para uma interrogação pode também sugerir 

uma tomada de posição do tradutor diante da notícia. 

 A transformação da estrutura do título de origem é uma modificação sintática, 

uma estratégia onde o tradutor transforma um título bi estrutural em um só.  

De acordo com Moreno (2006), para essa transformação é preciso levar em 

consideração o gênero discursivo dos títulos jornalísticos, pois ele influencia as 

decisões do tradutor que visa uma melhor aceitação na língua alvo. Ainda segundo a 

autora essa estrutura é muito comum no jornalismo francês principalmente nos 

artigos do tipo argumentativo como análise de opinião, por exemplo. A seguir temos 

um exemplo: 

 

(10) Au Proche-Orient, la stratégie saoudienne dans l’impasse 29 (mars) 

       O impasse saudita no Oriente Médio30    (março) 

                                                 
27 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/01/ZAJEC/58242 Acesso em: 26/05/2021 
28 Disponível em: https://diplomatique.org.br/qual-e-inspiracao-da-politica-externa-de-trump/ Acesso 
em: 26/05/2021 
29 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/03/ACHCAR/58462 acesso em: 26/05/2021 

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/01/ZAJEC/58242
https://diplomatique.org.br/qual-e-inspiracao-da-politica-externa-de-trump/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/03/ACHCAR/58462
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Através desta pesquisa pudemos observar que este tipo de estrutura é 

também utilizado no jornalismo brasileiro e mantido nas traduções. Moreno (2006) 

destaca que, uma estratégia para transformar os títulos em uma única estrutura é 

excluir o termo locativo do texto fonte. 

  O locativo é usado sempre no início da frase. É um marcador para que o 

leitor se localize no discurso. Sua eliminação na tradução pode deixar o leitor sem 

uma direção para estabelecer uma relação com o fato noticiado. Sobre isso Moreno 

(2006) afirma: 

 

A exclusão, pelo tradutor, implica não somente na eliminação [...] de um 
guia que facilita a localização espacial do artigo, mas também, a 
neutralização de eventuais conclusões que o leitor possa julgar pertinentes 
neste espaço semântico. Além disso esta intervenção do tradutor pode estar 
relacionada com as tradições jornalísticas de cada cultura [...]. (MORENO, 
(2006,n.p. tradução nossa) . 

 

Como podemos observar nos exemplos a seguir onde houve essa eliminação: 

 

(11)  À Bure, la fabrique du consentement31      (janvier) 

        Uma fábrica do consentimento32                 (janeiro) 

 

A reportagem diz respeito ao projeto para descarte de resíduos nucleares na 

França. A comuna de Bure, no nordeste do país é quem enterrará os resíduos mais 

perigosos da cadeia nuclear. Um disfarce chamado de laboratório. 

No título traduzido, o leitor fica “perdido”, tanto por não saber onde nem do 

que se trata a notícia. A omissão do local não permite que o leitor estabeleça um 

vínculo prévio com a reportagem. Neste caso, provavelmente o tradutor omitiu por 

pensar que Bure não é um lugar conhecido, mas o título em si nada diz. Nossa 

sugestão para esta tradução é: ‘A permissividade radioativa na França.’  

 

(12)  Au Brésil, Jair Bolsonaro lance la guerre de l’école33    (novembre)   

                                                                                                                                                         
30 Disponível em: https://diplomatique.org.br/o-impasse-saudita-no-oriente-medio Acesso em: 
26/05/2021 
31 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/01/BALDASSARRA/58245 acesso em:   
32 Disponível em: https://diplomatique.org.br/uma-fabrica-do-consentimento/ Acesso em: 26/05/2021 
33 Disponível em: https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/11/17/au-bresil-jair-bolsonaro-lance-la-
guerre-de-l-ecole_5384906_3222.html Acesso em: 02/06/2021 

https://diplomatique.org.br/o-impasse-saudita-no-oriente-medio
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/01/BALDASSARRA/58245
https://diplomatique.org.br/uma-fabrica-do-consentimento/
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/11/17/au-bresil-jair-bolsonaro-lance-la-guerre-de-l-ecole_5384906_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/11/17/au-bresil-jair-bolsonaro-lance-la-guerre-de-l-ecole_5384906_3222.html
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        "Bolsonaro inicia guerra nas escolas.”34                           (novembro) 

 

A matéria é sobre um projeto de lei contra o “socialismo escolar”, sustentado 

pelos apoiadores do presidente Bolsonaro, que visa uma maior ‘neutralidade’ dos 

professores. Segundo o jornal francês a extrema direita brasileira insinua que as 

escolas estão assombradas pelo comunismo e fazem apologia a comportamentos 

desenfreados. 

