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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar o modo como a tradução para legendagem vem sendo 

produzida no streaming, buscando refletir sobre o processo mais amplo da tradução e o papel 

desempenhado pelo tradutor/legendador neste contexto. Entendemos que o streaming fornece 

ao espectador mais opções do que a TV aberta e fechada no que tange à forma de consumir as 

produções audiovisuais, produzindo a necessidade de se pensar sobre os possíveis impactos 

causados por esse novo fenômeno sobre o processo de produção das legendas. Nosso referencial 

teórico se constitui a partir de conceitos propostos pelos Estudos da Tradução, com foco na 

tradução audiovisual, mais especificamente, na legendagem. Mobilizamos o conceito de 

polissistema (Even-Zohar, 1978, 1979), que nos permite pensar sobre o contexto mais amplo 

de produção das legendas a partir dos diversos sistemas que interagem entre si, modelando a 

produção das mesmas; os de reescrita e patronagem (Lefevere, 1992), os quais são abordados 

aqui em referência à reescrita de um texto oral na forma escrita, que é modelada por fatores 

sociais, culturais e econômicos, bem como em referência à presença dos diversos agentes que 

exercem poder sobre a tradução/legendagem; e os de domesticação, estrangeirização e 

invisibilidade do tradutor (Venuti, 1986, 1995, 1998), os primeiros entendidos no sentido lato, 

como estratégias de tradução empregadas pelo tradutor, já o último para demonstrar como a 

presença e o trabalho do tradutor/legendador são ao mesmo tempo visíveis e invisíveis para o 

espectador no contexto do streaming. A pesquisa também se baseia nas definições de Gambier 

(2011, 2013) e Díaz Cintas (2012, 2018, 2013) a respeito da tradução audiovisual e da 

legendagem. A partir da análise da primeira temporada da série Outlander, buscamos refletir 

sobre possíveis especificidades da legendagem para streaming em relação aos demais meios 

nos quais legendas são exibidas. Os resultados indicam que as legendas do corpus de análise 

foram feitas a muitas mãos e que a etapa da revisão merece ser repensada no intuito de obtenção 

de maior consistência na produção de legendas. 

Palavras-chave: Estudos da tradução, tradução audiovisual, legendagem, streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to investigate how subtitles for streaming are being produced, seeking to reflect 

both on the process of translation in the broader sense and the role played by translators in this 

context. We understand that streaming provides more options to viewers than open and cable 

TV in terms of how to consume audiovisual productions. That produces the need to think about 

the possible impacts caused by this new phenomenon on the subtitling process. Based on the 

concepts proposed by the Translation Studies, we focus on audiovisual translation and more 

specifically on subtitling. We use the concept of polysystem (Even-Zohar, 1978, 1979), which 

allow us to reflect on the context of subtitling and the several systems that it interacts with, 

modelling their production; of rewriting and patronage (Lefevere, 1992), concerning the 

process that involves rewriting the oral text in the written form, which is modeled by social, 

cultural and economic factors, and making clear the presence of several agents that exercise 

power over translation; and of domestication, foreignization and invisibility (Venuti, 1986, 

1995, 1998), both the first and the second understood here in a broader sense such as translation 

strategies employed by the translator, and the latter as a way of highlighting the presence and 

the work of the translator/subtitler which are both visible and invisible to viewers in the context 

of streaming. In addition, we adopt the definitions of Gambier (2011, 2013) and Díaz Cintas 

(2012, 2018, 2013) in regards to audiovisual translation and subtitling. From our analysis, we 

seek to reflect on possible specificities in subtitling for streaming in comparison to other medias 

where subtitles are displayed at. The results show that the subtitles from our corpus were 

produced by more than one professional and that their revision needs to be reformulated in 

order to achieve more consistency in the process of subtitles production itself. 

Keywords: Translation studies, audiovisual translation, subtitling, streaming. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atividade da tradução remonta à Antiguidade, sendo responsável por mediar trocas 

culturais e comerciais ao longo dos séculos, seja a partir de traduções de cartas, documentos, 

tratados filosóficos, obras de ficção ou não, dentre muitos outros, até a tradução de negociações 

comerciais, políticas, diplomáticas etc. No decorrer dos vários períodos históricos, a tradução 

vem acompanhando a criação de novos gêneros e práticas envolvidos nos processos das 

diversas trocas humanas, o que inclui os novos meios de interação, promovidos pelo 

desenvolvimento das tecnologias. Nesse sentido, surgem também novas modalidades de 

tradução, como a interpretação de conferências com o uso de cabines, a tradução para 

localização de sites e a tradução audiovisual, objeto desta dissertação.  

Embora atualmente a área já esteja de alguma forma estabelecida e considerada no 

âmbito dos Estudos da Tradução, podemos apontar a Tradução Audiovisual (TAV) como uma 

das modalidades relativamente recentes se comparada à tradução literária, por exemplo, tendo 

seu surgimento, por assim dizer, relacionado ao desenvolvimento das tecnologias ligadas ao 

cinema e à TV. A Tradução Audiovisual se ocupa de traduzir conteúdos audiovisuais, isto é, 

formados por imagens e sons, vindos de uma cultura de partida para uma cultura de chegada ou 

até mesmo dentro de uma mesma cultura, para efeitos de acessibilidade. A TAV envolve 

produtos como filmes, séries televisivas, peças publicitárias, novelas, programas de TV e 

quaisquer outros produtos para telas de modo geral, o que, mais recentemente, passou a 

englobar a tela dos aparelhos celulares e outros dispositivos portáteis. A TAV considera as 

particularidades que diferem os produtos mencionados de outros tipos de conteúdo, e o faz de 

modo distinto de acordo com seu objetivo, dando origem, por sua vez, a outras modalidades de 

tradução no seu âmbito, dentre as quais a que nos interessa nesta dissertação — a legendagem. 

Um ponto importante a ser mencionado com relação à prática e à reflexão sobre TAV é que a 

mesma, além de uma modalidade tradutória, possui grande relação com a inclusão, já que 

permite acesso aos conteúdos audiovisuais por grupos que seriam privados ou teriam seu acesso 

reduzido, como pessoas com diferentes tipos e graus de deficiências visuais, auditivas ou 

intelectuais, idosos, grupos menos letrados, entre outros.  



12 
 

 
 

A tradução para legendagem1 envolve traduzir blocos de texto oral do áudio na língua 

de partida, os quais são segmentados de modo a formar duas linhas de texto escrito na parte 

inferior da tela, sempre em sincronia com o áudio e com as imagens em tela. A tradução para 

legendagem vem sendo discutida pelo menos nos últimos vinte anos, sendo que vários pontos 

vêm sendo observados na prática e nas discussões acadêmicas, como, por exemplo, o tempo de 

leitura do potencial espectador, tamanho das letras, permanência das legendas em tela, o que 

privilegiar e o que omitir nas legendas e até formas de lidar com elementos culturais, com os 

manuais e com as coerções impostas à tradução e aos tradutores, para citar alguns. Por isso, 

seria de se esperar que tanto as traduções realizadas atualmente quanto as empresas e os 

responsáveis de modo geral pelo processo de legendagem das produções audiovisuais 

considerassem, ainda que minimamente, o aporte teórico e as reflexões acadêmicas, bem como 

que a academia se debruçasse de forma mais efetiva e profunda sobre as práticas de 

legendagem. Nosso interesse nesta pesquisa é a tradução para legendagem feita atualmente nas 

plataformas de streaming, fenômeno que definiremos a seguir, buscando refletir sobre o tema 

a partir dos estudos e reflexões provenientes dos Estudos da Tradução, tanto em termos da teoria 

quanto de estudos que lidam com a TAV de modo geral e específico. Por isso, uma primeira 

questão relevante para este trabalho é entender o funcionamento das plataformas de streaming, 

as quais têm se desenvolvido rapidamente, impactando, inclusive, o mercado da chamada TV 

fechada, bem como a própria produção cinematográfica2 e, a partir disso, investigarmos como 

se dá o processo de legendagem nesse contexto. 

O streaming é um modo de distribuição de conteúdo através da internet no qual não é 

necessário fazer download dos arquivos que o compõem. Exemplos de plataformas de 

streaming dos mais diversos tipos são Spotify, Netflix, Google Play, iTunes Store, Amazon 

Prime Video, entre muitas outras. Nos últimos anos, o streaming avançou e conquistou espaço 

rapidamente, seja por conta do acesso relativamente barato, quando comparado ao cinema e aos 

 
1 Para alguns, há diferença entre legendar e traduzir para legendagem. De forma resumida, a tradução para 

legendagem não necessariamente incluiria o processo de marcar os tempos de entrada e saída das legendas. Ainda 

no campo da TAV, alguns estudiosos propõem uma diferença entre “legendação” e “legendagem”. A primeira se 

refere à tradução propriamente dita, sem necessariamente haver o uso de programas específicos, já a segunda 

engloba tanto o processo de tradução como o de segmentação e inserção das legendas. Neste trabalho, usamos 

“legendagem” e “tradução para legendagem” como sinônimos, estando implicados em ambos a tradução de uma 

língua para outra com a devida segmentação e a sincronização referente ao que se chama “timear”. Explicações 

mais detalhadas serão dadas mais à frente. 
2 Ver, por exemplo, https://olhardigital.com.br/noticia/pesquisa-revela-que-brasileiros-preferem-mais-netflix-do-

que-tv-por-assinatura/82778 e https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/netflix-ultrapassa-gigantes-net-e-

sky-ja-e-maior-tv-por-assinatura-no-brasil-21659. 

 

https://olhardigital.com.br/noticia/pesquisa-revela-que-brasileiros-preferem-mais-netflix-do-que-tv-por-assinatura/82778
https://olhardigital.com.br/noticia/pesquisa-revela-que-brasileiros-preferem-mais-netflix-do-que-tv-por-assinatura/82778
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canais de TV por assinatura, por exemplo, a diversos conteúdos (amplos catálogos de músicas, 

filmes e séries) ou pela facilidade e comodidade em consumir produções sem se deslocar e sem 

precisar baixar arquivos, principalmente pelo uso dos aparelhos celulares. A expansão de 

plataformas de streaming é cada vez mais evidente e, hoje, elas já estão presentes em todos os 

continentes3. No chamado “mundo globalizado”4, as produções distribuídas estão nas mais 

diversas línguas, lembrando que ainda há uma hegemonia da língua inglesa. Logo não é possível 

ignorarmos a relevância da tradução para legendagem como responsável pelo acesso de 

variados públicos a tais conteúdos no streaming, sendo, portanto, pertinente que haja pesquisas 

para ampliar o conhecimento sobre o streaming em si, considerando-o como objeto de reflexão, 

e também sobre a legendagem produzida para o meio em questão. 

Uma das principais características do streaming é a agilidade, pois o assinante da 

plataforma pode assistir a inúmeros filmes ou episódios seguidamente, ou ouvir quantas 

músicas desejar em sequência. Tal agilidade surge também na disponibilização das produções: 

no caso das séries, temporadas inteiras são comumente disponibilizadas de uma só vez, ao 

contrário do que acontece tradicionalmente na TV aberta ou fechada, em que apenas um 

episódio é exibido por semana, e em horários pré-determinados. Da mesma maneira em que a 

agilidade impera no que tange ao conteúdo disponibilizado, a tradução é também afetada por 

essa mesma celeridade. O mercado da tradução para streaming demanda atualmente (como 

exigência de mercado) que as produções sejam traduzidas/legendadas no menor espaço de 

tempo possível (e, subentende-se, ao menor custo). Assim, é comum que inúmeros profissionais 

atuem no processo de modo a garantir que a tradução seja feita muito rapidamente. As agências 

de tradução e as plataformas de streaming, em geral, oferecem ao tradutor suas próprias 

plataformas de tradução, que também funcionam a partir da tecnologia do streaming e nas quais 

não se faz necessário armazenar dados ou enviá-los por arquivo ao cliente. 

 
3 Grandes plataformas de streaming como a Netflix e o Spotify divulgam a quantidade de assinantes que possuem 

e os locais em que seus serviços são oferecidos. Ambas estão presentes em todos os continentes do globo. O 

Spotify, por exemplo, possui mais de 96 milhões de assinantes e mais de 200 milhões de usuários (dados de 

fevereiro de 2019, disponíveis em https://newsroom.spotify.com/2019-02-26/spotify-launches-in-india/), 

enquanto a Netflix já ultrapassa os 158 milhões (dados de dezembro de 2019, disponíveis em: 

https://media.netflix.com/en/about-netflix). 
4 O uso das aspas aqui se deve ao fato de uma total globalização não se evidenciar na prática. Conforme Mello 

(2016), “é interessante observar como a ilusão de conectividade total pode ser desfeita a partir de pesquisas sobre 

o acesso à rede. Segundo relatório da ONU publicado em 2015, por exemplo, mais da metade da população 

mundial não tem acesso à rede. Logo, por mais que a internet tenha ampliado o contato entre as pessoas, bem 

como a rapidez de troca de informações, ela não atinge a todos”.  

 

 



14 
 

 
 

O streaming, ao contrário do que se possa pensar, não se mostra uma tendência 

passageira, mas já um modo de consumo de produções audiovisuais bastante estabelecido e em 

constante ascensão. Embora a Netflix, por exemplo, não divulgue os dados exatos sobre o 

público de cada uma de suas produções em separado, muitas delas são assistidas por milhares 

de espectadores, como apontam jornais e revistas5. Além disso, a ruptura entre a Netflix e 

grandes empresas da indústria do cinema tem feito a plataforma apostar em produções próprias, 

as quais vêm ganhando cada vez mais espaço6. Um excelente exemplo é o filme Roma, dirigido 

por Afonso Cuarón, produção indicada a nove categorias do Oscar em 2019, inclusive a de 

melhor filme, tendo vencido três delas, como a de melhor diretor, considerada uma das mais 

importantes pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas7. Além de Roma no Oscar 

2019, o Globo de Ouro 2020 conta com três produções da Netflix indicadas à categoria de 

melhor filme: O Irlandês, Dois Papas e História de um Casamento. Dessa forma, a Netflix não 

só consolida sua intenção de se estabelecer entre as grandes produtoras, como reforça sua já 

adquirida posição de gigante do streaming, fazendo com que também as produções da empresa 

cresçam em status nos meios especializados. 

Com tantas alterações criadas pelo streaming no que diz respeito ao modo de consumir 

produções audiovisuais e, consequentemente, suas traduções, é importante refletirmos se o 

streaming pode, de alguma maneira, impactar o modo como as traduções são produzidas para 

este meio em particular. Por isso, propomos uma pesquisa a respeito da tradução para streaming 

 
5 Diversas reportagens apontam, a partir de dados divulgados pela Netflix, que os filmes Bird Box e Para todos os 

garotos que já amei, ambos produções originais da plataforma, foram assistidos por 80 milhões de assinantes cada 

(Informações disponíveis em: https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/bird-box-da-netflix-atinge-80-

milhoes-de-espectadores-dados-de-roma-nao-sao-

divulgados,f9499b966c2108dc518cbc45ea0d4734g337favg.html e https://cinepop.com.br/para-todos-os-garotos-

que-ja-amei-se-torna-a-comedia-romantica-mais-assistida-da-netflix-191481). O segundo filme, inclusive, por seu 

grande sucesso, receberá uma sequência em breve, conforme anunciado pela Netflix e os protagonistas da produção 

em suas redes sociais. 
6 Os custos de licenciamento de produções de terceiros são altos para a Netflix, porém, a grande questão que 

dificulta a relação entre a empresa e as grandes produtoras de cinema é a consequência deste processo a longo 

prazo. Por um lado, as gigantes do segmento cinematográfico se preocupam com o avanço crescente da Netflix, 

temendo que a mesma possa dominar o mercado, dificultando suas operações. Por outro lado, há os que discutem 

a experiência cinematográfica da “tela grande” que estaria sendo substituída pela “telinha”. Sobre a questão, ver, 

por exemplo, as seguintes reportagens: https://forbes.uol.com.br/negocios/2018/05/netflix-aposta-alto-na-

producao-de-filmes-proprios/ e http://www.tecnoexplore.com.br/2018/08/por-que-series-e-filmes-saem-do-

catalogo-netflix.html.  
7 Não faz parte do escopo deste trabalho discutir a guerra econômica que vem sendo travada no que tange à Netflix, 

no entanto, vale salientar a relevância do prêmio dado a Roma, um filme considerado “artístico”. Há toda uma 

discussão a respeito da qualidade dos filmes produzidos pela Netflix, bem como sobre a experiência 

cinematográfica em si. As indicações por várias instituições, de algum modo, fornecem legitimidade às produções 

feitas para streaming. Sobre essa discussão, ver, por exemplo, o posicionamento do diretor Steven Spielberg contra 

a participação de produções da Netflix na premiação do Oscar (https://gente.ig.com.br/cultura/2019-03-05/steven-

spielberg-versus-netflix.html). 

https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/bird-box-da-netflix-atinge-80-milhoes-de-espectadores-dados-de-roma-nao-sao-divulgados,f9499b966c2108dc518cbc45ea0d4734g337favg.html
https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/bird-box-da-netflix-atinge-80-milhoes-de-espectadores-dados-de-roma-nao-sao-divulgados,f9499b966c2108dc518cbc45ea0d4734g337favg.html
https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/bird-box-da-netflix-atinge-80-milhoes-de-espectadores-dados-de-roma-nao-sao-divulgados,f9499b966c2108dc518cbc45ea0d4734g337favg.html
https://forbes.uol.com.br/negocios/2018/05/netflix-aposta-alto-na-producao-de-filmes-proprios/
https://forbes.uol.com.br/negocios/2018/05/netflix-aposta-alto-na-producao-de-filmes-proprios/
http://www.tecnoexplore.com.br/2018/08/por-que-series-e-filmes-saem-do-catalogo-netflix.html
http://www.tecnoexplore.com.br/2018/08/por-que-series-e-filmes-saem-do-catalogo-netflix.html
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à luz das teorias da tradução aliadas a reflexões sobre a prática, tomando como base a análise 

de episódios de uma série específica, disponibilizada pela Netflix.  

Há inúmeros profissionais envolvidos na tradução para legendagem de uma determinada 

produção para o streaming, especialmente por conta da exigência de rapidez. Dentre os que 

atuam especificamente na tradução, há legendadores e revisores, e estes podem produzir seus 

trabalhos não só considerando manuais, normas e restrições próprias da tradução audiovisual 

e/ou de cada empresa, mas também a partir de reflexões mais embasadas, próprias do campo 

dos Estudos da Tradução. Para que tal relação aconteça — academia e mercado e vice-versa —

, é necessário tanto que as pesquisas acadêmicas no âmbito dos Estudos da Tradução se 

debrucem ainda mais sobre a legendagem, bem como sobre a legendagem para streaming, de 

modo a abranger as condições de produção e de trabalho na área, quanto que o mercado abra 

espaço para as reflexões propostas pela academia. Pensamos ser o espectador/consumidor da 

tradução o maior beneficiário dessa relação, pois terá acesso a “produtos” de tradução mais 

consistentes, sendo a questão da consistência um dos focos deste estudo. Para tanto, em nossas 

análises, destacaremos a presença ou falta de consistência nas legendas, seja em um mesmo 

episódio ou em episódios diferentes de uma mesma série.  

Por enquanto, de acordo com nossa investigação, poucos são os estudos que discutem a 

legendagem para streaming. Durante o período de pesquisa em que o tema desta dissertação era 

definido, pouquíssimos trabalhos que lidassem com a tradução para streaming no âmbito das 

Letras foram encontrados8. Verificamos, portanto, uma espécie de vácuo em termos de 

pesquisa, sendo nosso trabalho uma contribuição para a área da TAV, bem como dos estudos e 

práticas da tradução. 

Este trabalho objetiva discutir tanto o streaming quanto a produção de legendas para 

esse meio em particular. Logo, o objeto desta pesquisa é a tradução audiovisual (TAV), mais 

especificamente, a legendagem para streaming. Buscamos investigar se há especificidades no 

fenômeno do streaming que o diferenciem dos outros meios de consumo de produções 

audiovisuais, bem como se as possíveis especificidades impactam ou não no processo de 

legendagem para streaming. Nesse percurso, interessa-nos refletir se a forma com a legendagem 

para streaming é produzida de alguma forma se diferencia do processo de legendagem para 

outros meios já mais estudados, como a TV fechada. Partindo das teorias propostas no campo 

 
8 Encontramos importantes estudos sobre a legendagem como os de TEIXEIRA, Ana Clara Ribeiro (2018); 

RABAIOLI, Bianca (2017); SPOLIDORIO, Samira (2018); que trabalham com corpus de legendas extraídas de 

plataformas de streaming, mas cujo objetivo não foi considerar as possíveis especificidades do streaming em si. 
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dos Estudos da Tradução, o trabalho analisa legendas produzidas para uma destas plataformas 

— a Netflix — com o intuito de refletir sobre as condições de produção das legendas, buscando 

entender como se dá o processo de tradução para streaming e como este se relaciona e/ou 

considera as reflexões desenvolvidas ao longo dos anos tanto pelos Estudos da Tradução quanto 

pelas pesquisas nas áreas de tradução audiovisual e legendagem. É importante ressaltar que não 

é objetivo desta dissertação fazer julgamentos de valor no sentido de culpar os tradutores, como 

fez a tradição da tradução por muito tempo (e o senso comum ainda faz, sobretudo com a 

legendagem), mas investigar e discutir as possíveis razões pelas quais as legendas se apresentam 

de determinado modo. 

O corpus de análise é formado por trechos de legendas da primeira temporada da série 

de TV Outlander extraídos da plataforma da Netflix no primeiro semestre de 2018, com 

eventuais menções a trechos específicos de temporadas seguintes. Os fragmentos de legendas 

foram selecionados com base nas questões culturais que apresentavam, especialmente por 

conterem termos recorrentes na obra literária e audiovisual. Além disso, legendas que não 

necessariamente mostram questões culturais, mas expõem a forma pela qual se deu o processo 

de legendagem de Outlander também foram selecionadas. Ambos nos permitiram melhor 

compreender o processo da legendagem para streaming. A análise das legendas feita à luz dos 

Estudos da Tradução tem por objetivo discutir possíveis efeitos produzidos por escolhas 

tradutórias e pelo processo de tradução como um todo, principalmente no que tange a sua 

consistência. Os trechos de legendas foram analisados individualmente e em relação ao grupo 

com o qual se relacionam (os grupos estão divididos entre questões culturais, de revisão e de 

acordo com as teorias com as quais pudemos relacioná-los neste estudo). 

