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1. Resumo  

Este projeto de Iniciação Científica pretende analisar a contraposição existente na 

prática de tradução de textos jornalísticos entre a domesticação e a estrangeirização 

destes textos. Com esta análise busco entender melhor qual é a prática dominante 

na tradução desses textos no Brasil. E quais elementos são priorizados ou não pelos 

tradutores.  

A análise está sendo feita a partir de 20 pares de textos selecionados e que foram 

publicados em um dos maiores portais da internet brasileira.  

2. Introdução  

Ao se traduzir um texto jornalístico de uma língua para outra é preciso se considerar 

quem será o público-alvo desse texto, e em qual meio de comunicação ele será 

apresentado. Outro ponto a ser definido é se o tradutor optará por domesticar ou 

estrangeirizar o texto.  

Para a realização desta pesquisa, foram adotadas as seguintes definições de 

categorias delineadas por Venuti (2009): 

 Domesticação: o texto pode ser adequado aos valores dominantes na cultura 

da língua alvo. E assim, apresentando uma abordagem conservadora e de 

assimilação, de forma que o texto apoie as regras locais, tendências 

editoriais, ideais políticos, etc.  

 Estrangeirização: o texto pode resistir e visar rever o modelo dominante, 

restaurando os textos estrangeiros excluídos pelas regras domésticas.  

Para estudar essas categorias, tomarei por base as principais estratégias usadas 

pelo tradutor para simplificar a leitura, citadas por Sara Bani (2006) : cortes ou 

resumos; inclusão de explicações; inclusão de explicações; generalização; 

substituição.  

3. Objetivo  

Com base no que foi apresentado anteriormente, pretendo descobrir algumas 

características em traduções jornalísticas brasileiras, a partir de um corpus paralelo 

de estudo composto por 40 textos: 20 na língua de partida (inglês) e 20 na língua de 

alvo (português).  



Busco responder às seguintes perguntas de pesquisa: 

 Quais estratégias e categorias são encontradas ao se analisar a tradução de 

um texto jornalístico? 

 Com qual tema ocorre a domesticação ou estrangeirização no texto 

jornalístico traduzido? 

 Como a escolha do tempo verbal usado pelo tradutor retrata a domesticação 

ou estrangeirização? 

Duas hipóteses iniciais estão sendo analisadas: 

 Prioridades são estabelecidas, no texto, no momento de transmitir 

informações provenientes de outras culturas para a atual comunidade 

interpretativa brasileira. E a partir dessas prioridades há uma tendência pela 

escolha por domesticar ou estrangeirizar o texto. 

 Há uma preferência pela domesticação das traduções de textos jornalísticos 

no Brasil; e existe um padrão e frequência nas estratégias usadas. 

4. Metodologia 

Para desenvolver as análises de tal projeto foram coletados, entre os dias 15 a 18 

de março de 2014, 20 textos publicados no portal brasileiro UOL de 11 a 18 de 

março de 2014, que foram traduzidos para o português a partir de textos em inglês 

de grandes veículos de comunicação internacional.  

Como unidade de análise foi escolhida a sentença, assim definida nas duas línguas: 

Sentença: "Expressão que encerra um sentido geral ou um princípio ou verdade 

moral máxima." (FERREIRA, 2010) 

Sentence: “A set of words that is complete in itself, typically containing a subject 
and predicate, conveying a statement, question, exclamation, or command, and 
consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses." 
1(OXFORD)  

                                                        
1 "Um grupo de palavras que é completo em si, tipicamente contendo um sujeito e predicado, transmitindo 
uma declaração, pergunta, exclamação, ou comando, e consiste de uma oração principal e as vezes de uma 
ou mais orações subordinadas." (tradução minha) 



Portanto, os textos do corpus paralelo estão sendo confrontados, sentença a 

sentença em busca de sinais nas traduções das categorias de Venutti (2009) e das 

estratégias de Bani (2006) a partir dos tempos verbais. 

5. Resultados Preliminares 

Por a análise estar em fase inicial ainda não se tem resultados preliminares.  
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