O título em francês situa o leitor no contexto geográfico ao utilizar o elemento 

locativo. Em português, por se tratar de uma matéria sobre o país não há essa a 

necessidade. Esta tradução possui essa particularidade, o que não aconteceria se a 

reportagem fosse sobre qualquer outro local, como comentado no exemplo (11). 

 

2.3.3. Mutação  

 

A mutação diz respeito às mudanças radicais de sentido, ou seja, que 

afastam a tradução do texto original. Sua aplicação é para que a notícia atinja e 

tenha coerência na língua de chegada. Sobre isso Moreno (2006) observa que com 

a mutação a relação de equivalência é diluída, podendo muitas vezes ser 

considerada uma adaptação. Em seu trabalho a autora pontua: 

 

  Estas divergências, que se situam no nível de maior intervenção do 
tradutor, são aquelas onde mais aparecem as estratégias usadas para 
adaptar as versões[...] às novas condições na cultura de chegada. Em 
muitos casos é possível falar de adaptações mais do que de traduções por 
conta da presença de desvios de sentido difíceis de explicar. 
(MORENO,2006, n.p. tradução nossa)35  

 

A estudiosa Heloísa Barbosa (2020), em seu livro, define adaptação como o 

limite extremo da tradução, ela diz que a estratégia é aplicada onde o discurso do 

texto na língua original não existe na língua da tradução, podendo ser reproduzida 

por uma outra correspondente na realidade extralinguística da língua de tradução. 

                                                 
34 Disponível em: https://www.rfi.fr/br/brasil/20181117-bolsonaro-lancou-cruzada-contra-escola-diz-materia-
de-capa-do-le-monde Acesso em: 02/06/2021 
35“ Ces divergences, qui peuvent se situer au niveau supérieur d’intervention du traducteur, sont celles 
qui font mieux apparaître les stratégies appliquées pour adapter les versions [...] aux nouvelles 
conditions de la culture d’arrivée. Dans beaucoup de cas, il est même possible de parler d’adaptations 
plus que de traductions, par la présence d’écarts de sens difficiles à expliquer “ 

https://www.rfi.fr/br/brasil/20181117-bolsonaro-lancou-cruzada-contra-escola-diz-materia-de-capa-do-le-monde
https://www.rfi.fr/br/brasil/20181117-bolsonaro-lancou-cruzada-contra-escola-diz-materia-de-capa-do-le-monde
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Estas traduções, onde o tradutor se distancia do texto fonte, requerem mais 

conhecimento e habilidade, no entanto são mais interessantes. 

Podemos observar a estratégia nos seguintes exemplos: 

 

(13) « Homo sapiens » n’a plus le monopole des droits36     (juillet) 

          Fazer jus aos direitos dos animais37          (julho) 

 

A reportagem faz referência a institucionalização dos direitos dos animais, o 

que vai muito além de proibir os maus-tratos. Cursos consagrados aos direitos e aos 

animais se espalharam nos Estados Unidos e recentemente na França, Basiléia, 

Suíça, por exemplo, onde são ofertados cada vez mais diplomas em Direito Animal.  

No título em português o tradutor deixou claro o conteúdo da reportagem. A 

opção por mudar o foco do homem (título francês) para o animal (título em 

português) foi para permitir, dessa forma, um melhor entendimento ao leitor 

brasileiro. Aqui não foi por impossibilidade ou inexistência de uma correspondência 

entre as duas línguas. 

 

(14) Un fonds de commerce pour les nationalistes hongrois38    (juin) 

        O medo de desaparecer 39   (junho) 

 

A matéria retrata a queda de natalidade na Hungria, levando o país a um 

declínio, agravado pelos processos migratórios, sobretudo pela juventude. 

Procedimentos como naturalização de falantes de húngaro no exterior e incentivos 

fiscais para as famílias fizeram parte da estratégia para o aumento da população. 

Neste exemplo (14), o título francês é objetivo e impessoal, focando somente 

no lado racional sem mencionar o risco que vive o povo húngaro em razão da 

diminuição da população. 