No primeiro capítulo, tratamos dos conceitos dos Estudos da Tradução por nós 

escolhidos para a constituição de nossa reflexão sobre a tradução audiovisual. Os mesmos 

conceitos foram mobilizados no capítulo três, referente à análise proposta. Começamos por 

Itamar Even-Zohar (1978 e 1979), que propõe o conceito de polissistema, no qual a cultura 

vista é como um “sistema de sistemas”, daí o polissistema cultural, e a partir do qual discutimos 

a relação entre o polissistema da tradução audiovisual, conforme discutido por Carvalho (2005) 

e os outros sistemas que com ele se relaciona, os quais, de certa maneira, determinam como as 

traduções serão produzidas. Os conceitos de reescrita e patronagem, elaborados por Lefevere 

(1982, 1992) também são evocados para entendermos como um texto oral em uma língua é 

reescrito em outra língua — a tradução para legendagem — bem como para pensar sobre os 

agentes (instituições, pessoas e visões sobre a tradução) e as forças que determinam tal reescrita, 
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inclusive na tentativa de controlar o sistema da tradução o qual envolve, inclusive, questões 

econômicas, sobretudo no mundo capitalista ocidental, no qual o Brasil está inserido Os 

conceitos de domesticação e estrangeirização, de Venuti ([1986], 1996) são abordados no 

sentido lato, isto é, como estratégias de tradução, mas por nós relacionadas à tradução 

audiovisual. 

No segundo capítulo, apresentamos uma discussão sobre o streaming e sobre a tradução 

audiovisual (TAV). Partindo dos conceitos dos Estudos da Tradução abordados no capítulo 

anterior, refletimos sobre a TAV e, mais especificamente, a tradução para legendagem, de modo 

a apresentar a relação entre teoria e prática tradutórias. Nesse percurso, discorremos sobre a 

natureza, as características e as modalidades de tradução audiovisual a partir das teorizações de 

Gambier (2013), Díaz Cintas (2013) e outros. Também analisamos o manual da Netflix para 

legendagem em língua portuguesa e as principais características e coerções da legendagem. 

Tratamos também do polissistema audiovisual identificado por Carvalho (2005) com base na 

teoria de Even-Zohar. Esse polissistema é composto de outros sistemas formados por 

instituições e agentes que atuam sobre seu funcionamento e se relaciona com elementos que 

não o compõem, mas nele interferem. 

No terceiro e último capítulo são apresentados os fragmentos de legendas eleitos e as 

respectivas análises, desenvolvidas com base nos conceitos discutidos nos dois capítulos 

anteriores. Relacionamos os trechos de legendas às recomendações feitas pelo manual da 

Netflix, aos conceitos advindos dos Estudos da Tradução e às postulações da TAV, buscando 

pensar também sobre as práticas de mercado. As análises conduzidas são a base da investigação 

das possíveis especificidades da legendagem para streaming e da reflexão sobre suas condições 

de produção no contexto do streaming. 
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CAPÍTULO 1 – ESTUDOS DA TRADUÇÃO 

 

Ao longo dos séculos, a tradução tem permeado as trocas culturais, científicas, religiosas 

e artísticas entre os povos. Segundo Delisle e Woodsworth (1998, p. 37) “os tradutores 

ajudaram a desenvolver sistemas de escrita. Em seus esforços para transportar determinados 

textos fundamentais de uma cultura para outra, tiveram também um impacto na evolução da 

própria linguagem”. A partir de seu trabalho para fazer circular tais textos fundamentais, 

diversos tradutores, como Cícero (46 a.c.), São Jerônimo (395), Lutero (1530 e 1531 – 33), 

Roman Jakobson ([1959], 1970) e muitos outros, fizeram suas próprias reflexões e comentários 

sobre a tradução, baseando-se principalmente em sua práxis, marcando toda uma tradição da 

tradução como atividade eminentemente prática.  

Para Cícero, na Antiguidade, por exemplo, a tradução é a “passagem de uma língua a 

outra [e] está ligada à noção de estilo pessoal; estilo como escolha feita na e para a língua de 

chegada” (FURLAN, 2015 p.256). Já São Jerônimo, na Idade Média, tinha uma postura distinta 

ao tratar de textos religiosos e profanos, uma vez que, para ele, a tradução que privilegia o 

sentido era mais adequada à tradução dos textos profanos, enquanto a tradução de textos 

religiosos deveria se fixar em uma fidelidade às palavras. Lutero, por sua vez, “também se 

preocupava com o sentido, mas enfatizava o estilo do texto, com ênfase na ligação entre a língua 

da tradução e a língua falada” (GUERINI e COSTA, 2006, p. 13). Tanto que para Delisle e 

Woodsworth (1998), a tradução de Lutero teve papel decisivo no processo de unificação da 

língua alemã, ajudando no enriquecimento do léxico, no desenvolvimento da sintaxe e 

contribuindo, principalmente, para o campo da estilística, demonstrando o caráter mais amplo 

da atividade tradutória.  

Bem mais à frente, já com o advento da Linguística de Saussure, a visão estruturalista 

passou a permear também as reflexões sobre a tradução, trazendo uma abordagem da tradução 

com base no conceito de “equivalência”, conforme proposto por teóricos como Nida (1969) e 

Catford (1965). Catford (1965) defende que a tradução substitui o material em uma língua pelo 

material textual equivalente em outra, enquanto Nida (1969) expressa na metáfora do trem de 

carga (cujos vagões comportam cargas distintas) uma visão da tradução enquanto transporte de 

significados com o objetivo de alcançar a mesma ideia “transmitida” pelo dito “original”. 

Assim, o conceito de equivalência, quase sempre relacionado a metáforas de transporte e troca, 

trazia consigo a noção de que os significados são estáticos e que, logo, o tradutor — nesse 

sentido, um profissional que domina as línguas em questão e tem um arsenal de materiais para 

apoiá-lo na tarefa — deve encarregar-se somente de “transportar” tais significados, sem 
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“interferir” neles. Segundo Arrojo (1992) essa “concepção cartesiana de linguagem” vê o 

processo tradutório “em termos de uma substituição ou transferência de significados estáveis 

de um texto para outro e de uma língua para outra”, deixando de considerar tanto a instabilidade 

do significado quanto a interpretação feita a partir de um contexto (p. 101). 

Com o passar do tempo, como aponta Martins (2010), as discussões em torno da 

tradução foram se tornando mais sofisticadas, culminando, em meados da década de 1970, na 

criação da disciplina Estudos da Tradução,  a qual “pass[ou] a desenvolver suas próprias teorias, 

metodologias e instrumentos de pesquisa” (p. 60), e passou a tomar como foco modelador 

principal da tradução a ambiência circundante, ou seja, os fatores sociais, históricos, culturais, 

econômicos etc. que dão forma a toda e qualquer tradução, simplesmente porque atuam em 

quaisquer comportamentos e atividades humanas.  

 

1.1. O ESTABELECIMENTO DOS ESTUDOS DA TRADUÇÃO 

 

Embora tenha sido discutida por diversos autores nas últimas décadas, a visão da 

tradução como uma disciplina autônoma pode ser considerada bem recente já que, 

tradicionalmente, a tradução era compreendida como uma área da literatura comparada e da 

linguística. Ao abordar a distinção entre a prática tradutória, os comentários feitos sobre ela ao 

longo dos séculos e a recente teorização formal sobre a tradução, Bassnett ([1980], 2005), na 

década de 1980, explica que: 

A aceitação relativamente recente do termo estudos de tradução talvez 

surpreenda aqueles que sempre admitiram que esta disciplina já existia, em 

vista do uso bastante difundido do termo “tradução”, principalmente no 

processo de aprendizado de língua estrangeira. Porém, na verdade, o estudo 

sistemático da tradução ainda está engatinhando. (p. 23) 

 

Se, no início dos anos de 1980, conforme afirma Bassnett, o estudo da tradução enquanto 

disciplina ainda estava “engatinhando”, esses mesmos estudos, em sua maioria, ocupavam-se 

de analisar o produto com o objetivo de tecer julgamentos de valor ou fazer prescrições sobre 

práticas e métodos para se alcançar determinado resultado que se considerasse uma “boa 

tradução”, entendida muito com base em uma noção de fidelidade ao texto “original” . Por isso, 

Bassnett ([1980], 2005) observa que: 

A tradução tem sido vista como atividade secundária, um processo mais 

“mecânico” do que “criativo”, restrito à competência de qualquer um com 

conhecimentos básicos de outra língua que não a sua própria: em síntese, uma 

atividade de baixo status. A discussão de produtos da tradução muito 

frequentemente teve a tendência de estar também em um nível baixo; estudos 
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que pretendem discutir a tradução “cientificamente” são em geral pouco mais 

do que julgamentos de valor idiossincráticos de traduções escolhidas ao acaso 

das obras de grandes escritores como Homero, Rike, Baudelaire ou 

Shakespeare. O que é analisado em tais estudos é apenas o produto, o 

resultado final do processo tradutório, e não o processo em si. (p. 24) 

 

A reflexão de Bassnett, tecida inicialmente em 1980, parece ainda bastante atual, em 

especial com a crescente internacionalização e terceirização do mercado da tradução. Se a visão 

da tradução como atividade simplesmente “mecânica” e “secundária” já estava presente nas 

proposições científicas iniciais sobre a área, situação contra a qual os Estudos da Tradução se 

colocam ao longo dos anos, a tendência atual parte, em inúmeros casos, da noção de que basta 

“apenas” dominar um idioma estrangeiro para traduzir ou que essa atividade eminentemente 

“técnica” pode ser medida de acordo com padrões de palavras por dia/ hora, ignorando tanto as 

reflexões mais recentes sobre a tradução em si, quanto as peculiaridades do fazer tradutório, 

como, por exemplo, a necessidade de pesquisas, as constantes reescritas e os processos de 

revisão para que um determinado texto traduzido possa alcançar o público, os objetivos e os 

efeitos pretendidos. Esse tipo de reflexão será retomado nos capítulos seguintes, tanto na sua 

relação com a tradução audiovisual quanto a partir das análises conduzidas. 

Retomando a questão do surgimento e estabelecimento dos Estudos da Tradução, James 

Holmes, na década de 1970, mapeou as especificidades da área com o objetivo de constituir a 

disciplina, estabelecendo-a como um campo de saber independente na academia. Sobre o 

objetivo de Holmes, Arrojo (1998) afirma que: 

Para Holmes, o estabelecimento de uma disciplina especialmente dedicada à 

tradução se liga diretamente à necessidade de se desenvolver um paradigma 

que demonstre sua eficiência naquilo que as disciplinas institucionalizadas 

“falharam”. Aliás, é com base na expectativa desse desenvolvimento que 

Holmes planeja tornar legítima a nova disciplina perante os especialistas e as 

instituições acadêmicas, baseando-se, como os defensores de abordagens 

inspiradas pela linguística, em modelos calcados nas ciências. (s/p) 

 

Holmes ([1975], 2000) atribui à Segunda Guerra Mundial o crescimento e a solidificação 

do interesse pela tradução entre os estudiosos das áreas linguísticas adjacentes, definindo tal 

momento como o turning point da tradução (p. 173). Todavia, o autor também argumenta que 

o resultado dessa confluência parece criar, à primeira vista, uma situação confusa, em que 

métodos, modelos e metodologias distintas se misturam, tornando os contornos da disciplina 

indefinidos. Além disso, tal situação complicaria a comunicação entre os diferentes 

pesquisadores e, consequentemente, entre as diferentes áreas envolvidas na tradução, já que 

cada uma delas utilizaria seu próprio dispositivo de estudos e análise. 
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A primeira problemática enfrentada por Holmes e pela disciplina em si, naquele contexto 

de estabelecimento, é a definição do próprio nome da disciplina, que deveria tanto dar conta de 

manifestar a especificidade do campo de estudos quanto de afastar o modelo cientificista (e 

estruturalista) da linguística de então. O autor discute os diversos termos já utilizados para 

definir a tradução no âmbito acadêmico analisando as implicações de cada um deles. Quanto 

ao uso de construções como “a arte” e “o trabalho” da tradução, Holmes os define como 

modismos de terminologia acadêmica passageiros. Já a outros, como teoria da tradução e 

ciência da tradução, Holmes admite certa pertinência, contudo, argumenta que tais termos não 

tratariam de definir propriamente o que viria a ser a disciplina. Por fim, o teórico finalmente 

opta por Translation Studies (Estudos da Tradução9) que, em sua perspectiva, é o termo que 

melhor define a constituição do campo. Baseando-se em uma afirmativa de Werner Koller10, 

Holmes ([1975], 2000) define a nova área: 

Os Estudos da Tradução devem ser entendidos como uma designação coletiva 

e inclusiva para todas as atividades de pesquisa que têm o fenômeno tradutório 

e a tradução como foco principal. (p. 176, nossa tradução11)12 

 

Em seu texto seminal, Holmes ainda descreve os principais domínios dos Estudos da 

Tradução em destaque naquele momento, defendendo que os mesmos se ocupavam em 

descrever o fenômeno da tradução e como ela se manifesta no mundo, mesmo fazendo-o sob 

perspectivas diferentes, além de estabelecer princípios gerais para explicar e definir o 

fenômeno. Como principais domínios, o autor destaca a Teoria da Tradução (Theoretical 

Translation Studies ou Translation Theory) e os Estudos Descritivos da Tradução (Descriptive 

Translation Studies — DTS). 

Segundo Holmes, o primeiro — a Teoria da Tradução — não se interessa por descrições 

de traduções já existentes, funções da tradução ou processos tradutórios identificados de forma 

experimental, mas em usar os resultados obtidos pelos estudos descritivos e as informações 

advindas de áreas e disciplinas afins para desenvolver teorias, princípios e modelos que 

 
9 O termo “Translation Studies” foi traduzido ao longo do tempo para língua portuguesa tanto como “Estudos da 

Tradução” quanto “Estudos de Tradução”. Observamos, todavia, que o termo “Estudos da Tradução”, 

recentemente, parece ter uso mais frequente. 
10 Teórico suíço; uma das grandes contribuições de Koller para os Estudos da Tradução é um modelo tipológico 

sobre a equivalência na tradução. 
11 Os textos apontados em língua estrangeira na bibliografia deste trabalho e citados em língua portuguesa no corpo 

foram por nós traduzidos. 
12 Texto em inglês: “Translation Studies is to be understood as a collective and inclusive designation for all research 

activities taking the phenomena of translating and translation as their basic focus”. 
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predigam e expliquem o que é traduzir e o que são as traduções. Assim Holmes ([1975], 2000) 

compreende a Teoria da Tradução da seguinte maneira: 

O objetivo derradeiro dos teóricos da tradução, no sentido amplo, deve ser, 

indiscutivelmente, desenvolver uma teoria completa e inclusiva abarcando 

tantos elementos diferentes que sirva para explicar e prever todo o fenômeno 

dentro do que é traduzir e do que é a tradução, excluindo todos os fenômenos 

fora de seu escopo. (p. 178)13 

 

No que tange ao segundo, Holmes defende que a área mantém contato mais próximo 

com o fenômeno empírico da tradução com o objetivo de descrevê-lo. Em meados dos anos 

1970, no esteio do contexto abordado mais acima, um grupo formado por teóricos vindos da 

literatura comparada propõe o modelo dos Estudos Descritivos da Tradução (DTS). O modelo 

se baseia em uma visão cultural e histórica da tradução segundo a qual as escolhas do tradutor 

e suas estratégias textuais são modeladas pelo contexto cultural, social, histórico, político, 

econômico etc. Assim, são consideradas as forças que determinam aquilo que será (ou não) 

traduzido bem como o papel que a tradução ocupa na cultura receptora. Tais estudos surgem e 

se fundam em oposição às visões prescritivistas, que por muito tempo delinearam as discussões 

sobre a tradução. 

Martins (2002) reconhece as bases e os objetivos dos estudos descritivos da tradução: 

O modelo dos DTS fundamenta-se na suposição de que traduzir é uma 

atividade orientada por normas culturais e históricas, a própria escolha de 

textos a serem traduzidos, as decisões interpretativas tomadas durante o 

processo tradutório e a divulgação, a recepção e a avaliação das traduções são 

fatores consideravelmente influenciados pelos distintos contextos 

socioculturais observados em momentos específicos da história. [...] as 

tradicionais preocupações essencialistas dão lugar a uma visão funcionalista, 

na medida em que o novo paradigma tenta explicar as estratégias que 

determinam a forma final de uma tradução e o modo como esta funciona (ou 

seja, o lugar sistêmico que ocupa) na literatura receptora. (p. 34) 

 

Dessa forma, as pesquisas descritivistas não pretendem efetuar julgamentos de valor, 

mas sim refletir e entender como são produzidas as traduções no eixo do tempo e espaço, 

buscando iluminar os processos que modelaram as escolhas dos tradutores; estas entendidas 

não como opções meramente individuais, mas como estratégias produzidas na e pela ambiência 

circundante: o contexto sócio-histórico e político-ideológico. 

Um dos grandes expoentes dos Estudos Descritivos é Gideon Toury. Em dois textos de 

destaque, The Nature and Role for Norms in Literary Translation (1978/1995) e Descriptive 

 
13 Texto em inglês: “The ultimate goal of the translation theorist in the broad sense mud undoubtedly be to develop 

a full, inclusive theory accommodating so many elements that it can serve to explain and predict all phenomena 

falling within the terrain of translating and translation, to the exclusion of all phenomena falling outside it”. 
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Translation Studies and Beyond (1995), o teórico discute o conceito de norma (norms) dentro 

dos Estudos da Tradução. Partindo do pressuposto que traduções são fatos da cultura alvo, tais 

traduções devem ser capazes de desempenhar determinado papel ou função dentro da sociedade 

alvo que passam a integrar. Assim, as normas tradutórias (translational norms) são 

regularidades que surgem a partir do convívio social e servem como critério com base no qual 

os comportamentos são avaliados.  

Relacionando a teoria de Gideon Toury à tradução audiovisual, Hannes (2010) identifica 

normas tradutórias que se manifestam nas legendas de obras cinematográficas. O corpus de 

análise é formado por duas cenas do filme No Country For Old Men (no Brasil, Onde os Fracos 

Não Têm Vez), produzido e dirigido pelos irmãos Ethan e Joel Coen, e suas legendas para o 

português brasileiro. Hannes ressalta a importância de considerar que “toda a história se passa 

no estado do Texas, o inglês usado em todas as cenas é permeado pelo discurso sulista dos 

Estados Unidos” (p. 4) e, a partir disso, identifica três normas com base nas legendas das cenas 

analisadas. A primeira delas é a tendência a recorrer a explicitações quando as falas da produção 

audiovisual não permitem compreensão clara. A segunda norma encontrada sinaliza “a tentativa 

de substituição de expressões idiomáticas do texto-fonte por expressões idiomáticas da língua-

alvo” (p. 17). Já a terceira norma identificada é a busca pela manutenção do coloquialismo 

presente nas falas da produção original nas legendas (p. 17). Para Hannes, sua análise “expôs a 

relevância da busca das normas tradutórias de modo geral para a compreensão do fazer 

tradutório” (p. 17). 

Retomando o contexto de estabelecimento dos Estudos da Tradução, outros importantes 

estudiosos, como André Lefevere e Susan Bassnett, por exemplo, seguem a proposta de 

Holmes. Segundo Arrojo (1998), Lefevere, em diálogo com a proposição de Holmes, defende 

que:  

[...] a nova disciplina não apenas se tornaria independente das duas 

principais áreas onde tradicional e marginalmente se incluem as 

investigações sobre tradução — a linguística, que associa ao neopositivismo, 

e os estudos literários, que associa à hermenêutica — mas, sobretudo, 

começaria a influir sobre essas mesmas áreas de cujo jugo estaria se 

libertando. (ARROJO, 1998, s/p) 

 

Por sua vez, Bassnett reforça a proposta de Holmes ao intitular seu livro de Translation 

Studies (1980), publicado no Brasil como Estudos de Tradução (2003), e tentar definir o escopo 

da disciplina, além discutir acerca de seu poder legislador sobre os tradutores e suas obras. 

Bassnett também reforça que a disciplina ainda estaria em seus primórdios, apesar das 
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afirmações feitas por outros estudiosos considerarem a tradução um campo de estudo já 

existente por ser frequentemente discutida. 

As publicações de Holmes e Bassnett contribuem não somente para a criação de uma 

disciplina autônoma, mas trazem seu objeto — qual seja, a tradução — e seu contexto de 

produção para o centro das discussões. Se, nos comentários tradicionalmente feitos sobre a 

tradução, o objeto analisado era tão somente o texto traduzido em busca de um possível 

diagnóstico linguístico, com o estabelecimento da disciplina a tradução passa a se referir a um 

processo mais amplo que, além de questões linguísticas, engloba questões culturais, temporais, 

sociais, econômicas e políticas. Sucessivamente, as análises de traduções passam a considerar 

esses aspectos que se tornam decisivos para as análises em si, ou seja, a tradução não ocorre em 

um vácuo, mas é modelada pelas circunstâncias contextuais de sua produção. 

Nas perspectivas tradicionais e estruturalistas dos estudos linguísticos e de literatura, a 

tradução ocupava, até então, um papel inferior, cujo interesse, em geral, girava em torno das 

noções de “fidelidade” e “equivalência”. Todavia, segundo Oustinoff (2011, p. 58), nesse 

contexto, “a hegemonia da linguística é, para alguns, evidente: a tradução se transforma em um 

campo relevante da linguística geral”, além disso, para o autor a linguística fornece as 

“primeiras descrições suficientemente detalhadas das operações às quais os tradutores 

procedem”. Já no contexto de afirmação da disciplina, o pensamento pós-estruturalista abre 

espaço para uma visão mais cultural e histórica sobre a tradução. Opondo-se às concepções 

tradicionais, o pensamento pós-estruturalista inaugura um novo ponto de vista sobre a tradução, 

do mesmo modo em que acontecia com várias áreas do conhecimento, como as ciências sociais, 

os estudos de linguagem e a teoria e crítica literárias. Sobre o movimento no Brasil, Frota (2007) 

argumenta: 

Seguindo um movimento internacional que se configurara nas humanidades 

de um modo geral, bem antes da fundação da disciplina estudos da tradução 

na década de 1980, surgiu e se ampliou no Brasil um grupo de estudiosos da 

tradução que, empunhando a bandeira do pós-estruturalismo, constituiu um 

front que desfechava todas as suas munições contra o que se chamou de 

“teorias tradicionais da tradução”. (p. 153) 

 

Nessa nova visão, que segue o que vinha sendo feito nos chamados Estudos Culturais e 

nos estudos literários, o leitor passa a ser visto como um intérprete ativo, ou seja, como um 

construtor de sentidos, deixando de ser considerado mero receptáculo da obra. Além disso, 

aspectos da tradução, antes relegados, entram em cena com grande destaque: a criatividade do 

tradutor, que passa a ser considerado um personagem ativo e não mais submisso e inferior ao 

autor (isto é, o tradutor como leitor e reescritor/coautor); o contexto de produção (a tradução 
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como processo sócio-histórico e político-ideológico); e os agentes que, de alguma forma, 

modelam o processo tradutório (a tradução como um processo que envolve relações de poder).  

É possível notar tal mudança de perspectiva com a publicação de Translation, History 

and Culture, de Susan Bassnett e André Lefevere (1990), que sinaliza a virada cultural (cultural 

turn) (SNELL-HORNBY, [1988], 1995) ocorrida nos Estudos da Tradução. A virada cultural 

traz para o centro das discussões o papel crucial do contexto social, histórico e cultural no 

processo de produção e circulação da tradução, bem como passa a considerar a subjetividade 

do tradutor no processo, fazendo com que o foco de pesquisa e análise abandone o aspecto 

estritamente linguístico para abarcar um ambiente cultural amplo. O mecanismo de análise, 

portanto, deixa de se basear em comparações de unidades linguísticas como palavras e orações 

para propor a cultura como principal unidade de análise. Logo, a virada cultural se refere ao 

processo em que o foco dos estudos da tradução passa de uma abordagem linguística (com a 

língua entendida como mero instrumento) para uma abordagem mais culturalista, tornando 

texto de chegada, tradutor e cultura alvo os principais interesses da tradução. 

É nesse espaço em que o tradutor é também agente da tradução, fazendo seu trabalho a 

partir da força de uma interpretação: a sua (ARROJO, 1992, p. 104), a qual é e sempre será 

mediada pela “condição móvel da ambiência circundante” (MARTINS, 2010, p. 63) que 

realizaremos nossas reflexões. 

 

1.2. POLISSISTEMAS 

 

Como parte dos movimentos culturalistas e de combate ao prescritivismo, em 1969 e 

1970, Itamar Even-Zohar, um dos teóricos de Tel Aviv, propõe a Teoria dos Polissistemas 

(Polysystem Theory). Com base no arcabouço do formalismo russo, Even-Zohar define o 

conceito de polissistemas como um sistema dinâmico e heterogêneo de relações, cujos membros 

estão em constante conflito para ocuparem ou manterem sua posição no centro do polissistema. 

A luta constante de forças e a multiplicidade de relações movimentam os fenômenos através de 

movimentos centrípetos e centrífugos do centro para a periferia do polissistema e vice-versa. 

Even-Zohar (1979) postula que: 

A ênfase alcançada pelo termo polissistema está na multiplicidade de 

interseções e, portanto, na maior complexidade de estruturas envolvidas. 

Também enfatiza que, para que um sistema funcione, não é necessário que 

haja uniformidade. Quando a propriedade histórica de um sistema é 

reconhecida (um grande mérito do ponto de vista da construção de modelos 
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mais próximos do “mundo real”), evita-se a transformação de tal objeto 

histórico em uma série de ocorrências históricas não correlatas. (p. 271)14 

 

O teórico situa, ainda, a novidade de sua proposta diferenciando-a daquilo que chama 

de “estudo estático e sincronístico” (não sincrônico, segundo seu ponto de vista), isto é, um 

modelo que busca explicar as condições de um sistema em dado momento. Os sistemas, para 

Even-Zohar, são hierarquizados dentro do próprio polissistema, embora não se possa conceber 

que sejam formados unicamente por um centro e uma periferia. 

Segundo Even-Zohar (1979), a cultura é formada por diversos polissistemas (que, por 

sua vez, integram o polissistema cultural) e evolui através do jogo entre as forças que neles 

coexistem. Essas forças podem ser descritas como oposições: primária/secundária (p. 298), 

conservadora/inovadora (p. 294) ou instáveis/estáveis (p. 303). De toda maneira, os pares 

representam os elementos em confronto que lutam tanto para manter a posição central no 

sistema, afastando os outros elementos para a periferia, quanto para fazer o movimento inverso, 

isto é, abandonar a posição periférica e tomar a posição central. O movimento mantém o 

polissistema cultural em funcionamento, ou seja, o processo é dinâmico em todos os 

polissistemas e sistemas que o compõem. 

Apesar de ter fundamentado sua proposta inicial no formalismo russo, em uma de suas 

revisões ao conceito de polissistema, Even-Zohar admite que sua teoria avança para além dos 

estudos de literatura, onde se detém o formalismo russo, abarcando os estudos da tradução 

(1978). Para isso, o autor concebe a literatura traduzida não apenas como um sistema, mas 

também como parte integrante do polissistema literário, onde ela se relaciona também com a 

literatura não traduzida. A literatura traduzida e a não traduzida se relacionam, assim, tanto na 

maneira como a literatura não traduzida contribui para a seleção das obras a serem traduzidas 

quanto no que adotam em termos de normas e estratégias. De todo modo, a teoria dos 

polissistemas também manteve, inicialmente, suas reflexões no âmbito da tradução literária, 

ainda que englobasse diversas facetas da literatura além do cânone. Contudo, com o passar do 

tempo, as reflexões sobre a teoria foram relacionando-a a outros campos da tradução, provando 

que a teoria de Even-Zohar também é eficiente para analisar as relações que permeiam o 

processo tradutório de modo geral. 

 
14 Texto em inglês: “The emphasis achieved by the term polysystem is on the multiplicity of intersections, and 

hence on the greater complexity of structuredness involved. Also, it strongly stresses that in order for a system to 

function, uniformity need not be postulated. Once the historical property of a system is recognised (a great merit 

from the point of view of constructing models closer to “the real world”), the transformation of such a historical 

object into a series of a-historical uncorrelated occurrences is prevented”. 
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Na perspectiva de Even-Zohar (1979), a tradução passa a ser analisada conforme a 

posição que ocupa no polissistema literário da cultura de chegada, seja por sua conformidade 

com as normas vigentes ou pela inovação proposta para, assim, se posicionar no centro ou na 

periferia do polissistema (p. 293). Logo, a literatura traduzida pode ser inovadora, provocando 

mudanças no polissistema literário da cultura de chegada, ou conservadora, aderindo às normas 

dominantes e colaborando para a manutenção do status quo. Por outro lado, a tradução pode 

colocar-se em posição central ou periférica de acordo com as forças e os modelos por ela 

empregados. A literatura traduzida, portanto, pode contribuir para enriquecer o polissistema 

literário da cultura de chegada, trazendo inovações (de recursos poetológicos, de linguagem, de 

modelos literários etc.), assumindo posição central, ou não exercer influência sobre os 

processos literários, conformando-se aos parâmetros vigentes através de um papel conservador 

e uma posição periférica. 

Silva e Valente (2014) discutem o polissistema da literatura brasileira e o polissistema 

da literatura brasileira traduzida, neste caso, nos EUA, analisando a recepção das obras de 

Conceição Evaristo. No que diz respeito ao polissistema da literatura brasileira, as autoras 

identificam que as obras de Evaristo são discutidas na academia, em especial, por pesquisadores 

que se debruçam sobre a diáspora negra e crescem em número de leitores. Assim, é possível 

concluirmos que, ainda que não tenha se estabelecido no centro do polissistema, gozando do 

prestígio que ele representa, a obra de Conceição Evaristo exerce força a partir da periferia em 

direção ao centro do sistema, e avança para adentrá-lo. Além disso, Silva e Valente reforçam 

que a autora participa constantemente de eventos e palestras no Brasil e no exterior, tendo já 

publicado artigos em diversos periódicos respeitados. Por isso, a respeito da posição de Evaristo 

no polissistema literário brasileiro, afirmam que: 

Se por um lado, a obra de Evaristo não é muito conhecida dentro do 

polissistema de literatura brasileira, em contrapartida, ela já é uma autora 

consagrada entre os escritores que compartilham uma identidade literária afro-

brasileira e que integram um sistema literário afro-brasileiro ainda em fase de 

consolidação. (Silva e Valente, 2014, p. 120) 

 

Já no que concerne à tradução audiovisual, um exemplo do jogo de forças que ocorre 

entre centro e periferia de um polissistema é o que acontece entre a legendagem tradicional e a 
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legendagem de fãs (fansubbing)15, conforme proposto por Spolidorio (2017). Para a 

pesquisadora, a legendagem tradicional das produções oficiais ocupa o centro do sistema, 

enquanto a legendagem dos fãs ocuparia a periferia. A existência dos grupos de fãs 

legendadores e legendadores amadores em geral, por sua vez, sinaliza que há um jogo de forças 

em que estes tanto investem em direção ao centro do sistema, quanto propõem inovações a ele. 

Por isso, Spolidorio (2017) afirma que: 

Assim, a Teoria dos Polissistemas aplicada à tradução audiovisual e suas 

diversas modalidades nos ajuda a compreender e explicar o complexo e 

delicado ‘ecossistema’ de poderes em jogo na produção de fansubbing, 

sinalizando como o surgimento de demandas específicas (seja por rapidez, 

seja por qualidade ou afinidade com o público-alvo) rege o aparecimento de 

novas modalidades de tradução e de interação entre produtores e 

consumidores dessas legendas. (p. 90) 

 

Martins (2002) resume a novidade proposta pela teoria dos polissistemas no âmbito dos 

Estudos da Tradução da seguinte maneira: 

Essa abordagem teórica funcional e relacional, com a sua consideração dos 

aspectos socioculturais, introduziu, portanto, uma nova perspectiva nos 

estudos de tradução, onde predominavam as abordagens normativas 

fundamentadas em concepções de tradução essencialistas e anistóricas. [...] 

Inspirados pela nova perspectiva, os estudiosos da área, até então preocupados 

em descrever traduções específicas, voltam seu interesse para o processo de 

produção de traduções como um todo e para o seu impacto nas transformações 

sofridas pelo sistema literário. (p. 38) 

 

A importância da teoria dos polissistemas para os estudos da tradução é inegável, tanto que 

ainda refletimos sobre ela, propondo-lhe novas reflexões e desdobramentos. Enquanto Vieira 

(1996) aponta que “essa mudança de paradigma revelou-se extremamente benéfica à disciplina 

[...] permitindo que ela se desenvolvesse e superasse a estagnação das abordagens anteriores 

para a descrição de traduções”, Susan Bassnett ([1980], 2005) reforça a relevância da teoria 

dizendo: 

A teoria dos polissistemas foi um desenvolvimento radical porque mudou o 

foco da atenção de debates áridos sobre fidelidade e a equivalência para um 

exame do papel do texto traduzido em seu novo contexto. É significativo o 

fato que isto abriu o caminho para pesquisas mais detalhadas sobre a história 

 
15 Os termos referentes à tradução audiovisual serão tratados detalhadamente no capítulo seguinte. Por ora, 

consideramos legendagem como a tradução produzida por tradutores profissionais exibida em produtos 

audiovisuais para TVs, DVDs, streaming e cinema e reproduzidas em sincronia com o áudio original no meio 

oficial de distribuição do mesmo produto. O fansubbing (legendagem de fãs) diz respeito às legendas produzidas 

de forma amadora por fãs de determinado produto audiovisual, que, portanto, possuem grande vínculo com a 

produção audiovisual que legendam, e cujas legendas são distribuídas em sites específicos da internet e grupos de 

fãs. Os fãs legendadores que produzem este tipo de legenda são chamados de legenders. 
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da tradução, levando também a uma reavaliação da importância da tradução 

como uma força para mudança e a inovação da história literária. (p. 18) 

 

Itamar Even-Zohar revisitou sua teoria e desenvolveu alguns aspectos da mesma durante 

os anos que seguiram sua publicação. De todo modo, mesmo possuindo grande impacto nos 

estudos da tradução, a teoria dos polissistemas não está livre de críticas, posicionamentos 

contrários ou que apontam deficiências em seu escopo. Martins (2002) indica que a preferência 

da teoria de Even-Zohar por conceitos dicotômicos tem sido amplamente questionada, já que, 

vista deste modo, a cultura e a linguagem permaneceriam com o foco apenas nos modelos 

padrão, e que, portanto, ocupam o centro do sistema. Já Vieira (1996, p. 130) contesta a 

abstração da teoria baseada em um modelo da termodinâmica que dificulta a compreensão e 

aplicação às ciências humanas, ressaltando que, por conta disso, a teoria dos polissistemas, ao 

se concentrar no funcionamento dos sistemas e nas relações de conflito geradas por eles, ignora 

o aspecto humano envolvido na tradução, ou seja, “os agentes envolvidos no processo de 

reescrita”. Nesse sentido, Vieira (2002) conclui: 

[...]A teoria dos polissistemas, na sua presente formulação, constitui um 

avanço mas não uma resposta ao problema da contextualização da tradução. 

Por outro lado, ela nos sensibiliza para questões importantes como a literatura 

traduzida se constituir em um sistema que exerce uma função e interage com 

o polissistema, seja ele a literatura ou a cultura como um todo. (p. 131) 

 

Milton (2017) também aponta alguns dos primeiros críticos à teoria de Even-Zohar nos 

anos 1990, sendo os principais deles Edwin Gentzler ([2001], 2009) e Antoine Berman (1985). 

Segundo Milton, ambos criticam tanto a teoria dos polissistemas de Even-Zohar quanto a noção 

de normas tradutórias proposta por Gideon Toury. Gentzler ([2001], 2009) classificaria a teoria 

de Even-Zohar como universalista e dada a generalizações, por isso afirma que: 

Essa propensão a generalizar, principalmente com tão poucos dados em que 

basear uma conclusão, gera o risco de que os elementos para análise só entrem 

em seu modelo quando encontrarem um lugar no todo estrutural do 

polissistema. Com a unidade postulada desde o começo e um método 

científico que visa à eliminação de contradições, a metodologia pode vir a 

limitar e obscurecer aquilo que ela alega estar abrindo. Sistemas que não 

seguem as regras e as leis do polissistema estrutural são vistos, portanto, como 

“imperfeitos”. [...] O que é, afinal, aquele sistema completo, dinâmico, 

homogêneo com o qual todos os outros são comparados? Contradições na 

realidade e problemas de criação literária são “resolvidos” por sua 

metodologia; variações são reguladas; os textos são vistos como “mais” ou 

“menos” inovadores e classificados de acordo. (p. 157) 

 

Nesse sentido, Milton também sinaliza a tendência que a teoria dos polissistemas possui 

em analisar as posições privilegiadas, centrais, desconsiderando as exceções. Já para Berman 
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(1985), a figura do tradutor também ficaria esquecida nesta abordagem sendo destituída de sua 

posição de autonomia. Milton (2017), por fim, resume as críticas também feitas pelos dois 

teóricos ressaltando que “é a falta de interesse no próprio tradutor que constitui a grande 

fraqueza da teoria dos polissistemas” (p. 181). De fato, as críticas feitas e elencadas por Milton 

e a proposição de Vieira apontam uma possível deficiência na teoria de Even-Zohar, a ausência 

de reflexões aprofundadas sobre o tradutor e sua posição de sujeito autônomo e de força por 

trás da tradução. A tradução não se produz sozinha com objetivo de alcançar esta ou aquela 

tendência; há um tradutor que é, até certo grau, responsável pelo processo, e cuja presença 

Even-Zohar parece considerar de forma pouco explícita. A questão talvez seja que Even-Zohar 

ao pouco tratar da posição do tradutor nos polissistemas que ele mesmo mapeia e defende, 

parece se afastar do esperado das teorias da tradução que surgem após as postulações dos 

estudos culturais e as reflexões iniciais do contexto de estabelecimento da disciplina já 

elencadas aqui. 

Neste trabalho, mobilizamos o conceito de polissistemas para dar conta das relações 

entre a tradução e os sistemas que nela interferem direta ou indiretamente, em especial, o 

sistema econômico, que no Brasil é capitalista. O conceito permite pensar de forma mais 

aprofundada a tradução, em nosso caso a tradução audiovisual, a partir de todos os fatores que 

a modelam, especialmente os fatores externos, os chamados fatores extraliterários, aqui 

entendidos como fatores externos ao audiovisual, os quais têm estreita relação com o mercado, 

por exemplo. Relacionando a teoria de Even-Zohar e as análises e observações feitas sobre o 

corpus de estudo, podemos entender com mais clareza os complexos sistemas que, embora não 

pertençam ao âmbito da tradução propriamente dita, exercem grande influência e poder sobre 

ela. Essas questões são discutidas de forma detalhada no capítulo três. Além da teoria de Itamar 

Even-Zohar, partimos também das reflexões feitas por Carvalho (2005) e sua proposta de um 

polissistema audiovisual. Carvalho (2005) reflete sobre o funcionamento do polissistema 

audiovisual e suas regras e convenções e, por esse caminho, investigamos como o processo de 

tradução para legendagem é modelado. 

 

1.3. REESCRITA E PATRONAGEM 

 

Abraçando o movimento inaugurado pela virada cultural, André Lefevere ([1982], 

2000) parte da noção de polissistema proposta por Itamar Even-Zohar e das reflexões feitas por 

Gideon Toury para embasar parte da própria teoria. Ao enfoque no polo receptor estabelecido 
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pelos estudiosos de Tel Aviv, Lefevere incorpora seu próprio posicionamento teórico, o qual é 

fortemente baseado nas relações de poder e no papel dos agentes que atuam sobre a tradução. 

Segundo Else Vieira (1996), a teoria elaborada por André Lefevere, ao contrário do que 

acontecera com a hipótese proposta pelos teóricos de Tel Aviv, desenvolve-se através do tempo, 

avançando em terminologia e robustez a cada nova expansão. Por isso, a autora identifica fases 

que demonstram o avanço da teoria proposta por Lefevere.  

Para Vieira, na primeira fase de publicação de Lefevere durante o final dos anos 1970, 

o autor parte da visão de Wittgestein sobre a cultura como jogo de linguagem16 para tentar 

redefinir os estudos literários, e concentra-se em diferenciar a literatura enquanto disciplina não 

científica da metaliteratura, a qual trata da disciplina que analisa os produtos criados pela 

literatura, dentre eles, a tradução. Vieira (1996) resume a primeira fase dos escritos de André 

Lefevere dizendo que “são importantes por apresentarem, de forma embrionária, dois eixos 

principais a serem expandidos mais tarde: a visão de que a literatura não pode se dissociar da 

metaliteratura e da cultura e que há forças extrínsecas atuantes” (p. 140). 

A segunda fase identificada pela autora situa-se no início dos anos 1980, quando 

Lefevere substitui os termos literatura e jogo de linguagem por refração (refraction) e sistema 

(system). Lefevere ([1982], 2000) define o fenômeno da refração como “a adaptação de um 

trabalho literário para um público distinto com a intenção de influenciar o modo pelo qual o 

público lê este trabalho” (p. 235)17. As refrações, para Lefevere, são o principal meio pelo qual 

autores e suas obras se tornam conhecidos. Nesse sentido, uma obra pode refratar obras 

anteriores sob terminado ângulo, assim como ser refratada em obras futuras. Por isso, autor 

postula que “os escritores e seus trabalhos são sempre compreendidos e recebidos em função 

de um certo pano de fundo, ou, se achar melhor, são refratados através de um certo espectro” 

(p. 234)18. As refrações não tratam somente dos desdobramentos futuros a uma obra, mas 

também dos outros textos que integram o texto de partida, por meio do fenômeno da 

intertextualidade. Assim, há refração dentro dos textos que, por sua vez, também serão 

refratados. E as refrações podem se estabelecer por meio de traduções, críticas, antologias, 

coleções e outros. 

 
16 O conceito de jogo de linguagem (sprachspiel) proposto pelo filósofo austríaco Wittgestein, e um dos pontos 

centrais de sua própria teoria, refere-se, de forma bastante resumida, à possibilidade de uso efetivo da linguagem. 

Em sua perspectiva, o significado não deve ser compreendido como fixo e determinado, mas variável de acordo 

com o contexto em que a palavra é usada e o propósito deste uso.  
17 Texto em inglês: “the adaptation of a work of literature to a different audience, with the intention of influencing 

the way in which that audience reads the work”. 
18 Texto em inglês: “writers and their work are always understood and conceived against a certain background, or, 

if you will, are refracted through a certain spectrum”. 
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As refrações são bastante influentes, isto é, possuem grande impacto no modo em que 

uma obra ou autor será lido e recebido em determinada cultura. Todavia, as concepções 

tradicionais de literatura e autoria sacralizaram as noções de texto e de autor, fazendo com que 

as refrações não se tornassem dignas de estudos por muito tempo. As noções tradicionais desses 

termos concebiam a literatura como uma entidade elevada e praticamente inalcançável, logo, 

somente os autores das obras clássicas eram vistos como dignos de serem estudados. Não 

obstante, é através das refrações que muitas obras são recebidas e se estabelecem no sistema 

literário, sejam essas refrações resenhas, antologias, apresentações e referências em outras obras 

de prestígio ou não. Inúmeras obras canônicas foram recebidas em forma de refrações, no caso 

da nossa reflexão, traduções que fizerem as vezes de obra “original” com frequência, sem que 

muitos leitores sequer considerassem estar lendo uma obra diversa daquela “original” que 

julgam ler. A esse respeito, Lefevere (1992) sustenta que: 

Quando leitores não profissionais de literatura [...] dizem ter “lido” um livro, 

o que desejam dizer é que possuem uma determinada imagem mental do 

construto daquele livro. Este construto, com frequência, se baseia de forma 

vaga em alguns trechos selecionados do texto real do livro em questão [...], 

reforçados por outros textos que reescrevem o primeiro de uma maneira ou 

outra, como resumos em trabalhos de história literária ou de referência, 

resenhas em jornais, revistas ou periódicos, alguns trabalhos críticos, 

apresentações em palco ou tela, e por último, mas não menos importante, 

traduções. (p. 5)19 

 

Também é por meio de refrações, ou seja, de críticas, antologias, artigos etc., que obras 

são difundidas e se estabelecem como parte de um dado sistema até se tornarem canônicas. 