 O enunciado em português, apesar de não especificar onde é o problema, 

tem uma carga emocional muito grande. Ele carrega um peso. É um título mais 

subjetivo e apelativo, atraindo mais a atenção do leitor. 

                                                 
36 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/07/LAMY/58810  Acesso em: 26/05/2021 
37 Disponível em: https://diplomatique.org.br/fazer-jus-aos-direitos-dos-animais/ Acesso em: 
26/05/2021 
38 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/06/LEOTARD/58728 Acesso em: 26/03/2021  
39 Disponível em: https://diplomatique.org.br/o-medo-de-desaparecer/ Acesso em; 26/03/2021  

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/07/LAMY/58810
https://diplomatique.org.br/fazer-jus-aos-direitos-dos-animais/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/06/LEOTARD/58728
https://diplomatique.org.br/o-medo-de-desaparecer/
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(15)  La politique du rayon de soleil 40   (juin) 

        O céu de repente volta a brilhar 41  (junho) 

 

O fato noticiado é sobre o gesto de aproximação entre as duas Coreias na 

questão de desnuclearizar a península.  Mesmo com as divergências entre o 

presidente americano Donald Trump (aliado do presidente sul-coreano) e o ditador 

norte coreano, os avanços para um acordo de paz estaria avançando. 

Os dois jornais escolheram enunciados mais poéticos para a notícia. Na 

tradução brasileira podemos observar uma referência ao passado recente, mais 

obscuro, quando o ditador coreano lançava mísseis no Pacífico e fazia testes 

nucleares, através da expressão “voltar a brilhar”. Esta escolha tradutória para o 

título em português proporciona um tom mais emotivo. 

 

(16)   Éclaircie en Asie42                    (novembre) 

          Mudança favorável na Ásia43   (novembro) 

 

Esta reportagem possui o mesmo tema, o desarmamento nuclear na Coreia, 

escrito por outros jornalistas cinco meses após a anterior (15).  Neste caso, o jornal 

francês optou por uma manchete mais subjetiva, utilizando a palavra éclaircie, que 

quer dizer uma melhora após um período conturbado, em vez de simplesmente 

mudança, como foi feito em português.  Já no português o título ficou menos criativo, 

mais explicativo e objetivo. 

 

(17) Prostituées nigérianes victimes du « juju » 44   (novembre) 

       A rede de prostituição nigeriana na França 45   (novembro) 

 

Os títulos acima são referentes à reportagem sobre a rede de prostituição 

nigeriana na França. As jovens, muitas vezes menores de idade, vindas de meio 

                                                 
40 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/06/BULARD/58769 Acesso em: 26/03/2021 
41 Disponível em: https://diplomatique.org.br/o-ceu-de-repente-volta-a-brilhar   Acesso em:26/03/2021 
42 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/HALIMI/59242 Acesso em: 29/04/2021 
43 Disponível em: https://diplomatique.org.br/mudanca-favoravel-na-asia/ Acesso em: 29/04/2021 
44 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/HAREL/59215 Acesso em: 24/03/2021 
45 Disponível em: https://diplomatique.org.br/a-rede-de-prostituicao-nigeriana-na-franca/ Acesso em: 
24/03/2021 

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/06/BULARD/58769
https://diplomatique.org.br/o-ceu-de-repente-volta-a-brilhar
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/HALIMI/59242
https://diplomatique.org.br/mudanca-favoravel-na-asia/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/HAREL/59215
https://diplomatique.org.br/a-rede-de-prostituicao-nigeriana-na-franca/
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precário, são seduzidas pela promessa de uma vida melhor, escolarização e até 

casamento. O processo de exploração é complexo. Um ritual é feito na presença de 

familiares e um líder religioso. É confeccionado um “juju”, um tipo de amuleto que 

garante a obediência da jovem às regras sob pena de maldição. 

O título em francês é uma afirmação categórica e ao classificar como vítima 

ele aumenta a carga emocional do enunciado, assim como ao citar o “juju” deixa o 

leitor curioso e pensativo sobre a difícil situação das jovens africanas. 

A tradução no português tem característica bem objetiva, é também uma 

afirmação, porém, ao escolher não traduzir a palavra vítima, o tradutor deixou o título 

com um caráter mais impessoal, abrandando a emoção transmitida no francês. 

 

(18)  La gauche selon Harvey Weinstein 46      (février) 

        O que a conduta de Harvey Weinstein nos diz sobre a esquerda 47   

(fevereiro) 

 

A reportagem fala sobre o diretor americano, acusado de assédio e agressão 

sexual por um número incalculável de mulheres, e íntima relação com o Partido 

Democrata e sua elite. 

O título francês é curto e objetivo. O leitor pode não ter a ideia de que se trata 

de como a esquerda é vista de acordo com o comportamento do diretor americano. 

O tradutor brasileiro já colocou o título sob um outro ângulo, dando uma nova 

perspectiva ao leitor. Ao explicitar que a conduta do diretor norteia o que esperar da 

esquerda americana ele induz o leitor a fazer um pré-julgamento da matéria sem 

mesmo lê-la. 

 

(19)  De Saint-Just à Macron, variations sur un même thème48   (avril) 

         A história da rejeição aos servidores49                  (abril) 

 

A reportagem é sobre o desejo do Presidente francês em extinguir mais de 

120.000 cargos do funcionalismo público. A reportagem traz ainda que esta não é 

                                                 
46 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/02/FRANK/58391 Acesso em 24/03/2021 
47 Disponível em: https://diplomatique.org.br/o-que-conduta-de-harvey-einstein-nos-diz-sobre-
esquerda/ Acesso em: 24/03/2021 
48 Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/2018/04/RUIZ/58543 Acesso em 05/06/2021 
49 Disponível em: https://diplomatique.org.br/a-historia-da-rejeicao-aos-servidores/ Acesso em: 
05/06/2021 

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/02/FRANK/58391
https://diplomatique.org.br/o-que-conduta-de-harvey-einstein-nos-diz-sobre-esquerda/
https://diplomatique.org.br/o-que-conduta-de-harvey-einstein-nos-diz-sobre-esquerda/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/04/RUIZ/58543
https://diplomatique.org.br/a-historia-da-rejeicao-aos-servidores/
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uma ideia nova, ao contrário, há mais de dois séculos o projeto faz parte dos 

governos. Em 1793, o líder revolucionário Louis Antoine Saint-Just chamou de 

“preguiçosos” aqueles que eram empregados pelo governo e que era preciso 

diminuir o número de agentes. 

O jornal francês faz referência a esta tentativa traçando uma linha do tempo 

em seu título e mostrando indiretamente, a falta de sucesso através da história. 

Propomos a seguinte tradução: De Saint-Just a Macron, variações sobre o mesmo 

tema, o que não seria interessante para o público brasileiro. 

No título traduzido a retirada dos nomes não acarretou perda para o 

entendimento, principalmente Saint-Just, que possui uma ligação somente com a 

França. O título em português possui uma conexão com o leitor brasileiro, já que 

aqui também há um consenso de que o funcionalismo público onera e muito a 

máquina pública. Tanto no Brasil como na França a rejeição é muito mais ao que o 

servidor público representa do que propriamente seu número. O tradutor, não 

acompanhando o título francês aproximou a reportagem da cultura de chegada. 

Podemos observar nos títulos citados que o tradutor optou ora por deixar os 

enunciados mais objetivos quando o título em língua original era mais subjetivo, ora 

o contrário. Não percebemos uma regra quanto aos títulos em francês serem sempre 

mais criativos, pessoais ou o contrário, em relação ao português. Estas diferenças 

não ficaram tão evidentes no nosso corpus. As escolhas tradutórias realizadas 

certamente foram feitas para que houvesse um melhor acolhimento pelo leitor, mais 

do que por uma dificuldade linguística. 

 

2.4. PROPOSTAS DE TRADUÇÃO 

 

Dentro das mutações encontramos também os títulos que se enquadram 

numa dificuldade maior por apresentarem particularidades culturais, jogo de 

palavras, ironia, trocadilhos, metáforas, etc. A inclusão deste tópico é somente para 

mostrar outros exemplos e as dificuldades em traduzi-los. Seria interessante, no 

futuro, ampliar a pesquisa nessa direção. Vamos sugerir algumas traduções para 

alguns desses casos. Os títulos a seguir foram retirados de dois jornais que não 

possuem correspondentes em português. Os jornais são Libération e o Le Canard 

enchainé. 
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(20) Brexit : le bout du tunnel ?50    (Libération 2018/11/25) 

 

A reportagem é sobre a aprovação do acordo sobre a saída do Reino Unido 

da Comunidade Europeia e as tensões e consequências deste fato. 