Vieira (1996) resume a importância das reflexões propostas por Lefevere para os estudos da 

tradução e para o desenvolvimento do pensamento do autor: 

Ao invés de subsistemas literários conflitantes, percebemos em Lefevere que 

a metaliteratura ou as refrações exercem um papel ancilar. É que elas 

propiciam o crescimento e a sobrevivência dos textos ou determinam seu 

ostracismo, e o resultado desse papel ancilar é que as refrações empurram uma 

literatura numa certa direção. (p. 143) 

 

A terceira fase, segundo Vieira, tem início em meados da década de 1980 e identifica o 

momento em que Lefevere refina sua concepção de sistema e substitui o termo refração por 

 
19 Texto em inglês: “When non-professional readers of literature [...] say they have ‘read’ a book, what they mean 

is that they have a certain image constructo of that book in their heads. That constructo is often loosely based on 

some selected passages of the actual text of the book in question [...], supplemented by other texts that rewrite the 

actual text in one way or another, such as plot summaries in literary histories or reference works, reviews in 

newspapers, magazines, or journals, some critical articles, performances on stage or screen, and last, but not least, 

translations”. 
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reescrita (rewriting), que passará a caracterizar o autor e seus estudos a partir de então. Lefevere 

(1992) especifica o funcionamento deste sistema: 

[...] os sistemas agem como uma série de “coerções”, no sentido total do 

termo, sobre o leitor, o tradutor e o reescritor. […] Eles podem escolher entre 

se adaptar ao sistema, ficando dentro das coerções estabelecidas por ele — e 

muito daquilo que é visto como alta literatura faz exatamente isso — ou se 

opor ao sistema, tentando operar fora de suas coerções […] (p. 10)20 

 

O sistema definido pelo autor é formado por elementos que se relacionam e 

compartilham determinadas características distintivas, operando através de um mecanismo de 

controle formado por dois elementos, um interno e outro externo. Para ele, seguindo a 

concepção do formalismo russo, a literatura é um dos sistemas que constitui o complexo sistema 

de sistemas, isto é, a cultura. 

O elemento interno opera de acordo com os pressupostos estabelecidos pelo elemento 

externo e é representado pelos reescritores, agentes de reescrita que podem tanto reprimir 

quanto adaptar obras para que as mesmas sejam aceitáveis no sistema literário e cultural que 

tentam penetrar, garantindo que uma determinada obra se enquadre na poética e na ideologia 

do sistema receptor. A reescrita, portanto, atua para materializar as exigências impostas pelo 

elemento externo ou, segundo as palavras de André Lefevere (1992) “o primeiro fator tenta 

controlar o sistema literário pelo lado de dentro de acordo com os parâmetros estipulados pelo 

segundo fator” (p. 11)21. 

O segundo elemento do mecanismo de controle, o fator externo, relaciona-se com a 

ideologia mencionada no primeiro elemento e opera na parte externa do sistema; é o mecanismo 

da a patronagem (patronage). A patronagem representa os poderes, como de pessoas, grupos, 

classes sociais e instituições que possuem poder regulador e que, portanto, tentam dominar a 

relação entre o sistema literário e os outros sistemas. Dessa maneira, os agentes controlam, se 

não o que será escrito, pelo menos, o que será distribuído, lido e, consequentemente, traduzido 

ou não (1992, p. 12). A relação entre patronagem e reescrita se baseia, portanto, na seguinte 

lógica: “a patronagem, geralmente, se interessa mais pelo aspecto ideológico da literatura do 

que o poético, pode-se dizer que o patrocinador ‘delega a autoridade’ ao profissional que se 

 
20 Texto em inglês: “[...] the system acts as a series of ‘constraints’ in the fullest sense of the word, on the reader, 

writer and rewriter. [...] Both can choose to adapt to the system, to stay within the parameters delimited by its 

constraints — and much of what is perceived as great literature does precisely that — or they may choose to oppose 

the system, try to operate outside its constraints [...]”. 
21 Texto em inglês: “the first factor tries to control the literary system from the inside within the parameters set by 

the second factor”. 
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ocupa da poética” (Lefevere, 1992, p. 12)22. Podemos dizer, portanto, que a patronagem rege a 

reescrita, já que a primeira se interessa pela ideologia, deixando a cargo dos reescritores o ofício 

poético. Campos (2004, p. 61) situa a posição de cada um deles, reescritores e patrocinadores, 

dentro sistema definido por Lefevere: 

Um trabalho de tradução é realizado na medida em que é encomendado e, 

consequentemente, patrocinado. Assim, a patronagem está intimamente ligada 

à questão da ideologia. A aceitação de um patrocínio implica que escritores e 

reescritores trabalhem dentro dos parâmetros estabelecidos por aqueles que 

delegam autoridade a esses profissionais: os patronos. Mesmo um profissional 

tido como independente estará sujeito a injunções ideológicas, uma vez que 

ele constitui um elemento circunscrito a um tempo e em um local específicos 

(p. 61) 

 

Sobre o poder regulador dos patrocinadores sobre o sistema em si, a reescrita e o 

reescritores, Lefevere (1992) explica que: 

Os patrocinadores tentam regular a relação entre o sistema literário e os outros 

sistemas, que, juntos, constituem a sociedade, a cultura. Como regra, operam 

por meio de instituições estabelecidas para regular, se não a escrita literária, 

ao menos sua distribuição: academias, agências de censura, periódicos críticos 

e, de longe o mais importante, a organização educacional. Profissionais que 

representem a “ortodoxia reinante”, a qualquer ponto do desenvolvimento de 

um sistema literário, estão próximos da ideologia dominante dos 

patrocinadores que dominam aquela fase da história do sistema social no qual 

está inserido o sistema literário. (p. 12)23 

 

Lefevere avança distinguindo os três elementos que compõem o fenômeno da 

patronagem: o componente ideológico, que atua na restrição, tanto na escolha quanto no 

desenvolvimento da forma e do conteúdo; o componente econômico, que permite os 

patrocinadores determinarem o que será escrito ou traduzido por meio da subsistência que esses 

trabalhos fornecem aos escritores e reescritores; e o componente de status, que se relaciona com 

o prestígio, reconhecimento ou pertencimento a determinado grupo que o patrocinador concede 

ao escritor/reescritor. 

A classificação anterior também permite que Lefevere divida novamente a patronagem 

em dois tipos: a patronagem diferenciada e a patronagem não diferenciada. A patronagem não 

diferenciada ocorre quando os três elementos mencionados acima, o ideológico, o econômico 

 
22 Texto em inglês: “patronage is usually more interested in the ideology of literature than in its poetics, and it 

could be said that the patron ‘delegates authority’ to the professional where poetics is concerned”. 
23 Texto em inglês: “Patrons try to regulate the relationship between the literary system and the other systems, 

which, together, make up a society, a culture. As a rule they operate by means of institutions set up to regulate, if 

not the writing of literature, at least its distribution: academies, censorship bureaus, critical journals, and, by far 

the most important, the educational establishment. Professionals who represent the ‘reigning orthodoxy” at any 

given time in the development of a literary system are close to the ideology of patrons dominating that phase in 

the history of the social system in which the literary system is embedded”. 
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e o de status, são regulados pelo mesmo patrocinador, que age como absoluto. Esse tipo de 

patronagem era bastante comum nos antigos regimes totalitários nos quais um mesmo soberano 

representava todos os poderes. Nos sistemas com patronagem não diferenciada, o patrocinador 

age no intuito de manter a estabilidade do sistema e reter o poder que já detém. Assim, a 

literatura e as reescrituras que questionam o poder vigente terão grande dificuldade para romper 

a barreira imposta pelo patrocinador e serem publicadas e distribuídas. 

Já a patronagem diferenciada ocorre quando o fator econômico é, de certo modo, 

destacado do fator ideológico ou de status. Assim, o escritor ou reescritor pode obter sucesso 

econômico sem necessariamente precisar aderir a uma ideologia de modo obrigatório ou sem 

alcançar prestígio e reconhecimento. Segundo Lefevere, a maioria dos best-sellers atuais segue 

esse tipo de patronagem, já que obtêm sucesso econômico sem serem alçados à posição de alta 

literatura ou receberem reconhecimento acadêmico e dos grupos de prestígio. É o caso, por 

exemplo, dos best-sellers de temática erótica da trilogia Cinquenta tons de cinza, que possuíram 

vendagem alta nas primeiras décadas dos anos 2000 e traduções para, ao menos, 37 línguas 

(SOARES, 2017). Embora tais tipos de best-sellers sejam frequentemente ignorados ou 

criticados pelos grupos acadêmicos e/ou de prestígio, sua popularidade parece apenas crescer 

entre o público leitor leigo e, mesmo sem contarem com o apoio dos fatores de status e 

ideológico, o fator econômico os mantém no sistema (ao menos no sistema da literatura de 

massa e/ou com alto número de vendas). Ademais, se até pouco tempo as adaptações 

cinematográficas em sua maioria privilegiavam obras clássicas e/ou de autores consagrados, o 

sucesso econômico alcançado por esse tipo de literatura vem transformando o cenário em 

questão. Assim, sucessos de venda como Cinquenta tons de cinza são adaptados para o cinema 

e se tornam, também, sucessos de bilheteria. Esse fenômeno não é exclusivo da literatura de 

temática erótica, também os best-sellers do segmento jovem adulto seguem o mesmo caminho 

e se tornam adaptações cinematográficas bastante assistidas, é o caso, por exemplo, das trilogias 

Jogos Vorazes e Divergente nos últimos anos e dos filmes das séries O diário da princesa e O 

diário de Bridget Jones no início dos anos 2000. De toda maneira, a patronagem diferenciada, 

conforme defendida por Lefevere, permitiu que todas essas obras alcançassem sucesso de 

vendas e popularidade a despeito de não possuírem status ou reconhecimento nos meios 

especializados ou de estarem explicitamente envolvidas com determinado fator ideológico. 

As contribuições de André Lefevere são inúmeras. Vieira (1996) destaca que o autor 

considera a tradução enquanto fenômeno de cultura e, também, enquanto processo (p. 148). Já 

Martins (2010) resume dizendo que: 
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O trabalho de Lefevere desde meados da década de 1980 até seu falecimento, 

no início de 1996, foi marcado pela preocupação de descrever a articulação do 

sistema de reescritas com as estruturas de poder e os agentes de continuidade 

em uma cultura. Com isso, introduziu mais um elemento de extrema 

importância, que é o político. Suas ideias com respeito à interação da tradução 

com a cultura e suas estruturas de poder são fundamentais para se entender o 

papel das editoras e das instituições que, através de incentivo e patrocínio, 

interferem nas decisões editoriais e na implementação de políticas culturais.  

(p. 65) 

 

De fato, o entendimento de Lefevere sobre a tradução enquanto um fato cultural que é 

regido, controlado e regulado por fatores ideológicos e econômicos lança luz sobre questões 

por muito tempo ignoradas no âmbito da tradução, principalmente nas visões estruturalistas, as 

quais analisavam aspectos linguísticos e estilísticos desconectados de seus fatores de produção 

e sem considerar os agentes que determinam tais escolhas. Lefevere (1992) já indicava que a 

patronagem impunha um modo de conduzir a reescrita: 

A aceitação da patronagem sugere que os escritores e reescritores trabalhem 

dentro dos padrões estabelecidos por seus patrocinadores e que estejam 

dispostos a legitimar tanto o status quanto o poder dos mesmos [...]. (p. 14)24 

 

Seguindo as reflexões de Lefevere, é difícil conceber a tradução sem conexão com 

algum tipo de patronagem, até porque, ainda que um tradutor traduza algo e publique, digamos, 

na internet, suas escolhas serão de caráter histórico, ou seja, modeladas pelo contexto que 

produz o sujeito tradutor e sua tradução. Há que se considerar, ainda, questões de aceitabilidade, 

sendo o potencial leitor determinante para a escolha de algumas estratégias em detrimento de 

outras. A patronagem pode ser exercida, por exemplo, por editoras, universidades e agências 

reguladoras de desempenho acadêmico, agências de tradução, editores e agentes literários, 

meios de comunicação em massa e inúmeros outros personagens, ou melhor, agentes, que atuam 

e regulam a ampla esfera da tradução, e continua a atuar segundo a tríade de interesses 

identificados por Lefevere, o interesse ideológico, o econômico e o de status.  

Ao tradutor, em grande parte dos casos, pelo funcionamento do sistema econômico 

capitalista, vê-se submetido às regras impostas pelos agentes de poder para que possa exercer 

seu ofício. Ainda que se questione e se inove, transgredindo, assim, a questão ideológica 

imposta pelo sistema, muitos tradutores terão de considerar suas próprias questões econômicas, 

por exemplo. Afinal, deixar de seguir a ideologia imposta por um patrocinador (o 

contratante/solicitante), como uma editora ou agência de tradução, bem como o público 

 
24 Texto em inglês: “Acceptance of patronage implies that writers and rewriters work within the parameters set by 

their patrons and that they should be willing and able to legitimize both the status and the power of those[...]”. 



37 
 

 
 

receptor, pode fazer com que ele deixe de receber trabalhos, representando um problema para 

sua subsistência — afinal, a tradução para uma parcela considerável é um ofício profissional. 

Outras questões além da econômico-financeira são impostas pelos agentes de poder, 

determinando em grande parte o trabalho do tradutor, sendo necessárias novas reflexões e 

análises para a compreensão sobre em que grau as restrições impostas por esses agentes se 

materializam, de forma mais ou menos explícita, e quais as consequências desse processo, bem 

como sobre a possibilidade de caminhos de resistência ao status quo. A tradução audiovisual, 

como qualquer tradução, está sujeita às imposições dos agentes de poder, os quais determinam 

o fazer tradutório, por meio de manuais, instruções, convenções e “boas práticas” etc., 

delineadas por agências e clientes — aqui, de alguma forma, também incluídos os 

consumidores. Em termos mercadológicos, o não seguimento a tais “coerções” pode acarretar 

consequências negativas ao tradutor (como sua demissão ou não contratação). Por outro lado, 

se o tradutor puder refletir sobre tais “coerções” que modelam seu trabalho, talvez possa pensar 

em formas de resistência. Daí a relevância de um diálogo mais próximo entre academia e 

mercado, e vice-versa.  

Ao relacionarmos o conceito de reescrita proposto por Lefevere à tradução audiovisual 

neste trabalho, concebemos a legendagem como uma forma de reescrita mais visível do que 

outras formas de tradução, já que as legendas são acrescentadas na tela, adicionando uma nova 

camada de informação (DÍAZ CINTAS, 2013)25, e se colocam entre o texto de partida e o 

espectador, permitindo, inclusive, que se faça uma comparação quase imediata entre o texto de 

chegada — as legendas — e o texto de partida. A tradução para legendas envolve literalmente 

reescrever o texto oral no código escrito, lembrando que os diferentes códigos trazem consigo 

diferentes coerções e regras. Assim, a tradução do texto de um código a outro envolve um grau 

de transformação que torna esta modalidade de tradução de fato uma nova escrita, um acréscimo 

à tela. 

No que diz respeito à patronagem, pensamos ser o conceito valioso para melhor 

compreendermos a relação entre os diversos agentes envolvidos no processo de tradução para 

legendas: o tradutor/legendador, o revisor de legenda, o cliente (contratante), o cliente 

espectador, a empresa de tradução contratada etc. O poder regulador dos agentes envolvidos 

determina o processo tradutório, pois as “escolhas” do tradutor/legendador se realizam na 

confluência das convenções, regras, enfim, coerções impostas por esses poderes. A questão é 

 
25 A questão da legendagem vista como uma nova camada de informação conforme a proposta de Díaz Cintas será 

discutida com mais profundidade no próximo capítulo, no qual nos debruçamos sobre a tradução audiovisual. 
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que há inúmeros agentes, alguns com maior ou menor grau de interferência, mas todos 

constituindo o texto traduzido para além das escolhas e preferências individuais dos 

tradutores/legendadores. Muitas das coerções a que são submetidos os legendadores advêm do 

que se chama “boas práticas”, convenções de mercado compartilhadas, e também por manuais, 

ambos possuindo orientações mais ou menos sistematizadas.  

Para abordar essas questões, nos dois capítulos seguintes, tratamos do manual que rege 

a tradução para streaming na plataforma analisada, a Netflix, e buscamos entender de que forma 

a ideologia e a preferência do patrocinador, expressas pelo manual, se materializam no corpus 

de análise. 

 

1.4. DOMESTICAÇÃO, ESTRANGEIRIZAÇÃO E A (IN)VISIBILIDADE DO 

TRADUTOR  

 

Outro teórico relevante dos Estudos da Tradução é Lawrence Venuti, cuja contribuição 

é vista como um “divisor de águas” por Martins (2010), por conta da preocupação do estudioso 

em discutir a invisibilidade do tradutor nas culturas hegemônicas, como as culturas 

estadunidense e a britânica, objetos de reflexão de Venuti. Para Gentzler ([2001], 2009), Venuti 

contribuiu para os Estudos da Tradução de múltiplas formas. O autor identifica as contribuições 

principais ao dizer que: 

A primeira e mais importante é o fato de ele criticar a fundamentação 

humanista de grande parte da tradução literária nos Estados Unidos e mostrar 

que ela reforça crenças e ideologias domésticas predominantes. Em segundo 

lugar, ele oferece um novo conjunto de termos e métodos para analisar as 

traduções. E, por fim, apresenta uma série de estratégias alternativas que 

gostaria que os tradutores experimentassem. (GENTZLER, [2001], 2009,  

p. 62) 

 

Para Venuti, o contexto anglo-americano, em que se privilegia a produção de traduções 

fluentes e transparentes que suprimam os traços específicos da cultura de partida, resultando 

em um tipo de aculturação, é responsável também pelo apagamento da figura do tradutor. A 

esse processo Venuti ([1986], 1995) nomeia invisibilidade (invisibility): 

A invisibilidade do tradutor, portanto, é em parte um efeito estranho de sua 

manipulação da língua, um auto-aniquilamento que resulta do próprio ato da 

tradução como ele é concebido e praticado hoje, apesar de, sem dúvida, 

também ter sido promovida pelo declínio dos estudos de línguas estrangerias 

ocorrido a partir do final dos anos sessenta. Entretanto, os tradutores não 

podem senão se opor a esta invisibilidade, não apenas porque ela constitui 

uma mistificação de todo o projeto da tradução, mas também porque ela 

parece estar relacionada ao baixo status ainda atribuído ao seu trabalho. Os 

tradutores, com raras exceções, são muito pouco reconhecidos. (p. 111) 
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O apagamento da figura do tradutor — sua invisibilidade —, é, portanto, responsável 

pela posição subalterna ocupada pela tradução e, consequentemente, pelo próprio tradutor. Para 

Venuti ([1986], 1995), o fenômeno produz condições trabalho que são frequentemente 

associadas a outras áreas de produção que não a produção intelectual. Contratos padronizados 

em que tradutores abrem mão de seus direitos, pagamentos com base na quantidade de palavras 

traduzidas e outras questões demonstram que, além do fator textual e estético da tradução, há 

outro fator envolvido: o socioeconômico. Tais práticas reforçam o baixo status cultural e 

econômico da tradução, no contexto explorado por Venuti, e fazem com que “a tradução 

continue a ser julgada segundo o critério da fluência, que inicialmente encobre o trabalho do 

tradutor” (p. 112). São as relações desiguais de poder que o teórico também se propõe a debater 

em seu Escândalos da Tradução: por uma ética da diferença (2002). Para tanto, Venuti (2002) 

justifica sua perspectiva dizendo: 

Meu projeto é, em primeiro lugar, expor esses escândalos ao averiguar as 

relações entre a tradução e uma gama de categorias e práticas que contribuem 

para seu status marginal atual. Essa averiguação deve iniciar-se com a 

disciplina emergente dos estudos da tradução. A pesquisa em tradução e a 

formação de tradutores têm sido prejudicadas pelo predomínio das abordagens 

de orientação linguística que oferecem uma visão truncada dos dados 

empíricos que coletam. Pelo fato de tais abordagens promoverem modelos 

científicos de pesquisa, elas relutam em levar em consideração os valores 

sociais envolvidos na tradução bem como em seu estudo. Dessa maneira, a 

pesquisa torna-se científica, reivindicando ser objetiva ou livre de valor, 

ignorando o fato de que a tradução, como qualquer prática cultural, acarreta a 

reprodução criativa de valores. (p. 10) 

  

Segundo Venuti ([1986], 1995), a exigência de fluência nas traduções reproduz uma 

questão ideológica: a tradução é um produto consumível no mercado editorial e, portanto, as 

técnicas empregadas devem garantir sua maior consumibilidade. A lógica por trás do processo 

de transformação do texto em uma tradução fluente, legível, ou seja, em um produto 

“consumível”, nos contextos hegemônicos parte, segundo o teórico, das práticas econômicas 

capitalistas que controlam, por sua vez, as práticas do mercado editorial. Além disso, “a fluência 

na tradução gera um efeito de transparência, a partir do qual se pressupõe que o texto traduzido 

representa a personalidade ou a intenção do autor estrangeiro ou o sentido essencial em seu 

texto” (Venuti, [1986], 1995, p. 117). Essa prática, no entanto, garante a manutenção da cultura 

britânica e estadunidense em posição de dominação, enquanto reforça a exclusão das culturas 

não hegemônicas ao suprimir seus traços específicos na tradução. Por isso, Venuti esclarece 

que: 
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[...] se estou combatendo a invisibilidade do tradutor com a ideia de que a 

tradução é uma prática social que envolve um trabalho de transformação 

extremamente complicado, não chego a elevar o tradutor ao status de outro 

autor que seja a origem fixa e transcendental da tradição e que desta forma 

concorra com o autor estrangeiro ou o supere. Minha análise, ao contrário, 

propõe que a atividade do tradutor, assim como a do autor estrangeiro, é 

moldada por determinações sociais das quais eles podem ou não estar cientes, 

materiais linguísticos, literários e históricos que constituem seus textos e 

podem muito bem provocar significações além de suas intenções. (p. 123) 

  

A partir das reflexões propostas por Friedrich Schleiermacher (1813) em “Sobre os 

diferentes métodos de traduzir” (Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens), Venuti 

nomeia as duas estratégias básicas as quais o tradutor pode escolher quando traduz: a 

domesticação (domestication) e a estrangeirização (foreignization). Para Schleiermacher 

([1813], 2010) “ou bem o tradutor deixa o escritor o mais tranqüilo possível e faz com que o 

leitor vá a seu encontro, ou bem deixa o mais tranqüilo possível o leitor e faz com que o escritor 

vá a seu encontro” (p. 242). A proposta de domesticação de Venuti compreende o movimento 

de fazer o escritor ir ao encontro do leitor conforme a leitura de Venuti sobre a reflexão de 

Schleiermacher, mas acrescentando a questão da redução/violência etnocêntrica das culturas 

dominantes sobre as dominadas.  