Primeiramente para analisarmos o título devemos ter em mente a existência 

do túnel que que é a ligação terrestre entre Inglaterra e França. O título francês pode 

ter duas interpretações. A primeira, que é o fim do túnel propriamente dito, a partir da 

saída do Reino Unido da comunidade europeia poderia haver alguma dificuldade em 

atravessar este túnel, conhecido por Eurotúnel. A segunda é a metáfora para túnel, 

que neste caso significa as relações entre Reino Unido e a Comunidade Europeia. 

Ao utilizar” fim do túnel” com este duplo sentido, o enunciado atrai a atenção do 

leitor. Já a tradução para o português somente por: “Brexit: o fim do túnel? ”, perde o 

impacto que o jogo de palavras causou, além de não fazer muito sentido para o 

leitor.  Uma sugestão é ” Brexit: o fim do Eurotúnel? “ Com a troca de túnel por seu 

nome, o leitor brasileiro fica mais familiarizado ainda assim, porém, o resultado nem 

se aproxima do sentido da versão francesa porque não fica evidente o duplo sentido 

pois a metáfora, para nós, não é clara. 

 

(21)  La défense de Lactalis, c'est du flan !51   (Le Canard enchainé - 

2018.10.31) 

 

A reportagem é sobre o escândalo da Lactalis, multinacional francesa de 

produtos lácteos, acusada de contaminação por salmonela no leite em pó. A 

princípio, o diretor comercial disse que o setor responsável pelo armazenamento do 

leite em pó destinado à fabricação de flans e sobremesas não estava contaminado. 

Era mentira. Foi comprovado a presença da bactéria através de uma auditoria. 

No título francês temos a associação da empresa com flan, um dos produtos 

comercializados por ela, porém “c’est du flan” é uma expressão que significa farsa, 

mentira. A tradução sem levar em conta o jogo de palavras é: “ A defesa da Lactalis 

é uma farsa! ”, o que faz sentido, traz um impacto ao leitor, mas não acompanha a 

proposta do jornal francês de sentido dúbio. A dificuldade para a tradução começa 

                                                 
50 Disponível em: https://www.liberation.fr/planete/2018/11/25/brexit-le-bout-du-tunnel_1694221/ Acesso 
em: 06/04/2021 
51 Disponível em: https://app.box.com/s/rxruw27hormshay91md3unfw9g2s6wng Acesso em:07/04/2021 

https://www.liberation.fr/planete/2018/11/25/brexit-le-bout-du-tunnel_1694221/
https://app.box.com/s/rxruw27hormshay91md3unfw9g2s6wng
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com o fato do escândalo ter atingido grandes proporções na França e ser noticiado 

em todos os meios de comunicação. Apesar da marca estar presente no território 

nacional, a divulgação do fato foi em menores proporções, o que faz com que a 

maioria daqui não conheça a empresa. Outro fato é a coincidência da expressão 

com o produto fabricado, um valor semântico para o qual não possuímos 

correspondência. 

 

           (22) Patrick Bruel, aimez-moi, émoi et moi 52  (Libération 2018/11/01) 

 

O jornal francês fala do novo álbum lançado por Patrick Bruel, famoso cantor, 

ator, campeão de pôquer e empresário. Emotivo, conversador, afetuoso e pacifista, o 

artista luta também por causas humanitárias e sociais. Bruel faz parte da memória 

de toda uma geração. 

O título francês tem uma assonância, uma sequência de sons iguais quando 

pronunciados, neste caso o som ‘muá’ [mwa]. É uma forma quase poética que 

chama a atenção do leitor, porém de difícil tradução. A primeira dificuldade para a 

tradução é que não se conhece muito do artista no Brasil, a segunda é a difícil 

missão de traduzir poesia. 

A tradução poética até hoje é motivo da discussão: é ou não possível 

traduzir? Este não é o foco do nosso trabalho, mas é interessante saber o que diz 

Mário Laranjeira (2012), sobre tradução poética: 

 

Por sua vez, existem os textos que tendem em direção ao polo do 
significante, em que a materialidade do signo prevalece sobre o conceito: o 
“fonema” recupera o seu valor de “som”, a escrita assume com frequência 
aspectos icônicos, a arbitrariedade do signo se enfraquece em proveito da 
motivação das relações entre significado e significante, e esse deixa de ser 
simples veículo do primeiro para vir a determiná-lo, a engendrá-lo 
(LARANJEIRA,2020, p.30).  