A domesticação, portanto, produz um texto fluente, que apaga as diferenças linguísticas 

e culturais do contexto de partida, deixando de mostrá-lo como uma cultura distinta daquela do 

texto de chegada. Para Venuti, a estratégia da domesticação produz a invisibilidade do tradutor, 

sendo a elegida pelas/nas culturas hegemônicas que buscam sobrepor seus próprios parâmetros 

culturais e ideológicos sobre as demais culturas. Tal estratégia é responsável por suprimir a 

presença do outro, bem como a da diferença. Venuti defende a estratégia oposta como sendo a 

resistência ao status quo e, portanto, à invisibilidade. No entanto, estudiosos apontam que, ao 

contrário do contexto discutido por Venuti — o anglo-americano, no qual traduções 

representam uma pequena parcela do mercado editorial — há outros em que há muita tradução, 

estando a ideologia estrangeira já amplamente presente na cultural local, até mesmo 

modelando-a. É o caso do contexto brasileiro, em que as traduções são grande parcela do 

mercado, não sendo incorreto dizer que o modelo cultural estadunidense (de negócios, de 

organização dos planos de saúde etc.) é o seguido em várias instâncias. A pergunta a ser feita 

seria: o ato de resistir em contextos como o brasileiro/sul-americano etc. não seria exatamente 

o de domesticar? Essa é uma crítica feita por diversos teóricos à teoria de Venuti, já que sua 

aplicação às culturas não hegemônicas seguiria lógica inversa.  
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Já a estrangeirização representa “deixar o escritor o mais tranqüilo possível e fazer com 

que o leitor vá a seu encontro”, tal como mencionado por Schleiermacher (1813), porém 

levando em conta um diálogo intercultural, o qual, portanto, mantém as diferenças existentes 

entre as culturas envolvidas na tradução. Para isso, é possível adotar padrões linguísticos e 

culturais da cultura de partida. 

Gentzler ([2001], 2009) contrapõe as estratégias da domesticação e da estrangeirização 

dizendo que “enquanto [a] primeira opta por usos aceitáveis de imagens e termos linguísticos e 

culturais, [a outra] abusa ou escolhe alternativas” (p. 68). Por sua vez, Martins (2010) explica 

que: 

[...] Venuti também se refere ao método estrangeirizante como uma estratégia 

de resistência, por ser um estilo de tradução que foge à fluência e cria 

distanciamento, com vistas a tornar visível a presença do tradutor ao ressaltar 

a identidade estrangeira do texto-fonte e resguardá-la da dominação 

ideológica da cultura receptora. (p. 67) 

 

Venuti ([1986], 1995) defende a adoção das estratégias estrangeirizantes ao traduzir 

para/no contexto anglo-americano no sentido de se manter a diversidade cultural, bem como no 

de que o tradutor se posicione no texto, demarcando sua presença e, dessa forma, abandonando 

a posição de invisibilidade que lhe é imposta. Para além da tradução propriamente dita, o 

objetivo de Venuti com a defesa da estrangeirização é político; uma forma de combate ao 

imperialismo cultural do contexto anglo-americano a partir de um projeto minorizante no qual 

o alvo é trazer à tona as culturas dominadas cujos traços são frequentemente apagados. Assim, 

os conceitos de Venuti servem inicialmente para formular uma agenda da ética já que, na visão 

do teórico, tanto a prática quanto o discurso sobre as relações culturais são etnocêntricos 

(PALOPOSKI, 2010). A partir desse aspecto, Martins (2010) diferencia a perspectiva de Venuti 

da de Schleiermacher:  

Pode-se dizer, então, que nesse aspecto Venuti se distancia de Schleiermacher, 

na medida em que a estratégia de estranhamento preconizada pelo teórico 

alemão visava o enriquecimento da língua e da literatura alemãs, enquanto que 

a prática estrangeirizadora e o projeto minorizante do norte-americano têm 

como objetivo abalar o domínio global do inglês. (p. 68) 

 

Parte das críticas à teoria de Venuti aponta que sua proposta estrangeirizante é elitista e 

contraditória ou ainda que não consegue cumprir os objetivos por ela propostos (PALOPOSKI, 

2010). Contudo, Snell-Hornby avança e critica a base daquilo que Venuti defende como a 

origem de sua teoria, a dicotomia de Schleiermacher entre deixar o autor ou o leitor “em paz”. 
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Inicialmente, a estudiosa problematiza a própria tradução do texto de Schleiermacher feita por 

André Lefevere na qual Lawrence Venuti baseia sua reflexão dizendo que:  

Venuti formulou a dicotomia em termos de “domesticação” vs. 

“estrangeirização”, da forma como compreendeu a abordagem de 

Schleiermacher através da versão inglesa de Lefevere. Não é possível 

identificar os conceitos “redução etnocêntrica” e “pressão etnodesviante”, 

nem mesmo por extensão de sentido, no texto de Schleiermacher. Eles podem, 

antes, ser atribuídos à linguagem de um intelectual estadunidense do final do 

século XX. (SNELL-HORNBY, 2012, p. 192)  

 

Além da questão da tradução realizada por André Lefevere, Snell-Hornby também 

questiona o grau de manipulação e a consequente influência do texto sobre a obra venutiana, 

argumentando que a proposta estrangeirizante de Venuti é polarizadora e genérica. Polarizadora 

por privilegiar termos polêmicos e provocadores, transformando, de certa maneira, a tradução 

em um ato de violência para com a cultura de partida. E genérica, pois o estudioso se propõe a 

traçar uma história da tradução enquanto, na verdade, se mantém em uma perspectiva anglo-

americana. Por fim, Snell-Hornby resume as incongruências da proposição de Venuti sobre a 

obra de Schleiermacher, dizendo:  

Venuti imprimiu, por assim dizer, uma redução etnocêntrica aos conceitos de 

Schleiermacher (na posição de um tradutor excessivamente visível) e 

“domesticou-os”: ele criou até mesmo novos conceitos de ideias antigas, os 

quais emprega — ainda que recorrendo ao seu valor universal — à situação 

específica das “hegemonic English-language nations” de hoje. A 

estrangeirização de Venuti é, sem dúvida, parte do legado de Schleiermacher, 

mas não é todo o seu legado, e talvez nem mesmo o mais essencial. (SNELL-

HORNBY, 2012, p. 192) 

 

Além das críticas sofridas pela teoria de Venuti, os conceitos elaborados pelo teórico 

vêm sendo usados ao longo dos anos para descrever estratégias opostas de tradução a partir de 

seu objetivo de aproximação ou distanciamento da cultura de partida e, principalmente, no que 

diz respeito ao modo de tratar itens culturais na tradução. Para Paloposki (2010), nesses estudos 

empíricos cujos conceitos foram empregados, frequentemente a domesticação trata da 

adaptação do contexto cultural enquanto a estrangeirização trata da preservação desses aspectos 

culturais. Nesse sentido, a teórica defende que os conceitos venutianos são abstrações e por isso 

devem ser tratados cuidadosamente nos estudos empíricos (PALOPOSKI, 2010).  

Para exemplificar os conceitos, tomemos o trabalho de Rebechi (2012), que investiga 

traduções do termo “cachaça” em cinco obras literárias brasileiras traduzidas para o inglês. A 

partir das onze ocorrências indicadas pelo corpus do Compara onde “cachaça” aparecia, a 

tradutora nota que somente em três delas a opção feita foi estrangeirizante, ou seja, manteve o 



43 
 

 
 

termo “cachaça” na tradução em língua inglesa. Segundo a pesquisadora, isso “evidencia a 

predominância de escolhas de termos mais familiares aos falantes de língua inglesa” (p. 106). 

O exemplo comprova parte dos argumentos de Venuti, de que os contextos hegemônicos 

privilegiam a postura domesticadora no intuito de apagar as marcas das culturas estrangeiras. 

Rebechi (2012) reforça que: 

A tendência a neutralizar o estranhamento é comum até mesmo no caso de 

palavras estrangeiras já dicionarizadas em língua inglesa, que são, 

frequentemente, assimiladas pela cultura de chegada por meio de outras com 

as quais os leitores estão mais familiarizados, aumentando, assim sua 

inteligibilidade. O resultado dessa prática recorrente exercida pela cultura 

dominante acaba acarretando o apagamento de marcas culturais da cultura de 

partida. (p. 108) 

 

Já Souza (2013) reflete sobre os conceitos de domesticação e estrangeirização de Venuti 

relacionando-os com a tradução de jogos. Para o pesquisador, “a tradução também tem um 

papel fundamental para a experiência de jogo” (p. 56) e, por isso demanda que mecanismos 

adequados sejam empregados, de modo a permitir que a experiência se dê sem maiores 

percalços para o jogador bem como para que este possa se identificar e se engajar no jogo. 

Souza observa, a partir de seus dados de análise, que o contexto dos jogos tende a preferir a 

domesticação no intuito de alcançar os objetivos já descritos. Comprovando a relevância dos 

conceitos de Venuti no âmbito da tradução de jogos, Souza (2013) conclui dizendo que: 

Por envolver diferentes culturas e costumes, cada game e cada um de seus 

detalhes devem ser cuidadosamente analisados de modo a evitar quaisquer 

tipos de contratempos que possam comprometer a comercialização do mesmo 

em determinado local. Nesse caso, não se trata de questões de imperialismo 

ou xenofobia; apenas de diferentes visões de mundo. E é exatamente no 

respeito a essas diferenças que a localização terá possibilitado aos videogames 

atingir aquele que é o seu objetivo principal: o de divertir. (p. 65) 

  

Outra reflexão interessante sobre a proposta de Venuti, desta vez, tomando a tradução 

audiovisual como objeto, e também nosso foco de reflexão neste trabalho, foi feita por Carvalho 

(2005), a qual defende que: 

Uma curiosidade sobre [a] qualidade das legendas é que, se teóricos e 

tradutores como Lawrence Venuti criticam a invisibilidade do tradutor 

literário, cuja intervenção geralmente não é percebida pelos leitores de obras 

traduzidas, os quais acreditam estar lendo as palavras do autor do texto 

original, poderíamos dizer que as legendas almejam passar desapercebidas aos 

espectadores porém são visíveis por natureza. O espectador não tem como 

ignorar a presença do tradutor das legendas e dificilmente tomará a tradução 

pelo original. As legendas não substituem o produto de origem e sequer o 

representam integralmente — embora esta seja a expectativa mais comum por 

parte do público. Isso porque as legendas têm um papel claramente ancilar e 

secundário no produto audiovisual. Elas não têm razão de existir sem o 
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material original, tornando-se pouco compreensíveis sem o acompanhamento 

das imagens e dos sons correspondentes. (p. 97) 

 

Exatamente por serem as legendas/traduções visíveis (com o áudio perceptível 

simultaneamente), o tradutor é sempre lembrado no sentido da crítica a seu trabalho, sobretudo 

daqueles que conhecem a língua de partida, mas desconhecem o complexo contexto de 

produção da legendagem. 

Neste trabalho, mobilizamos os conceitos de Venuti para dar conta das questões 

culturais envolvidas na tradução dos fragmentos que compõem o corpus, visto que ele é 

marcado por diferentes contextos que causam estranhamento já na cultura de partida, e cujas 

relações tornam-se ainda mais complexas ao aportarem no contexto de chegada brasileiro. A 

partir das estratégias de tradução adotadas pelos tradutores/legendadores, tentamos identificar 

os possíveis agentes envolvidos na tradução dos episódios (a presença de um ou mais tradutores, 

de revisores etc.) e quais meios encontrados (ou não) pelos tradutores para demarcarem sua 

presença nas legendas em questão, ao mesmo tempo em que “obedecem” (ou não) as coerções 

impostas pelos agentes de poder. Os conceitos de domesticação e estrangeirização cunhados 

por Venuti relacionados à tradução audiovisual possibilitam pensarmos as escolhas tradutórias 

a partir dos possíveis efeitos causados no receptor (para nós o espectador), e não em termos 

prescritivistas de certo/errado. Além disso, usaremos tais conceitos em sentido lato durante as 

análises, ou seja, nosso objetivo não é a estrangeirização como estratégia política preferencial, 

visando combater uma “redução etnocêntrica (o caso do projeto minorizante de Venuti), mas o 

de pensar uma forma de resistência a uma fluência mecânica na tradução para legendagem. 
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CAPÍTULO 2 – TRADUÇÃO AUDIOVISUAL 

 

Neste capítulo, abordamos a tradução audiovisual (TAV). Começamos com a definição 

da área e seus limites, em seguida relacionamos a TAV ao conceito de polissistema, criado por 

Itamar Even-Zohar e discutido no capítulo anterior para, então, tratar especificamente da 

tradução para legendagem, modalidade que interessa a este estudo. Nesse momento, são 

abordadas as questões específicas da legendagem, como as restrições impostas por sua própria 

natureza, discutidas tanto nas práticas de mercado quanto no âmbito acadêmico. Por fim, 

refletimos sobre a pertinência desses conceitos e propostas à tradução para legendagem, 

especificamente, o caso da legendagem para streaming26. Além disso, durante todo o capítulo, 

os conceitos discutidos são relacionados à legendagem para streaming, nosso objeto de 

investigação. 

Segundo o Dicionário Houaiss Eletrônico, o termo audiovisual tem cinco acepções, são 

elas: 1. que se destina a ou visa estimular os sentidos da audição e da visão simultaneamente 

(diz-se de qualquer comunicação, mensagem, recurso, material etc.); 2. que utiliza som e 

imagem na transmissão de mensagens (diz-se de meio de comunicação); 3. que faz uso de 

recursos auditivos e visuais (gravações, slides, filmes etc.), visando otimizar a aprendizagem 

(ger. de línguas estrangeiras); 4. diz-se de programa feito em slide e fita magnética; slide-som 

e 5. veículo ou sistema que tem como característica apresentar de forma simultânea e 

sincronizada uma sequência de slides e uma fita magnética (previamente gravada com narração 

e trilha sonora). As cinco acepções identificadas pelo Houaiss relacionam dois elementos — o 

visual e o sonoro — em um único meio. Tanto a primeira quanto a segunda acepção se ligam 

de forma mais explícita ao que é abordado neste capítulo: a tradução audiovisual.  

Para Yves Gambier (2013, p. 45), a tradução audiovisual (audiovisual translation) 

“preocupa-se majoritariamente com a transferência de discurso multimodal e multimídia 

(diálogos, monólogos, comentários etc.) para outra língua/cultura”27. Os dois elementos 

centrais que integram o discurso multimodal e multimídia identificado por Gambier são as 

imagens e os sons. Segundo Díaz Cintas (2008), as imagens têm valor crucial na vida cotidiana, 

e elas, grande parte das vezes, aparecem em telas que fazem parte da nossa rotina por todos os 

 
26 O termo streaming será definido mais à frente neste mesmo capítulo. Por ora, basta compreendermos que o 

streaming diz respeito às plataformas (sites, aplicativos etc.) que transmitem dados sem que haja necessidade de 

download e armazenamento de arquivos. São exemplos de plataformas de streaming: Spotify, Netflix, Deezer, 

Amazon Prime, Twitch e muitas outras.  
27 Texto em inglês: “[Audiovisual translation] It is mainly concerned with the transfer of multimodal and 

multimedia speech (dialogue, monologue, comments, etc.) into another language/culture”. 
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lugares que passamos. De casa ao trabalho, do transporte à diversão. São telas de cinema, de 

TV, de celulares, de DVDs portáteis e vários outros dispositivos. Sob a relação entre humanos 

e telas na atualidade, Díaz Cintas (2008) afirma que “passamos bastante tempo com as telas e 

consumindo produções audiovisuais para trabalhar, desenvolver e aprimorar nossas carreiras 

profissionais e acadêmicas, para nos divertirmos e para obtermos informação”28 (p. 1). Com o 

tempo em que passamos diante às telas, a quantidade de informações e conteúdo de outras 

culturas que elas nos dão acesso é enorme. A tradução audiovisual (cuja sigla é TAV) é, 

portanto, uma solução, conforme Gambier, para a “barreira” linguística e cultural. Por isso, 

Gambier (2013) defende que “é pouco surpreendente que a maior parte das pessoas considere 

a TAV um ‘problema’ ou uma ‘perda’ em vez de uma solução criativa aos problemas da 

distribuição internacional”29 (p. 45).  

A tradução audiovisual, todavia, tem sido abordada sob diferentes rótulos 

terminológicos. Os primeiros estudiosos da área, na metade dos anos 1950 e nos anos 1960, 

utilizavam o termo tradução de filmes (film translation) por tratarem prioritariamente da 

tradução para cinema ou tela grande. Assim, quando os filmes passaram a conter diálogos, no 

final dos anos 1920, “[...] a tradução se tornou imperativa para que as empresas de distribuição, 

principalmente dos Estados Unidos, pudessem superar a barreira linguística no mundo e 

conquistar novos públicos”30 (Díaz Cintas, 2018, p. 1). Entretanto o termo tradução de filmes 

era impreciso, pois não abarcava a TV e outros tipos de vídeos que não os longas-metragens, 

como documentários e outros. Depois, segundo Franco e Araújo (2011) “desde o momento em 

que o VHS se tornou popular, no final dos anos 1980, e a atenção foi deslocada para a tradução 

realizada nesse meio, o termo ‘tradução audiovisual’ (TAV) ou audiovisual translation (AVT) 

passou a vigorar” (p. 1). Para Gambier (2013), o uso do termo audiovisual abarca a dimensão 

multissemiótica de todos os programas transmitidos e é, hoje, o termo mais comumente usado 

na área. Além disso, o estudioso também cita os termos screen translation (algo como tradução 

para tela, em português) e tradução de multimídia (multimedia translation). Segundo o autor, 

o termo screen translation é usado em círculos acadêmicos e abrange todos os produtos 

 
28 Texto em inglês: “We spend a fair amount of time watching screens and consuming audiovisual programmes to 

carry out our work, to develop and enhance our professional and academic careers, to enjoy ourselves and to obtain 

information”.  
29 Texto em inglês: “[...] it is hardly surprising that most of people consider AVT as a ‘problem’, or as ‘loss’ rather 

than as a creative solution to the problems of international distribution”. 
30 Texto em inglês: “[...] translation became an imperative if distribution companies, chiefly from the United States, 

were to overcome language barriers around the world and conquer new audiences”. 
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distribuídos por meio de telas (como as de TV, cinema e computador) e a localização31, que, 

normalmente, não é vista como uma forma de TAV. Já a tradução de multimídia é uma 

derivação de tradução para mídia (translation for media), usada inicialmente tanto para tratar 

da tradução audiovisual quanto de mídia impressa, e se refere à multiplicidade de mídias e 

canais usados na comunicação global e local. 

Díaz Cintas (2018) ressalta, ainda, que a natureza dos programas audiovisuais permite 

a combinação dos canais acústico e visual com as dimensões verbal e não verbal da 

comunicação. Gambier (2013), por sua vez, defende que o produto audiovisual é formado por 

uma grande quantidade de códigos que operam de forma simultânea para criar sentido. Por isso, 

para Gambier, um dos principais desafios da pesquisa de TAV é identificar as relações entre os 

signos verbais e os não verbais. A importância e a quantidade desses signos são sempre 

relativas, já que, segundo o autor, os signos podem se sobrepor, fazendo com que, em 

determinado momento, o som tenha mais destaque e, em outro, a imagem tome o papel 

principal. Por isso, é necessário observar a relevância desses signos semióticos em cada situação 

e a relação entre eles para produzir a tradução. O autor classifica as relações entre o conteúdo 

sonoro, visual e verbal em sete tipos, são eles: redundância, complementariedade, autonomia, 

contradição, distância, crítica e ajuda. Gambier (2013) afirma que não há respostas definitivas 

sobre como se deve traduzir no contexto audiovisual ou ainda o que pode ou não ser omitido, 

pois os elementos devem ser encarados a partir tanto da função que exercem quanto da relação 

que há entre eles.  

Gambier (2013) evidencia que a lista de termos elencados por ele para dar conta da TAV 

não é definitiva, tanto por conta do desenvolvimento tecnológico, quanto da vitalidade do 

campo de pesquisa e da diversidade de práticas. Ele entende a existência de tantos termos como 

reflexo da dificuldade de definir a área da tradução audiovisual. Já Díaz Cintas (2018) adota 

uma postura um pouco mais positiva, afirmando que: 

O ritmo acelerado das mudanças que vêm ocorrendo neste campo é um dos 

maiores desafios. A TAV está intimamente ligada à tecnologia, que, até certo 

ponto, a determina. Os avanços técnicos extensos das últimas décadas tiveram 

um impacto considerável na área, visíveis na mudança da prática profissional; 

o perfil dos tradutores e das outras pessoas envolvidas evoluiu e as formas 

existentes de TAV adaptaram-se e desenvolveram-se em novas formas 

híbridas. Longe de ser um caldeirão de misturas, este tipo de métissage de 

formas e convenções pode ser considerado uma tentativa de atender às 

 
31 Segundo Pym (2017, p.229), “localização é um termo que geralmente se refere à tradução e adaptação de 

software, manuais de instrução e websites”. Além disso, Pym (2017, p. 233) esclarece que a localização “envolve 

tomar um produto e torná-lo linguística e culturalmente apropriado ao ‘locale’ de chegada (país/região e língua) 

onde ele será utilizado e vendido”. 
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necessidades de grupos de usuários que estão se tornando cada vez mais 

específicos. Estamos testemunhando o surgimento de práticas que muitas 

vezes preenchem a lacuna entre a TAV tradicional e a localização, como no 

caso da acessibilidade às mídias e dos videogames.32 (p. 7) 

 

Por fim, Gambier (2013) subdivide a tradução em dois grupos: o primeiro é formado 

pela tradução entre códigos e, principalmente, dentro da mesma língua (nos termos de Jakobson 

(1970 [1959]), tradução intralingual) e o segundo pela tradução entre línguas (para Jakobson 

(1970 [1959]), tradução interlingual)33 em que também há uma mudança de código. O 

estudioso salienta que alguns tipos de tradução podem ser tanto interlinguísticos quanto 

intralinguísticos e, portanto, pertenceriam aos dois grupos.  

Do grupo da tradução para a mesma a língua, fazem parte as seguintes modalidades de 

tradução audiovisual: 

I. Legendagem intralinguística (intralingual subtitling), também chamada de legendagem 

para mesma língua (same language subtitles, SLS): altera o modo de troca verbal para 

o modo escrito das legendas. Existe para dois propósitos distintos: a aprendizagem de 

línguas estrangeiras e a acessibilidade. O tipo que tem por objetivo a aprendizagem de 

línguas estrangeiras não inclui descrição de sons em cena. Em geral, traduz-se o áudio 

por completo, ao contrário das legendas interlinguísticas, que condensam e reformulam 

os enunciados. Já o tipo de legenda intralinguística para acessibilidade conhecida como 

legendagem para surdos e ensurdecidos (subtitling for the deaf and the hard-of-

hearing) inclui informação verbal e não verbal no texto. Além disso, respeita certo grau 

de sincronização, já que alguns grupos de surdos e ensurdecidos também utilizam a 

leitura labial como fonte de informação. Gambier ainda menciona a legenda fechada 

(closed-captions) como uma forma de legendagem intralinguística ressaltando, contudo, 

que ela também pode ser interlingual. Franco e Araújo (2011), por outro lado, 

diferenciam closed-caption34 e legenda para surdos e ensurdecidos dizendo que: 

 
32 Texto em inglês: “The fast pace of change taking place in this field is one of the major challenges. AVT is 

closely linked with technology, which to a degree determines it. The extensive technical advances of recent 

decades have had a considerable impact in our field, visible in the way professional practice has changed, the 

profile of translators and other people involved has evolved, and existing forms of AVT have adapted and 

developed into new hybrid forms. Far from being an eclectic melting pot, this sort of métissage of forms and 

conventions can be considered an attempt at targeting the needs of user groups that are growing increasingly more 

specific. We are witnessing the rise of practices that often bridge the gap between traditional AVT and localisation, 

as in the case of media accessibility and video games”. 
33 No âmbito da TAV, os termos “intralingual” e “interlingual” são comumente traduzidos como “intralinguístico” 

e “interlinguístico”, porém a tradução oficial dos conceitos de Jakobson privilegia o uso de “interlingual” e 

“intralingual” e, por isso essa é a nomenclatura que usamos neste trecho especificamente ao abordar as proposições 

do autor em questão. 
34 A grafia do termo segue a utilizada pelos autores: Gambier grafa “closed-captions” enquanto Franco e Araújo 

preferem “closed-caption”. 
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 [...]ao contrário do que as pessoas pensam, closed caption não é sinônimo de 

“legenda para surdos”. Esta consiste em um sistema de legendagem fechada 

ou oculta (o espectador precisa acessá-la no seu controle remoto do aparelho 

de TV ou DVD) em oposição à legendagem aberta. Closed caption é um 

modelo norte-americano de legendagem usado em muitos países, inclusive no 

Brasil. Na Europa, o sistema utilizado é o teletexto. (p. 7) 

 

II. Legendagem ao vivo (live subtitling), também chamada de respeaking: é feita em tempo 

real para transmissões ao vivo de eventos, jogos, noticiários etc., por meio de um 

programa de reconhecimento de fala. Geralmente é usada para transferência 

intralinguística, mas, também pode ser usada na transferência interlinguística. Franco e 

Araújo (2011) incluem esta modalidade no escopo da legendagem para surdos e 

ensurdecidos. 

III. Audiodescrição (audio description): assim como as duas modalidades anteriores, a 

audiodescrição (AD) pode ser tanto um tipo de tradução audiovisual intralinguística 

quanto interlinguística. A AD tem como objetivo tornar eventos culturais como 

exposições de arte, filmes, peças de teatro, entre outros, acessíveis às pessoas cegas e 

com baixa visão por meio da tradução das impressões visuais em palavras. Segundo 

Costa e Frota (2011): 

A audiodescrição é a transformação de imagem em texto, transformação essa 

que primeiramente se dá com a escrita de um texto denominado “roteiro”, o 

qual posteriormente, passará pelo processo conhecido como “narração”, isto 

é, a leitura do roteiro para o público-alvo. A AD é realizada em produtos 

audiovisuais como peças teatrais, cinema e televisão, e em produtos só visuais, 

como por exemplo quadros e esculturas expostos em museus. (p. 3) 

 

Franco e Araújo (2011) também sinalizam que a AD pode ser feita ao vivo, nesse 

caso, com ou sem roteiro.  

IV. Audiolegendagem (audio subtitling): como quase todos os subtipos das modalidades 

anteriores (exceto na legendagem intralinguística para aprendizado de língua 

estrangeira), a audiolegendagem também tem relação com a acessibilidade. Nesta 

modalidade, um programa lê as legendas em voz alta garantindo o acesso a elas daqueles 

que não podem ler rápido o suficiente para acompanhar as legendas, como disléxicos, 

idosos, deficientes visuais etc. Esta modalidade também pode ocorrer de forma 

interlinguística ou intralinguística, e em associação com outra modalidade, a AD. Tanto 

que Franco e Araújo incluem a audiolegendagem como um subtipo de AD. As autoras 

exemplificam o uso de AD e audiolegendagem nas óperas estrangeiras, em que é preciso 
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não só descrever as cenas do palco e os elementos visuais, com a AD, como também ler 

as legendas interlinguísticas. 

 

Já no grupo da tradução entre línguas, fazem parte as seguintes modalidades: 

  

V. Tradução de roteiro (script/scenario translation): para Gambier, a tradução de roteiro 

pode ser necessária por motivos financeiros, como para captação de recursos, e para 

contratação de atores e outros profissionais. Esses propósitos distintos impactam o 

modo como a tradução é feita: para o primeiro propósito, a tradução deve ser curta e 

objetiva, já para o segundo, deve conter informações necessárias para estudo e 

encenação. Franco e Araújo (2011) criticam a inclusão feita por Yves Gambier da 

tradução de roteiro nos estudos de TAV, já que não há meio audiovisual em questão, 

apenas a tradução de texto escrito para texto escrito. 

VI. Legendagem interlinguística (interlingual subtitling): segundo Gambier, a legendagem 

interlinguística é a tradução do diálogo oral (que pode ser em uma ou mais línguas) para 

duas linhas escritas. O canal sonoro original não é substituído e a tradução é inserida na 

tela. Assim, a “legendagem interlinguística adiciona um canal semiótico de informação, 

ao contrário da dublagem (por exemplo), que substitui o canal existente35” (Gambier, 

2012, p. 51). Esta modalidade é a que se chama tradicionalmente de legendagem 

(subtitling), objeto de estudo desta pesquisa. Além disso, a legendagem é feita em 

programas específicos e plataformas que associam a criação de legendas e a marcação 

de tempo, ao mesmo tempo em que seguem normas e padrões estabelecidos36. 

VII. Dublagem (dubbing): a dublagem consiste na tradução interlinguística de um discurso 

oral para outro discurso oral. O canal de áudio em língua estrangeira é substituído pela 

tradução gravada pelos dubladores, desse modo, o discurso oral estrangeiro é eliminado. 

Todavia, Gambier (2013) salienta a possibilidade de tradução intralinguística na 

dublagem para contemplar dialetos ou variações de língua. Além disso, a dublagem é 

regida pelo sincronismo labial. No que diz respeito à sincronia para a dublagem e para 

a legendagem, Carvalho (2005) estabelece uma diferenciação:  

[...] a sincronia no caso da dublagem é visual — o espectador espera uma 

proximidade entre os movimentos labiais das pessoas que vê e os sons que 

 
35 Texto em inglês: “Interlingual subtitling adds a semiotic channel of information, whereas dubbing (for instance) 

replaces an existing channel”. 
36 Os aspectos específicos da legendagem serão abordados de maneira mais profunda ainda neste capítulo. 

Portanto, neste item consta apenas uma definição inicial da legendagem. 
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ouve —, enquanto na legendagem ela é prioritariamente sonora — espera-se 

que as legendas apareçam quando ouve-se algo pronunciado em língua 

estrangeira e que elas desapareçam quando a fala termina. (p. 95) 

 

VIII. Comentário livre (free commentary): segundo Gambier (2013), este é um tipo de 

revocalização sincronizada às imagens em tela e não ao áudio e é usada em 

programações infantis, documentários e vídeos corporativos. É uma adaptação para 

novos públicos e propósitos e conta com adições, omissões, explicações — enfim, 

comentários. Franco e Araújo (2011), por sua vez, criticam esta classificação de 

Gambier e eliminam o comentário livre das modalidades de TAV. 

IX. Interpretação (interpreting): para Gambier, a interpretação pode ocorrer de diversas 

formas nas telas. Pode ser consecutiva (consecutive interpreting) ou simultânea 

(simultaneous interpreting)37. Novamente, Franco e Araújo (2011) criticam a posição 

do autor dizendo que “outros tipos de TAV citados podem acontecer no meio 

audiovisual, mas não fazem necessariamente parte dele, como a interpretação 

consecutiva e a simultânea” (p. 2). 

X. Voice-over ou meia-dublagem (voice over ou half dubbing): esta modalidade, segundo 

Gambier, aparece em documentários, entrevistas e outros quando essas produções são 

traduzidas e transmitidas de forma quase sincrônica e, por isso uma mesma pessoa dubla 

diversos personagens. O novo áudio é sobreposto ao áudio original de modo que este 

fica em um volume baixo ou incompreensível. Franco e Araújo (2011) ressaltam que: 

Assim como a dublagem, o voice-over é pré-gravado, o que também 

representa a revocalização de um discurso oral em língua estrangeira para um 

discurso oral na língua da tradução, mas sob uma perspectiva completamente 

diferente, o que não permite que seja subordinado à dublagem ou classificado 

como um subtipo desta. (p. 10) 

 

XI. Legendagem eletrônica (surtitling): este é o tipo de legenda projetada acima do palco 

ou na parte de trás dos bancos em teatros, principalmente nas óperas, e mostras de 

cinema. A legenda é inserida pelo tradutor durante a apresentação e aparece sem 

interrupções durante toda a peça. Franco e Araújo (2011) salientam a ausência de 

estudos sobre esta modalidade de TAV na Academia.  

 
37 A tradução consecutiva é a modalidade de tradução na qual orador fala por um curto período e faz uma pausa 

para que o tradutor possa traduzir o que foi dito, além disso, não há necessidade de usar equipamentos específicos. 

Já na tradução simultânea, o tradutor, chamado intérprete de conferências, traduz ao mesmo tempo em que o orador 

profere seu discurso. Para isso, o intérprete ocupa uma cabine e sua tradução é transmitida ao público por meio de 

equipamentos eletrônicos. 
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Gambier (2013) reforça que os tipos de TAV traduzem de modos distintos e por meio 

de códigos diferentes. Alguns têm ênfase no código oral, como a dublagem, já outros na 

mudança de um código para outro — do oral para o escrito, do visual para o oral, como a 

legendagem e a audiodescrição, por exemplo. Além disso, Gambier também menciona que 

alguns tipos de tradução são mais domesticadores, nos termos de Venuti, do que outros, por 

conta de sua natureza. A dublagem, a audiodescrição e a legendagem são exemplos disso, pois 

permitem que o material linguístico seja manipulado para atender determinados interesses e 

expectativas dominantes da cultura de chegada. Assim, essas modalidades e as outras nas quais 

a domesticação é privilegiada em detrimento da estrangeirização, as marcas da cultura de 

partida são suprimidas dando lugar a uma tradução que não cause estranhamento ao leitor e, 

portanto, facilite sua compreensão. Se em culturas historicamente dominadas isso acontece com 

o objetivo de facilitar a compreensão, naquelas historicamente dominantes, tal postura reforça 

esse status, contribuindo para um isolamento cultural, conforme discutido por Lawrence 

Venuti. Além disso, segundo Gambier (2013), a história da tradução audiovisual mostra que, 

muitas vezes, a TAV foi utilizada como instrumento de silenciamento da voz do outro e da 

cultura diferente, seja por motivos de ordem linguística ou a até de violação ética.  

Díaz Cintas (2012) discute a questão sob o prisma da manipulação e do controle sobre 

a tradução ao dizer que: 

Na TAV, as restrições de tempo e espaço não devem se tornar desculpas para 

suavizar ou deixar de fora elementos sensíveis ou controversos presentes no 

diálogo original como expletivos, blasfêmias, referências sexuais ou 

comentários políticos. Porém a verdade é que estas limitações técnicas e 

diferenças diasemióticas podem ser, com frequência, mal interpretadas e 

aproveitadas abertamente para serem usadas como escudo que justifique 

certas soluções não palatáveis, como nos regimes de censura tanto do passado 

quanto do presente.38 (p. 284) 

 

A compreensão do termo “manipulação” por Díaz Cintas ao fazer tal afirmação se apoia 

na reflexão proposta por Theo Hermans nos anos 1980. Hermans (1985) cunha o termo 

manipulação (manipulation) no âmbito dos Estudos da Tradução defendendo que as traduções 

manipulam o texto fonte por conta de objetivos determinados. Esse pressuposto era o ponto de 

unidade entre os membros da chamada Escola da Manipulação, formada por autores como 

Susan Bassnett, James Holmes, Itamar Even-Zohar, André Lefevere, José Lambert e Gideon 

 
38 Texto em inglês: “In AVT, visual, time and space constraints should not serve as an excuse for toning down or 

leaving out controversial or sensitive elements present in the original dialogue, such as expletives, blasphemies, 

sexual references, or political comments. However, the reality is that these technical limitations and diasemiotic 

differences can often be misconstrued and taken advantage of quite openly, as has been the case in censorial 

regimes, both in the past and nowadays, by using them as a shield to justify certain unpalatable solutions”. 
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Toury, além do próprio Theo Hermans. O grupo advogou uma abordagem não normativa sobre 

o estudo da tradução literária, embora tenham defendido que suas teorizações pudessem ser 

aplicadas a todo tipo de tradução. Compreendiam que a manipulação é parte inerente do 

processo e que deve, portanto, ser reconhecida. Por conta disso, a tradução deve ser encarada 

não somente no âmbito da linguística, mas de forma interdisciplinar. Além disso, métodos de 

outras áreas podem ser empregados sempre que necessários conforme a análise a ser conduzida.  

Díaz Cintas discute a manipulação em termos de aspectos positivos e negativos. Do lado 

positivo, Díaz Cintas ressalta o diálogo e interpretação mútuos, enquanto do lado negativo, o 

teórico destaca a dominação, a hegemonia cultural e, até mesmo, a supressão do contato entre 

culturas quando apenas um dos lados se beneficia da relação. Segundo Díaz Cintas, a 

dominação das produções hollywoodianas sobre o cinema global é um dos aspectos negativos. 

Díaz Cintas sinaliza a existência de dois tipos de manipulação: a manipulação técnica 

(technical manipulation) e a manipulação ideológica (ideological manipulation). A 

manipulação técnica ocorre quando há a necessidade de incorporar mudanças e modificações 

no texto de partida por conta de aspectos técnicos da produção da tradução, como restrições de 

espaço, no caso da legendagem, e sincronismo labial, na dublagem. Já a manipulação ideológica 

diz respeito às mudanças e modificações feitas propositalmente no texto de partida por meio de 

uma interferência indesejável no processo. As interferências surgem por conta de uma relação 

desigual entre os produtos da cultura de partida e cultura de chegada, e atendem a diferentes 

motivos, sejam eles políticos, religiosos, morais e/ou financeiros.   

Díaz Cintas (2012) conclui dizendo que a “tradução não é, e nunca foi, uma atividade 

inofensiva, e a manipulação de textos (audiovisuais) ocorreu através dos anos e continua 

frequente independentemente do regime político no poder”39 (p. 288). 

 

2.1. POLISSISTEMA AUDIOVISUAL 

  

A partir do conceito estabelecido pelo teórico israelense Itamar Even-Zohar, discutido 

no capítulo anterior, Carolina Alfaro de Carvalho (2005), em sua dissertação de mestrado, 

identifica e mapeia a existência de um polissistema audiovisual, do qual o polissistema da 

tradução audiovisual faz parte.  

 
39 Texto em inglês: “Translation is not, and never has been, an innocent activity and the manipulation of 

(audiovisual) texts has taken place over time and continues to be rife, irrespective of the political regimes that 

happen to be in power”. 
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Carvalho (2005) parte do princípio de que o polissistema audiovisual faz parte do 

polissistema cultural, assim como os diversos outros sistemas que compõem a cultura. Para 

isso, Carvalho compreende o conceito de Even-Zohar da seguinte maneira:  

[...] os sistemas são redes de relações estabelecidas entre ocorrências ou 

fenômenos observáveis, configurados tanto pelas inter-relações de seus 

subsistemas quanto pela interação com sistemas adjacentes. Na busca por 

permanência e centralidade num polissistema, os sistemas que o compõem 

fazem contato, se movimentam, alternam posições, enfim, negociam 

continuamente seus limites, seu papel e seu poder no polissistema. Além disso, 

há sobreposições entre sistemas e existem componentes — pessoas, 

instituições, subsistemas — que transitam em mais de um sistema. (p. 68) 

 

Nesse sentido, Carvalho salienta que, no lado externo, o polissistema audiovisual está 

em contato com os demais que integram o polissistema cultural, como o polissistema literário 

e o sistema da literatura traduzida. E, no lado interno, é formado por diversos outros subsistemas 

que se relacionam constantemente, e cujas relações de poder são assimétricas. Esses 

subsistemas, por sua vez, são formados por pessoas e instituições que atuam diretamente sobre 

seu funcionamento, como diretores, roteiristas, profissionais técnicos, além de empresas de 

distribuição, laboratórios cinematográficos, salas de cinema e muitos outros. Além disso, há 

outros elementos que não fazem parte do polissistema audiovisual, mas que interferem em seu 

funcionamento ou que com ele se relacionam de algum modo, como críticos de cinema, 

instituições e profissionais relacionados à importação e exportação de filmes. Esses agentes, 

portanto, interferem no funcionamento do polissistema e no modo como as reescritas que o 

compõem serão realizadas. 

Com base na relação entre o polissistema cultural e o polissistema literário, Carvalho 

identifica o polissistema da tradução audiovisual, que integra o polissistema audiovisual, e o 

define da seguinte maneira:  

Possuindo uma relação de isomorfismo com o polissistema audiovisual, o 

polissistema de tradução audiovisual reflete sua hierarquia e submete-se a esta 

em diversos aspectos, porém também possui componentes e leis que lhe são 

próprios. Entremeando-se às inúmeras atividades relacionadas à concepção, 

produção e distribuição de produtos audiovisuais, as várias modalidades de 

tradução e interpretação realizadas nesse campo são fundamentais para que 

seus produtos e subprodutos possam circular em diferentes sistemas e culturas 

— o que, cada vez mais, é um aspecto crucial para o sucesso dos 

empreendimentos. Uma grande gama de profissionais e instituições 

especializados é responsável por essas traduções. (p. 70) 

 

O polissistema da tradução audiovisual, portanto, integra o polissistema audiovisual, 

pois com ele compartilha determinadas características gerais. Porém também possui 
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especificidades próprias, em especial aquelas concernentes às questões que relacionam tradução 

e cultura bem como tradução e mercado. 

Após identificar e definir o polissistema da tradução audiovisual e sua ligação profunda 

com o polissistema audiovisual, Carvalho relaciona o polissistema audiovisual ao polissistema 

literário. De fato, a relação entre ambos tem ficado cada vez mais explícita na cultura de massa, 

particularmente nas grandes produções audiovisuais baseadas em produtos literários. Com 

frequência, best-sellers são transformados em produções cinematográficas que, em geral, 

alcançam popularidade similar à obra literária que as gerou. No segmento jovem adulto, é 

comum que livros de sucesso se tornem trilogias cinematográficas ou, ainda, séries de TV. 

Embora, em 2005, Carvalho tenha tratado especificamente da produção de filmes para cinema 

baseados em livros, já é possível apontar uma diversidade maior e mais frequente de produções 

audiovisuais dessa natureza. Séries feitas para TV, filmes e séries produzidos especificamente 

para streaming, e não para uma primeira exibição em TV (aberta ou fechada) e, em seguida, 

nas plataformas, e até videogames40 (cuja tradução, em geral, não é considerada uma 

modalidade de TAV conforme visto na seção anterior) inspirados em livros.  