  

Propomos a tradução, saindo das palavras da língua original, só respeitando 

manter a sonoridade, “Patrick Bruel, coração conexão, emoção”. 

 

(23)  La SNCF dans un pétrin à grande vitesse53  (Le Canard enchainé-

2018.02.21 )   

                                                 
52 Disponível em: https://www.liberation.fr/musique/2018/11/01/patrick-bruel-aimez-moi-emoi-et-
moi_1689272/ Acesso em: 29/04/2021 

https://www.liberation.fr/musique/2018/11/01/patrick-bruel-aimez-moi-emoi-et-moi_1689272/
https://www.liberation.fr/musique/2018/11/01/patrick-bruel-aimez-moi-emoi-et-moi_1689272/
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A reportagem é sobre a reforma que o governo francês quer fazer no 

transporte ferroviário. O projeto inclui, fora alterar a malha viária dos trens rápidos, 

diminuindo cerca de 9000Km de pequenas linhas, mexer no estatuto dos 

trabalhadores, além do governo querer abrir concorrência com outras empresas 

privadas. A ministra dos transportes é suspeita de não fazer avançar a reforma. 

O enunciado do jornal francês faz um trocadilho com a empresa de trens de 

alta velocidade (SNCF) e o adjetivo empregado para o problema.  Como o leitor 

daqui pode não saber o que é a SNCF a tradução que propomos é: ” Na França, 

empresa de trens rápidos numa enrascada a grande velocidade”. Transformamos o 

título brasileiro em bimembre para acrescentarmos o locativo, situando o leitor no 

espaço geográfico; substituímos a sigla por uma explicação. As duas alterações não 

comprometem a ironia que foi preservada. 

 

(24)  Le métro du Grand Paris déraille dans un tunnel budgétaire54    (Le 

Canard enchainé - 2018.10.17)   

 

A reportagem é sobre o custo exorbitante do projeto da construção do metrô 

chamado Grande Paris. A previsão orçamentária mais que dobrou desde o início das 

obras. Os gastos não previstos e as más surpresas que aparecem põe em risco a 

abertura de algumas linhas antes dos Jogos Olímpicos de 2024. 

O título francês utiliza o verbo descarrilhar e o substantivo túnel que fazem 

referência a metrô, mas que metaforicamente possuem o sentido de sair do previsto 

e buraco respectivamente. Propomos a seguinte tradução: “Obra do metrô em Paris 

descarrilha no buraco orçamentário”. Ao acrescentar ‘obra’ e ‘Paris’, situamos o leitor 

sobre o que e de onde é a reportagem, mantivemos o verbo que possui também os 

mesmos significados (tanto literal quanto metafórico) nas duas línguas e trocamos 

túnel por buraco para aproximar mais da nossa cultura, visto que a palavra é usual 

para significar problema, dificuldade. 

Na prática da tradução, na maioria das vezes o tradutor não trabalhará sob 

condições ideais. A professora e tradutora francesa Marianne Lederer (2006),explica 

que mesmo que o tradutor tenha profundo conhecimento das duas línguas ele não 

                                                                                                                                                         
53 Disponível em: https://app.box.com/s/442vj336oaib0tfmlj983rkcw4uidqek Acesso em:  07/04/2021 
54 Disponível em: https://app.box.com/s/5uqai9syyw148ze2qaijqz45q6yi94mq Acesso em: 07/04/2021 

https://app.box.com/s/442vj336oaib0tfmlj983rkcw4uidqek
https://app.box.com/s/5uqai9syyw148ze2qaijqz45q6yi94mq
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poderá abranger o conjunto de possibilidades no qual se insere o léxico. Por vezes 

pode lhe faltar a veia poética, as mesmas convicções do autor ou mesmo o 

conhecimento aprofundado sobre o assunto. A autora se refere a tradução de textos, 

mas esta visão se aplica tranquilamente aos títulos jornalísticos. Sempre haverá uma 

perda, maior ou menor. As particularidades da língua como nos casos das figuras de 

linguagem, levam o tradutor a um impasse. O que deve ser privilegiado e o que deve 

ser transformado ou mesmo extinto. 