De todo modo, a ligação entre o polissistema literário e o audiovisual é explicitada por 

Carvalho a partir da influência que um exerce sobre o outro. Para a tradutora e pesquisadora, 

certas produções audiovisuais não existiriam se não tivessem por base um produto literário. Da 

mesma maneira, diversos livros têm suas vendas alavancadas pelo lançamento e sucesso de uma 

produção audiovisual, tanto que muitos são reeditados e recebem novas capas com imagens e 

personagens do filme. Nitidamente, a influência de um sistema vai muito além das questões 

literárias ou criativas. Talvez o fator extraliterário mais forte seja a motivação econômica: um 

livro (ou série de livros) de sucesso, com seus muitos fãs, pode garantir igual sucesso de uma 

produção audiovisual baseada nele, além de vender ainda mais livros. Reedições com novas 

capas baseadas nas produções para tela têm o objetivo de captar o novo público alcançado por 

essas produções, além de atingir fãs antigos que podem ter interesse em possuir as diferentes 

edições disponíveis. Por outro lado, a adaptação para telas atrai o público fiel das produções 

literárias, ampliando-o.  

Um bom exemplo da relação de impulso entre a produção audiovisual e a literária é O 

conto da Aia (The Handmaid’s Tale). O romance da autora canadense Margaret Atwood, 

lançado em 1987, foi adaptado para as telas em 2017. A série exibida pelo serviço de streaming 

 
40 Sobre esse mesmo processo no streaming, podemos destacar uma das séries mais recentes, e de grande sucesso, 

da Netflix, The Witcher, que é inspirada tanto na série literária homônima do autor polonês Andrzej Sapkowski 

quanto no videogame baseado também na mesma obra em questão. 
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Hulu obteve grande sucesso e recebeu diversos prêmios como o Emmy e o Globo de Ouro. 

Com a terceira temporada já finalizada, a série avança para a quarta temporada em 2020. 

Alavancada pelo sucesso da primeira temporada da série, a Editora Rocco, que publica as obras 

de Atwood no Brasil, lançou uma nova edição do romance, com nova capa, também em 2017. 

Todavia, é válido mencionar que toda a repercussão recente em torno dessa obra de Margaret 

Atwood e da série não se restringe apenas a uma questão comercial entre série e obra literária. 

A obra de Atwood e sua temática foram retomadas na história recente com a eleição de Donald 

Trump nos Estados Unidos e a onda de protestos, especialmente feministas, contra ele. Dessa 

maneira, além das questões expostas anteriormente sobre a relação entre a produção audiovisual 

e a literária, nesse caso, há também um elemento social relevante: a ascensão de líderes 

populistas no mundo, o que fez com que a discussão sobre a temática da obra se tornasse 

altamente relevante e aumentasse o interesse sobre ela.  

Esse fenômeno também se relaciona ao conceito de reescrita cunhado por André 

Lefevere (1992). O teórico reflete sobre como inúmeros leitores terão acesso a uma obra 

literária por meio de uma de suas reescritas, sejam elas traduções, resenhas, artigos em revistas 

especializadas etc. e a partir delas julgarão ter lido ou tido acesso ao texto “original”. Do mesmo 

modo, com a adaptação para tela das obras literárias e, portanto, uma nova reescrita dessas 

obras, diversos espectadores poderão ter contato com elas. Nesse sentido, a adaptação para 

telas, ou nos termos de Jakobson (1970 [1959]) e outros autores, a tradução intersemiótica, 

poderia ser considerada uma reescrita dessas obras literárias, enquanto a legendagem seria outra 

reescrita — uma reescrita da reescrita, por assim dizer — da obra, a qual amplia ainda mais o 

escopo de sua recepção. 

Para além das restrições técnicas, a reescrita do texto oral nas legendas atualmente 

obedece aos manuais e às orientações do cliente expostas neles e em outros meios. Os manuais 

de legendagem/tradução audiovisual regem a reescrita nesse meio, atuando como elemento 

regulador do patrocinador tanto sobre o texto traduzido quanto sobre o próprio trabalho do 

tradutor/legendador. Nesse sentido, essa reescrita não é “livre” para expressar a interpretação e 

visão do tradutor/legendador, mas submete-se às normatizações conferidas pelo patrocinador. 

Logo, um manual não só expressa preferências de uso linguístico como revela a própria 

ideologia do patrocinador, assim como sua visão sobre o que é processo tradutório em si. Se a 

legendagem envolve reescrever o texto oral na forma escrita, como discutimos no capítulo 

anterior, os manuais regem a própria reescrita, atuando como ferramenta de normatização e 

explicitando o poder exercido por parte do patrocinador sobre o tradutor/legendador. O 
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patrocinador detém o poder, inclusive e principalmente econômico, assim, de alguma forma, o 

tradutor/ legendador se vê assujeitado à ideologia do patrocinador, já que deixar seguir certos 

tipos de normatizações e instruções do patrocinador pode acarretar sérias consequências. 

Além de inserir o polissistema da tradução audiovisual dentro do polissistema 

audiovisual, Carvalho (2005), baseando-se nas reflexões de Gambier (2002) e Díaz Cintas 

(1997), define quais modalidades de tradução são, para ela, modalidades de TAV, e que, 

portanto, devem ser abordadas de forma integrada. As modalidades de tradução audiovisual, 

segundo Carvalho, são: a tradução de roteiros, a dublagem, o audio vision (atualmente, 

audiodescrição, termo usado daqui em diante ao fazer referência ao que é chamado por 

Carvalho de audio vision), a narração, o voice-over, a interpretação simultânea e consecutiva 

de eventos ao vivo, a legendagem simultânea, a legendagem, o surtitling e o closed-captions. 

Inicialmente, Carvalho (2005) aponta que a tradução de roteiros se aproxima das 

modalidades de tradução escrita já que não está sujeita à maioria das coerções das modalidades 

tradicionais de TAV. Já entre dublagem, audiodescrição, narração, voice over e interpretação, 

Carvalho identifica uma relação: todas essas modalidades trabalham com o registro oral e, 

portanto, compartilham a mesma coerção: a adequação de tempo entre a transmissão do áudio 

e as imagens exibidas. A diferença entre elas, por outro lado, corresponde aos objetivos de cada 

modalidade. As outras quatro modalidades (legendagem simultânea, legendagem, surtitling e 

closed-captions), por outro lado, tomam as características dos dois grupos anteriores, já que 

transformam o que é transmitido por meio do código oral em código escrito, adicionando um 

elemento novo (a legenda, ou texto escrito) onde antes não havia. As coerções compartilhadas 

pelo último grupo, portanto, são de ordem: temporal, já que o texto deve se ajustar à duração 

do áudio correspondente; e espacial, pois serão exibidas em uma pequena parte determinada da 

tela. Novamente, Carvalho ressalta que as diferenças entre as modalidades do grupo são 

causadas pelos objetivos aos quais elas servem. Como as coerções que as modalidades de TAV 

estão sujeitas são distintas, Carvalho (2005) explica que: 

Devido a todas essas coerções que afetam sensivelmente as soluções 

tradutórias e levam à produção de textos traduzidos muito diferentes entre si, 

embora a partir de um mesmo original, alguns teóricos da tradução questionam 

o fato de que essas práticas sejam realmente traduções e optam por referir-se 

a elas como adaptações. (p. 77) 

 

Em seguida, Carvalho (2005), a partir das reflexões formuladas por Gambier e Gottlieb 

(2001), trata das características da tradução audiovisual que se relacionam, principalmente, com 

áreas mais associadas ao campo da informática, como a tradução de jogos e a localização. 
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Todavia, é interessante observar que as características explicitadas por Carvalho (2005) já se 

aplicam hoje especificamente ao campo da legendagem, em especial, da legendagem para 

streaming, conforme será visto mais adiante, neste mesmo capítulo e no capítulo seguinte. 

Carvalho (2005) ressalta, portanto, as seguintes características: o trabalho em equipe, já que 

diversos profissionais manipulam o texto nas diferentes etapas de produção, distribuição e 

divulgação dos produtos audiovisuais; a tradução de textos intermediários, já que os textos são 

constantemente alterados durante o processo; e a precedência da função da tradução sobre 

outros fatores, até mesmo sobre os parâmetros linguísticos. 

As características expostas por Carvalho (2005) causam certo impacto sobre os 

conceitos tradicionalmente usados no âmbito dos Estudos da Tradução. Os primeiros a serem 

afetados são os conceitos de texto-fonte e texto-meta, que têm suas noções dessacralizadas. O 

texto-fonte (também chamado de texto de partida) deixa de ser uma entidade única e inequívoca 

e passa a ser uma unidade em constante modificação. Nesse sentido, tanto o conceito de texto-

fonte quanto o de texto-meta passam a solicitar uma contextualização mais precisa em cada 

situação. Também o termo texto passa a se referir a um conjunto de sistemas semióticos além 

do sistema verbal, já que outros elementos além do texto escrito e do texto oral passam a ser 

levados em consideração na TAV. Do mesmo modo, a noção de significado é ampliada, já que 

o significado se constrói não somente a partir do texto, mas a partir de todos os sistemas 

semióticos envolvidos (e pelo sujeito). Carvalho (2005) ainda reforça que “consequentemente 

a recepção desse novo texto será diferente, de modo que o significado de leitura também não 

ficará restrito ao sistema verbal” (p. 80). Carvalho, então, defende que o impacto nos conceitos 

dos Estudos da Tradução indica que a TAV não pode ser considerada somente em vista do 

componente verbal:  

Diversos autores concordam que, para se tentar minimizar esse problema, é 

preciso em primeiro lugar reconhecer a multidisciplinaridade desse campo e, 

em segundo lugar, buscar uma maior padronização e coordenação dos 

processos de desenvolvimento de produtos audiovisuais — estando a etapa da 

tradução incluída nesses processos. (p. 80) 

 

No que diz respeito à legendagem para streaming, que será abordada adiante, as 

soluções propostas por Carvalho são ainda mais pertinentes.  

Diversas áreas já se debruçam sobre o estudo das plataformas streaming e as 

implicações de seu desenvolvimento, como as áreas de Comunicação, Tecnologia da 

Informação e Direito. Contudo, pesquisas na área de Estudos da Tradução sobre o streaming 

especificamente ainda são raras. A padronização e a coordenação dos processos propostos por 
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Carvalho estão ainda mais distantes, afinal, o mercado de tradução para as plataformas de 

streaming tem reforçado a pulverização do trabalho41, já que diversos agentes manipulam a 

tradução e interferem diretamente na produção delas. Sobre o papel do tradutor nesse processo, 

Carvalho (2005) afirma que: 

Quanto ao nível da produção de multimídia, lamentavelmente os tradutores 

não gozam de muito prestígio no polissistema audiovisual e freqüentemente 

sequer são lembrados nas etapas de planejamento e produção de materiais, 

sendo incluídos às pressas já no processo de distribuição dos produtos. (p. 81) 

 

Tomando por base a proposta de Carvalho (2005), que indica a existência de um 

polissistema da tradução audiovisual, propomos a existência de um sistema da tradução para 

streaming em formação, dentro do polissistema anterior. Acreditamos que a tradução para 

streaming (aqui contemplando tanto a tradução para dublagem quanto a legendagem) possui 

características que lhe são de alguma forma próprias, além de se apoiar nos elementos básicos 

da tradução audiovisual. Conforme veremos, a legendagem para streaming partilha normas e 

coerções com a legendagem para os meios já frequentemente tratados (cinema, TV aberta e 

fechada), contudo, outras questões podem ser levantadas. Grande parte delas diz respeito às 

condições de produção e trabalho, ao meio em que são produzidas e às relações entre clientes, 

tradutores e todos os agentes intermediários que vêm sendo alteradas. Esses outros agentes além 

do tradutor estão se tornando cada vez mais presentes com o avanço da tecnologia da 

informação e, por consequência, ocorre uma maior pulverização do trabalho de tradução 

desencadeada por esse processo. Essas questões serão retomadas e discutidas com mais 

profundidade no item 2.3 e no capítulo seguinte. 

Por fim, Carvalho defende que a perspectiva polissistêmica e, por consequência, a 

observação de um polissistema audiovisual e de um polissistema da tradução audiovisual, são 

úteis por fornecerem uma visão ampla das complexas relações que formam os sistemas. De 

fato, é fundamental compreender as relações que formam o polissistema da tradução 

audiovisual para que se possa discutir as possíveis diferenças que a legendagem para streaming 

apresenta em relação à legendagem para outros meios (como TV aberta, TV fechada e cinema) 

e as potenciais implicações tanto para o trabalho do tradutor quanto para o produto audiovisual. 

   

 
41 Em suas aulas na pós-graduação e nas orientações desta dissertação, Giovana Mello, orientadora deste trabalho, 

tem abordado o que chamou de “pulverização” do ofício de tradutor no mercado de trabalho. Ver também o artigo 

“Tradução e Mercado: uma análise discursiva” nas referências bibliográficas. 
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2.2. LEGENDAGEM 

 

Neste trabalho, ao nos referirmos à legendagem ou à tradução para 

legendagem/legendas tratamos da modalidade de tradução audiovisual classificada por 

Gambier (2013) como legendagem interlinguística (interlingual subtitling). Para definição da 

modalidade, adotamos a perspectiva de Díaz Cintas (2013), que descreve a legendagem como 

segue:  

Por definição, a legendagem pode ser descrita como uma prática de tradução 

que consiste em representar por meio da escrita, geralmente na parte inferior 

da tela, a tradução para a língua alvo do dialogo original dito por falantes 

distintos assim como outras informações verbais que aparecem na tela (cartas, 

letreiros, textos em geral) ou que são transmitidas pelo canal sonoro original 

(letras de música, vozes em off).42 (p. 274) 

 

Embora nos estudos dos fenômenos escritos originalmente em língua inglesa a 

legendagem tenha sido sempre tratada pelo termo subtitling, em português ocorreu, ao passo, o 

uso de termos distintos para abarcar essa modalidade de TAV: legendação e legendagem. Por 

consequência, o termo subtitler, do inglês, era tratado ora como legendador ora como 

legendista. Legendação, em geral, era o termo utilizado para designar o trabalho de tradução 

propriamente dito que, não necessariamente, precisava ser feito em softwares específicos, 

conforme explicitado por Araújo (2002) e outros autores. Nessa visão, conforme Franco e 

Araújo (2011) esclarecem, o profissional responsável pela tradução, isto é, o tradutor, era um 

legendista. O termo legendista também é usado, por exemplo, no Guia de Produções 

Audiovisuais Acessíveis do Ministério da Cultura (2016), sem que haja, no entanto, distinção 

entre o trabalho de tradução e o de marcação do tempo43 e de gravação das legendas. Já o termo 

legendagem abarcava todo o processo de criação de legendas, com a tradução, a segmentação 

das legendas e a marcação do tempo. Para Alvarenga (1998, apud ARAÚJO, 2002), então, o 

profissional responsável pela inserção da tradução na película era o legendador, um profissional 

técnico que não precisava ser obrigatoriamente tradutor. Araújo (2016) esclarece, portanto, o 

processo de legendagem que origina tal distinção entre os termos como segue: 

 
42 Texto em inglês: “By the way of definition, subtitling may be described as a translation practice that consists of 

rendering in writing, usually at the bottom of the screen, the translation into a target language of the original 

dialogue exchanges uttered by different speakers, as well as other verbal information that appears written on screen 

(letters, banners, inserts) or is transmitted aurally in the soundtrack (song lyrics, voices off)”. 
43 A marcação de tempo é uma das etapas do processo de legendagem e será abordada ainda nesta seção. 
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(ARAÚJO, 2016, p. 3) 

 

O uso de dois termos indicava, portanto, a existência de um processo em duas etapas, a 

da legendagem e a de legendação, para as quais eram necessários profissionais específicos e 

distintos. Contudo, em 2011, Franco e Araújo defendem que “a diferenciação entre legendação 

(o trabalho de tradução) e legendagem (o processo completo até a gravação) não se sustenta nos 

dias atuais, pois é possível realizar uma legendagem completa com o auxílio de softwares 

livres” (p. 6).  

Por sua vez, Koglin e Oliveira (2013) realizam um levantamento de dados do uso dos 

termos legendação e legendagem e identificam, além deles, o uso de tradução de/para legenda. 

Cientes das declarações de Franco e Araújo (2012), Koglin e Oliveira propõem trazer mais 

clareza à terminologia do campo, de modo a tentar alcançar um uso consensual, pois notam que 

“no âmbito das pesquisas acadêmicas, essa carência de uniformidade terminológica tem gerado 

conflitos, pois, aparentemente, alguns pesquisadores consideram os termos legendação e 

legendagem como sinônimos” (p. 258). Inicialmente, as pesquisadoras elegeram como dados 

de análise as publicações eletrônicas de bancos de teses e dissertações de programas de pós-

graduação defendidas no âmbito dos Estudos da Tradução. Em seguida, incluíram também 

artigos publicados que não tivessem relação com pesquisas desenvolvidas em cursos de 

mestrado e doutorado. A partir de 27 trabalhos (teses e dissertações), as autoras identificam que 

o termo mais frequentemente utilizado é tradução de/para legenda, seguido por legendagem e, 

em último, legendação. Um fenômeno similar acontece nos artigos, embora tradução de/para 

legenda não apareça nesses casos, o termo legendagem se sobrepõe em números ao termo 

legendação. Koglin e Oliveira (2013) também notam que, em determinadas publicações, os 

termos se confundem, por isso defendem que: 

Além das diferentes tendências em relação ao uso dos termos durante a 

comparação entre teses/dissertações e artigos, também observou-se que, em 

um mesmo trabalho, há uso indiscriminado de termos. No título da publicação, 

por exemplo, é utilizado o termo legendação e nas palavras-chave ou no corpo 

do resumo é usado apenas legendagem, o que sugere que o autor considera os 

termos sinônimos. (p. 263) 
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A partir do levantamento realizado e tomando por base a reflexão de Franco e Araújo 

(2011) a respeito do uso de softwares específicos para legendagem que permitem que todo o 

processo de tradução, marcação do tempo e inserção das legendas no material audiovisual seja 

realizado pela mesma pessoa, Koglin e Oliveira (2013) defendem o uso do termo legendagem 

dizendo que:  

Diante da necessidade de escolha, acredita-se que legendagem seja um 

candidato promissor à cunhagem enquanto nomenclatura técnico-científica da 

área por três razões: estudos lexicais, distribuição terminológica na literatura 

corrente (frequência de uso) e preferência de uso entre os profissionais da 

área.[...] Se considerados os dados relativos à distribuição terminológica em 

teses, dissertações e artigos científicos em que houve predominância de uso 

de legendagem, este termo também se mostra com maior inclinação a ser 

aceito pela comunidade acadêmica. (p. 267) 

 

Além de Franco e Araújo (2011) e Koglin e Oliveira (2013), Sabrina Martinez (2011) 

também deixa claro seu ponto de vista sobre a questão dos termos usados tanto para se referir 

a essa modalidade de tradução quanto para designar o profissional responsável pelo trabalho. 

Em entrevista conduzida por Rafael Matielo e Thaís Collet (2011) e publicada na revista In-

Traduções, Martinez explicita seu ponto de vista unindo a perspectiva acadêmica à sua 

experiência de mercado. Assim, quando indagada sobre o uso dos termos acima abordados, 

Martinez afirma que: 

A Lina (Lina Alvarenga) defende que se use o termo "legendista" para o 

tradutor e "legendador" para o técnico, como você mesma explicou. O 

objetivo é diferenciar as duas atividades e também valorizar o trabalho do 

tradutor. Essa terminologia tem sido usada em trabalhos acadêmicos, mas no 

mercado o termo "legendista" não pegou. Aliás, nem "legendador". Chama-se 

o profissional simplesmente de "tradutor". "Legendação" eu nunca ouvi, a não 

ser nos trabalhos acadêmicos de Vera (Vera Lúcia Santiago Araújo) e Lina 

(Lina Alvarenga). O processo técnico de gravação das legendas na fita ou de 

exibição das legendas é chamado de "legendagem". (MATIELO e COLLET, 

2011, p. 98)  

 

Portanto, seguindo as reflexões de Franco e Araújo (2011), o levantamento de Koglin e 

Oliveira (2013) e a experiência de mercado de Martinez (2011) optamos por utilizar o termo 

legendagem como correspondente ao termo subtitling em inglês nesta dissertação, com 

eventuais menções ao termo tradução para legenda/legendagem, utilizado como sinônimo do 

primeiro. Usaremos igualmente legendador e tradutor (quando no contexto da tradução 

audiovisual) como sinônimos e correspondentes ao termo subtitler, em inglês. No caso do termo 

que designa o profissional envolvido na atividade, adotamos essa postura principalmente por 

entender que a tradução para legendas hoje, abrange, na maioria dos casos, os dois estágios 
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expostos pelos termos legendagem e legendação, isto é, tanto a tradução propriamente dita 

quanto a inserção das legendas na produção audiovisual com a marcação de tempo. Conforme 

Martinez já havia esclarecido “[...] sempre foi possível o tradutor realizar todo o processo. Não 

foi o fato de recentemente terem surgido softwares mais avançados que permitiu isso. Em minha 

opinião, o ideal é que o tradutor domine todo o processo de tradução para legendagem” (2011, 

p. 99). Portanto, consideramos a legendagem o processo em que o tradutor, ou legendador, é 

responsável por todo o processo e, ainda que receba o material audiovisual com uma marcação 

de tempo prévia44, tenha, minimamente, a possibilidade de alterá-la segundo seu julgamento.  

Retomando a reflexão de Jorge Díaz Cintas (2013), citada no primeiro parágrafo desta 

seção, a legendagem transforma em código escrito aquilo e é expresso inicialmente pelo sistema 

oral e visual. Ainda, segundo o autor, ao contrário do que acontece na dublagem, a legendagem 

mantém o diálogo veiculado pelo canal oral “original”, adicionando uma camada extra de 

informação, deixando clara sua presença enquanto tradução. Para Gottlieb (1994), a 

legendagem é uma tradução evidente já que, sem a pretensão de suprimir inteiramente o diálogo 

“original”, revela-se e se torna passível de crítica por qualquer um que conheça minimamente 

o idioma do contexto fonte. Aliás, a legendagem, segundo o autor, é fragmentária, pois pretende 

apenas representar as características lexicais e sintáticas do diálogo, deixando que os aspectos 

de prosódia sejam identificados pelo público a partir de sua percepção desses mesmos 

elementos no diálogo “original”. 