 A tradução do cultural, ainda segundo Lederer, não se trata somente sobre a 

correspondência entre as palavras da língua de partida e de chegada, mas 

sobretudo de transmitir o máximo possível o mundo implícito que engloba a 

linguagem do outro. 
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CONCLUSÃO 

 

          A necessidade de expansão do conhecimento, seja ela na literatura, nas 

artes ou nas ciências, movimentou o sujeito em direção a um caminho que o levasse 

a cada vez perto de informações que embasassem suas ideias, suas curiosidades, 

seus desejos ou seus prazeres. Essa ânsia por conteúdos diversos motivou esse 

indivíduo a buscar experiências desconhecidas em todos os meios possíveis, sejam 

físicos ou digitais – o ser humano contemporâneo demonstra, assim, possuir uma 

voracidade em absorver referências múltiplas no seu cotidiano, mesmo que em 

muitas ocasiões, seja de forma superficial. Nesse sentido, através da presente 

pesquisa, verificou-se a importância da tradução como uma ponte capaz de conduzir 

o conhecimento de um lado para outro no globo terrestre, atingindo, dessa maneira, 

inúmeros grupos sociais. Em outras palavras, a tradução bem elaborada dos títulos 

jornalísticos é capaz de sequestrar o público para dentro de seu texto, fazendo com 

que se conscientize sobre aspectos a sua volta. 

Neste processo foram observadas algumas semelhanças no que se refere às 

traduções dos títulos do francês para o português em relação ao trabalho 

desenvolvido por Moreno. A maioria dos títulos em francês do jornal Le Monde 

Diplomatique foi traduzida literalmente, ou quase, pelo correspondente brasileiro, 

confirmando os apontamentos da autora em seu trabalho com relação ao espanhol. 

Muitas vezes, isso ocorre pelo fato dos tradutores priorizarem a importação dos 

elementos linguísticos do texto fonte para o texto alvo, ou ainda por questões 

editoriais e logísticas, já que essa prática leva a economia de tempo e mão de obra. 

Logo, notou-se que nos periódicos utilizados, a versão brasileira seguiu quase 

totalmente o modelo francês na questão de estilo e estrutura. 

Outro ponto averiguado, no decorrer desta pesquisa, foi quanto à assinatura das 

reportagens traduzidas, pois, não se identifica no Le Monde Diplomatique Brasil nem 

na Rádio França Internacional, o nome do responsável pela tradução, somente do 

autor da reportagem original. Consequentemente, o leitor acaba por desconhecer se 

o trabalho realizado foi reflexo do esforço de um jornalista ou de um tradutor. 

Todavia, essa é uma indagação que não faz parte desta pesquisa, mas que merece 

receber, devidamente, uma análise que traga seus prós e seus contras, com base 

nos estudos da tradução e, ao mesmo tempo, no que toca a valorização do tradutor. 
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Para além disso, entendeu-se a importância da tradução dos títulos jornalísticos 

que carregam, além dos itens acima mencionados, as particularidades culturais de 

cada sociedade. A presença dessas marcas culturais nos títulos amplia a 

comunicação e a integração entre povos afastados geograficamente. Além disso, no 

desenvolvimento do trabalho, percebeu-se a interessante vertente da tradução 

jornalística como ferramenta no ensino da tradução em sala de aula. Como relata 

Polchlopek (2010) em Traduzindo textos jornalísticos- revendo o papel da tradução 

em sala de aula em língua estrangeira: “ [...] e tem se mostrado como uma 

experiência significativa para os alunos não só como tradução, mas também com o 

espaço de reflexão política, histórica, cultural e social que se abre a partir do 

exercício de análise e comparação entre fatos e textos. “ 

Por fim, por intermédio deste trabalho possibilitou-se enxergar o estudo da 

tradução como uma área fecunda, inesgotável fonte de conhecimento, “lugar” para 

se conhecer e expandir o olhar sobre o sujeito outro, o desconhecido. A tradução, 

assim sendo, é uma janela, uma passagem para se olhar naturezas ainda não vistas 

e, com isso, ter a oportunidade de respirar novos ares sob a perspectivas de culturas 

distantes. A tradução de obras literárias efetua essa função, que vem a ser o de 

oferecer ao leitor a chance para vivenciar uma vida além daquela entendida por ele, 

ao incorporar e refletir sobre personagens, situações e espaços longínquos de sua 

realidade. Parte final do artigo, onde deve responder às questões da pesquisa, 

correspondente aos objetivos e hipóteses, podendo tecer recomendações e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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