Além disso, a reflexão sobre a tradução para o código escrito daquilo que é expresso 

pelo meio oral e visual remete ao conceito de tradução diagonal (diagonal translation) cunhado 

por Gottlieb (1994). Para deixar claro o que pretende designar por tradução diagonal, Gottlieb 

comparou a tradução de texto para texto (caso da tradução técnica, por exemplo) e a tradução 

de fala para fala (a interpretação). Para o autor, esses dois tipos de tradução são transmissões 

verbais horizontais e unidimensionais, pois transmitem “mensagens” de uma língua para outra, 

mas que permanecem no mesmo canal semiótico. Por outro lado, a legendagem pode ser vertical 

ou diagonal. A legendagem como tradução vertical transforma falas em textos em uma mesma 

língua, é o que acontece na legendagem interlinguística, por exemplo. Já a tradução diagonal 

diz respeito à legendagem propriamente dita (ou legendagem interlinguística) e é 

bidimensional, pois transforma o código oral de uma determinada língua em código escrito de 

outra, indo, portanto, de um canal semiótico para outro: 

 
44 Existem programas específicos de legendagem que fazem a marcação automática, de modo que o tradutor insere 

o texto da legenda nos tempos previamente marcados e pode ajustá-los, caso seja necessário. O mesmo acontece 

nas plataformas de legendagem para streaming. 
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                                               (GOTTLIEB, 1994, p. 104) 

 

Dessa forma, na tradução diagonal é preciso mais do que traduzir sentenças de uma 

língua para outra, mas reescrever o diálogo de um tipo de código menos ordenado (o falado) 

para outro que segue regras mais rígidas (o escrito). 

Conforme já dito, Gottlieb entende a legendagem como fragmentária, já que ela não 

pode, por definição, contemplar todos os aspectos desenvolvidos pelos canais visual e sonoro. 

A esse respeito, Carvalho (2005) defende que:  

Em função da presença dos diálogos e das imagens originais, as legendas não 

precisam, como em uma transcrição escrita de um texto oral, reproduzir a 

prosódia e traços suprassegmentais do discurso oral através de convenções 

gráficas. Isto é, os códigos se sobrepõem e se complementam. Ainda que não 

sejamos capazes de compreender o que é dito na língua original, o ritmo, a 

entonação, a expressão, o gesto, a atitude — tão difíceis de serem captados 

por escrito — se justapõem ao texto sincronizado das legendas formando uma 

espécie de simbiose. (p. 100)  

 

É, exatamente, a simbiose dos elementos de códigos distintos da produção audiovisual 

que aponta para os aspectos mais práticos da legendagem. Se ritmo, entonação, expressão e 

legendas são conjuntamente responsáveis pelo sentido, deve existir uma certa sincronia entre 

eles. Díaz Cintas (2013) reconhece essa interação de elementos na qual a dimensão verbal é 

apenas um dos componentes na tradução audiovisual como um todo, por isso o autor afirma 

que:  

[...] o desenvolvimento e a propagação da comunicação de massa em novos 

formatos de multimídia criaram os primeiros dos novos tipos de tradução, em 

geral, agrupados sob o termo guarda-chuva de ‘tradução audiovisual’ (TAV), 

da qual a legendagem, a dublagem e o voice over são as formas principais. 

Este conceito relativamente novo diz respeito às práticas de tradução em que 
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a dimensão verbal é apenas um dos muitos componentes que interagem no 

texto original e compõe o processo comunicativo.45 (p. 273) 

 

Embora, nessa citação, Díaz Cintas aborde a presença dos elementos de canais 

semióticos distintos que compõem o sentido na tradução audiovisual de modo geral, o 

pesquisador também ressalta que a legendagem é a modalidade de TAV mais difundida 

exatamente por ser mais rápida e mais barata do que as outras. 

A sincronia entre os elementos associada aos estudos, práticas e reflexões sobre a TAV 

ao longo dos anos determinaram os parâmetros adotados para a legendagem. Sobre a criação e 

consolidação dos parâmetros, Naves et al (2016) defendem que: 

No Brasil, pelo menos no que diz respeito à televisão, os parâmetros são 

pensados diferentemente dependendo do público. Esses parâmetros são de 

ordem técnica, linguística e tradutória. Para os ouvintes, uma legenda deve ter 

no máximo duas linhas, ter um número de caracteres compatível com a 

velocidade de leitura do espectador, estar normalmente no centro da tela e ser 

exibida em bloco. Dependendo da velocidade da fala da produção audiovisual, 

a legenda precisa ser editada para que o espectador possa lê-la, olhar para as 

imagens e ouvir o áudio. Tudo isso, acontecendo em segundos e milésimos de 

segundos. (p. 42) 

 

Fica nítido que os parâmetros envolvendo o trabalho de legendagem não surgem 

somente de uma preferência ou escolha do tradutor, mas obedecem a regras baseadas em 

estudos, pesquisas e práticas compartilhadas. Além desses aspectos, as orientações dos clientes 

e das agências de tradução também possuem um grande peso ao estabelecer o padrão que as 

legendas deverão seguir e, em muitos casos, determinam as escolhas e as construções 

linguísticas que serão empregadas. Carvalho (2005) explica que tanto os parâmetros advindos 

das pesquisas quanto os estabelecidos por clientes/agências devem ser levados em consideração 

durante a legendagem:  

[...] o tradutor precisa conhecer o funcionamento básico dos sistemas com os 

quais interage dentro do polissistema de tradução audiovisual. Além disso, ele 

deve lidar corretamente com as normas referentes à modalidade de tradução 

realizada, os parâmetros próprios do meio no qual o produto será distribuído 

ou transmitido e as regras impostas por seus clientes diretos e indiretos. Neste 

caso, a modalidade é a tradução para legendas, a qual possui um grande 

número de normas que lhe são particulares e que foram sendo estabelecidas 

ao longo do tempo em função do próprio desenvolvimento dessa prática 

tradutória, da receptividade do público, de preferências dos clientes, das 

diferentes restrições técnicas impostas pelos meios em que são veiculadas e 

 
45 Texto em inglês: “[...] the development and spread of mass communication in new multimedia formats has 

brought about the first of new types of translation generally grouped under the umbrella term ‘audiovisual 

translation’ (AVT), of which subtitling, dubbing and voiceover are the principal forms. This relatively new concept 

refers to translation practices in which the verbal dimension is just one of the many components interacting in the 

original text and compounding the communication process”. 
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das prioridades estabelecidas de acordo com o conteúdo do material traduzido. 

(p. 101) 

 

Embora os parâmetros da legendagem já tenham sido amplamente discutidos, Díaz 

Cintas (2013) reconhece que não há uniformidade absoluta na aplicação dos mesmos. De todo 

modo, as legendas, em geral, aparecem em blocos de duas linhas na parte inferior da tela. Díaz 

Cintas (2013), no entanto, ressalta que em alguns países, como o Japão, por exemplo, a legenda 

aparece também na vertical. Além disso, as legendas podem ser movidas para a parte superior 

da tela. Normalmente, isso acontece quando há informações importantes na parte inferior, sejam 

elas créditos da produção audiovisual ou ação em cena propriamente. O número de caracteres 

por linha atualmente varia entre 35 e 39 caracteres dependendo da fonte utilizada. Essa variação 

se dá, principalmente, de acordo com o meio em que a produção audiovisual é veiculada. 

Segundo Carvalho (2005), no cinema brasileiro a variação de caracteres por linha é de 32 a 40 

caracteres, resultando em 15 caracteres por segundo (cuja sigla é cps), enquanto no VHS, DVD 

e na TV fechada as legendas são menores, contando com 30 a 35 caracteres por linha, e variando 

entre 10 a 16 caracteres por segundo. Para Díaz Cintas (2013) a variação da quantidade de 

caracteres por linha, atualmente, se dá também pelo uso de fontes de largura variável, em que 

as letras possuem tamanhos distintos, tornando possível aproveitar melhor o espaço e inserir 

uma quantidade maior de texto. Naves et al (2016) também identificam formatos distintos para 

as legendas em tela. Assim, as duas linhas de cada legenda podem ser organizadas em formato 

de retângulo, nesse caso, as duas linhas têm quantidade próxima de caracteres; de triângulo, 

quando a linha superior é visivelmente menor do que a inferior; e de triângulo invertido, quando 

acontece o inverso do formato anterior. Carvalho (2005), por outro lado, defende que a 

preferência por determinado formato parte, em geral, de uma orientação do cliente ou da 

empresa contratante. Pelo que vimos até agora, a patronagem, entendida nos termos de 

Lefevere, é fator extremamente relevante para as reescritas audiovisuais. 

Outro aspecto que impacta o padrão apresentado pela legenda é a segmentação 

(spotting), isto é, a divisão das legendas em blocos compreensíveis. Para Díaz Cintas (2013), 

deve haver um processo de sincronização em que a legenda apareça no início da fala e 

desapareça ao seu fim. Assim, “a segmentação do diálogo deve espelhar o ritmo do programa 

e das falas e estar atenta às pausas, interrupções e outros aspectos de prosódia que caracterizam 
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o discurso original”46 (p. 275). Naves et al (2016) apontam três tipos de segmentação: a 

segmentação visual, a segmentação retórica e a segmentação linguística.  

A segmentação visual diz respeito à relação entre o texto da legenda e a cena, assim a 

legenda deve acompanhar o momento do corte de câmera para se evitar o esforço de uma 

releitura da legenda. Contudo, Naves et al (2016) ressaltam que “se houver mudança de cena, 

mas não de fala, é preferível priorizar a segmentação retórica em detrimento da visual e a 

legenda deve permanecer na cena seguinte” (p. 49). A segmentação retórica diz respeito à 

distribuição em blocos de legenda das falas que não devem antecipar ou atrasar a informação 

em cena. Por isso, Naves et al (2016) afirmam que: 

É importante, na segmentação retórica, que cada legenda só apresente nova 

informação no momento em que esta for dada pelo falante ou pela trilha 

sonora, principalmente se for alguma informação relevante para o filme, como 

é o caso de segredos e revelações, e das músicas de suspense. (p. 49) 

 

Por fim, a segmentação linguística, um dos principais parâmetros da legendagem e que 

rege, juntamente com o padrão da velocidade, todos os outros, diz respeito a distribuição das 

legendas em blocos com base em unidades semânticas e sintáticas compreensíveis. Para atender 

a esse parâmetro, é necessário, portanto, adequar a segmentação interna (dentro de uma única 

legenda) e externa (ao fim de cada legenda e início de outra) das legendas de modo a não separar 

sintagmas e unidades semânticas. Outro aspecto fundamental da legendagem é o tempo de tela 

de cada legenda, e consequentemente, sua marcação do tempo de entrada e saída (processo 

chamado de timing). A legenda deve permanecer em tela o tempo suficiente para ser lida uma 

única vez, sem que falte tempo para que se conclua a leitura nem que o sobre a ponto de a 

legenda ser lida uma segunda vez. E, embora, a legenda deva contar com tempo de entrada e 

saída próximo ao início e fim de cada fala, Naves et al (2016) apontam que: 

Para o tradutor, nem sempre será possível transcrever tudo aquilo que está 

sendo dito, pois há risco de o espectador não depreender o conteúdo, e a 

harmonização entre legenda e imagem ser prejudicada. Isso se deve ao fato de 

não lermos na mesma velocidade que ouvimos e, por esse motivo, nem sempre 

a velocidade de leitura dos espectadores coincide com a velocidade das falas 

dos programas legendados. Por isso, quase sempre é necessário reduzir o texto 

das legendas para que elas tenham velocidades semelhantes às de leitura dos 

espectadores. A redução linguística está relacionada ao parâmetro técnico de 

velocidade da legenda. (p. 58) 

 

 
46 Texto em inglês: “The spotting of the dialogue has to mirror the rhythm of the programme and the delivery of 

the speakers, and be mindful of pauses, interruptions and any other prosodic features that characterizes the original 

speech”. 
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A condensação ou redução linguística mencionada por Naves et al é um dos parâmetros 

básicos da legendagem, afinal como o tempo de fala e o tempo de leitura são distintos, é 

necessário que haja síntese de modo a permitir que as legendas acompanhem o ritmo da 

produção audiovisual. Em outros termos, é necessário manipular o texto, e esse processo é 

regido pelas questões técnicas que, por sua vez, definem, preferencialmente, domesticações de 

ordem sintática (como a ordem direta e vez de intercalações, orações coordenadas no lugar de 

subordinações etc.). Nos termos de Venuti, a opção pela sintaxe do contexto de chegada é uma 

forma de domesticação. 

Carvalho (2005) aponta algumas estratégias para aplicar a redução necessária, algumas 

delas, como o uso ou remoção de pronomes de tratamento, a preferência por tempos verbais 

simples e o uso de ordem direta em detrimento da ordem indireta, por exemplo, serão reguladas 

também pelas especificações de clientes e agências. A pesquisadora também ressalta que seguir 

as instruções dadas por clientes e agências é um aspecto fundamental da legendagem: 

As instruções fornecidas explicitamente devem ser observadas e, havendo a 

necessidade de se rediscutir alguma delas, o ideal é que isso se faça de modo 

a não interferir em procedimentos e prazos já em andamento. Mas nem sempre 

as normas são explícitas ou detalhadas. Frequentemente ocorre de várias 

decisões serem deixadas a critério do tradutor e, depois de entregue o trabalho, 

uma das instituições ou dos profissionais envolvidos na pós-produção ou 

distribuição do material discordar de alguma escolha do tradutor ou impor 

uma regra antes não explícita. É em situações desse tipo que ocorrem 

renegociações explícitas de normas, situações que, se bem conduzidas, podem 

levar a soluções com mais qualidade e que atendam melhor às prioridades de 

cada integrante do sistema. (p. 126) 

 

Para Díaz Cintas (2013), a legendagem deve tanto obedecer ao aspecto linguístico 

quanto respeitar as restrições especiais e temporais e, para isso, o tradutor deve considerar as 

informações transmitidas visualmente e evitar repeti-las nas legendas de forma a economizar 

texto e evitar redundâncias. Para o autor, ao traduzir a partir de línguas bastante conhecidas ou 

com aspectos semânticos mais próximos à língua de chegada é necessário ter cuidado ao omitir 

determinadas construções facilmente reconhecíveis para não criar discrepâncias nítidas entre o 

áudio original e a legenda. 

Retornando à questão do tempo de exibição de cada legenda, o consenso é que a legenda 

permaneça entre um e seis segundos em tela, sendo seis segundos o tempo necessário para que 

o leitor médio leia duas linhas inteiras de 35 caracteres cada: é a chamada “regra dos seis 

segundos”, segundo Díaz Cintas. Para legendas com menos caracteres, deve ser calculado o 

tempo proporcional para leitura. Segundo essa regra, existem três velocidades de leitura com 

as quais o expectador consegue assistir à produção audiovisual e ler as legendas de forma 
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confortável; são elas as velocidades de 145, 160 e 180 palavras por minuto (cuja sigla em inglês 

é wpm). Díaz Cintas reforça que “a velocidade de 15 caracteres por segundo (160 wpm) já é 

padrão na indústria, assim como velocidades de leitura mais altas de 17 caracteres por segundo 

(180 wpm) em legendas para DVD e para a Internet”47 (p. 276). 

Os parâmetros discutidos acima dizem respeito a aspectos básicos da legendagem. As 

noções de velocidade de leitura, marcação de entrada e saída de legendas, formatação das 

legendas e a quantidade de caracteres por linha são importantes independentemente do modo 

como as legendas são produzidas. A maneira pela qual as legendas são produzidas, todavia, tem 

mostrado certa alteração com o passar dos anos, conforme discutiremos nas sessões seguintes, 

por isso pesquisas que mapeiem e discutam o funcionamento dos parâmetros de legendagem 

nos novos meios são necessárias.  Segundo Díaz Cintas: 

O potencial oferecido pela tecnologia digital é gigantesco tanto para a 

produção quanto para o consumo de TAV. Os novos formatos como DVD, 

Blu-ray e Internet também alteraram nossa percepção dos produtos 

audiovisuais, dando aos expectadores um grau inusitado de controle sobre as 

combinações linguísticas em que desejam assistir programas. Agora, lidamos 

com um expectador (inter)ativo em vez de passivo, que está cada vez mais 

imerso no mundo da imagem e tem grande familiaridade com as novas 

tecnologias.48 (p. 283) 

 

O streaming se apresenta como nova tecnologia, a qual vem revolucionando a forma de 

acessar os conteúdos audiovisuais. 

 

2.3. TECNOLOGIA: STREAMING 

 

Neste trabalho, ao falarmos sobre tecnologia, referimo-nos às tecnologias que surgiram 

após a criação do microcomputador, em especial, à internet, e às diversas ferramentas que de 

sua existência se originaram e por ela se mantém. Todavia, não somente os computadores e 

aparelhos eletrônicos são tecnologias. Mariani e Medeiros (2016) a partir das reflexões de 

Auroux (2001), afirmam que “a tecnologia só se realiza quando fundamentada em um 

conhecimento científico” (p. 16). As pesquisadoras, então, apresentam duas tecnologias que 

enxergam como principais: 

 
47 Texto em inglês: “[...] a reading speed of 15 cps (160 wpm) is fairly standard in the industry, with faster reading 

speeds of 17 cps (180 wpm), and even higher, when subtitling for the DVD Market and the Internet”.  
48 Texto em inglês: “The potential offered by digital technology is colossal both for the production and 

consumption of AVT. New formats like DVD, Blu-ray and Internet have also changed our perception of 

audiovisual products, giving viewers an unusual degree of control over the linguistic combination(s) in which they 

wish to watch a programme. We are now dealing with an (inter)active rather than passive viewer, who is 

increasingly more deeply immersed in the world of the image and has greater familiarity with new technologies”. 
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De acordo com o filósofo francês, Sylvain Auroux (2001), duas revoluções 

tecnocientíficas são os grandes pilares das ciências da linguagem, a invenção 

da escrita e a gramatização. A segunda revolução tecnocientífica da 

linguagem, também denominada revolução tecnológica da gramatização, 

apresenta duas tecnologias fundamentais para as ciências modernas: a 

gramática e o dicionário. (p. 15) 

 

As duas tecnologias (a gramática e o dicionário), portanto, representam toda a base do 

desenvolvimento tecnológico científico. Além disso, segundo as autoras, já é possível 

identificar uma terceira revolução nesse âmbito: “a terceira revolução tecnocientífica da 

linguagem, advinda de uma relação com a internet/computador” (p. 15). Essa terceira revolução 

tem relação direta com nosso objeto: o streaming. 

O advento das tecnologias relacionadas à internet impactou e remodelou as relações 

humanas neste novo século; das relações afetivas às relações profissionais, todo tipo de 

intercâmbio vem sendo alterado e determinado por elas. Com isso, muitas profissões e 

ocupações sofreram o impacto criado pelo uso desses novos meios que, então, passaram a fazer 

parte do ofício diário. As tecnologias de compartilhamento de dados avançaram, criando, 

também, novos modos de acesso à cultura e conteúdo, um deles é o streaming. 

Não há indicação precisa do início do desenvolvimento da tecnologia de streaming, 

porém, estudiosos apontam a existência de algumas pesquisas originárias nos anos 1970. 

Oficialmente, o streaming surgiu nos anos 1990, nos Estados Unidos, para compartilhamento 

de áudio e, em seguida, para transmissão de jogos de basquete. Segundo Adão (2017), a 

tecnologia de streaming consiste em um: 

Processo de distribuição de conteúdos, via Internet, em que o utilizador inicia 

a sua visualização sem necessidade de fazer download dos ficheiros que 

constituem os conteúdos, permitindo o início da visualização num curto 

espaço de tempo e exibindo o conteúdo sequencialmente, à medida que este 

vai chegando ao computador do utilizador. O utilizador vai visualizando o 

conteúdo dos ficheiros ao ritmo a que estes vão chegando, necessitando apenas 

de um pequeno tempo de espera inicial para o processo de sincronização e 

criação de uma memória temporária (buffer) utilizada para armazenar alguns 

segundos do conteúdo, para que possa absorver alterações do ritmo de 

recepção e/ou quebras temporárias de ligação. (p. 21) 

 

Acompanhando a evolução tecnológica criada pelo streaming, em 1997 surgiu, nos 

Estados Unidos, a Netflix como um serviço online de locação e venda de filmes. Ativa a partir 

de abril de 1998, a Netflix dispunha de um acervo acessível pela internet e de uma operação de 

envio por correio comum. Inicialmente, o usuário pagava pela locação e pelos custos de envio, 

em seguida, a empresa criou o modelo de assinatura mensal que permitia locação ilimitada do 



71 
 

 
 

conteúdo. Nessa mesma época, a Netflix lançou o próprio site para realizar as locações e vendas. 

Ladeira (2016) afirma que: 

Frente a locadoras convencionais, a vantagem da Netflix residia na 

acessibilidade proporcionada por seu catálogo e na extensão geográfica que 

alcançava através da remessa pelos correios. A fim de eliminar restrições 

usuais — custos adicionais por atrasos —, a circulação de objetos se dá pela 

remessa de uma quantidade fixa de DVDs por mês, enviados em sequência 

conforme a devolução do anterior. Em 2002, dispunha de aproximadamente 

14.500 títulos, enviados através dos 18 centros de distribuição, permitindo 

atingir com velocidade diversos pontos dos EUA.” (s/p, posição de ebook: 

1221) 

 

Em 2007, a empresa iniciou o serviço de transmissão online, permitindo que os 

assinantes assistissem a séries e filmes instantaneamente no computador, com um acervo inicial 

de mil títulos (Ladeira, 2017). Avançando rapidamente, a Netflix chegou à América do Sul em 

2011 e iniciou sua expansão mundial em 2016, segundo o histórico disponibilizado pela própria 

empresa49. Atualmente, a Netflix se define como uma das líderes no serviço de conteúdo digital, 

contando com 130 milhões de assinaturas em mais de 190 países. 

No Brasil, o uso das plataformas de streaming se popularizou nos últimos anos com o 

avanço da internet em alta velocidade, principalmente nas regiões mais urbanizadas do país. O 

catálogo, inicialmente composto por produções de terceiros e, depois, por produções originais, 

logo caiu no gosto do público brasileiro e, em pouco tempo, a Netflix tornou-se campeã entre 

as demais do segmento. Inúmeras outras plataformas de streaming, além da Netflix, avançam 

no território brasileiro hoje, como as plataformas Amazon Prime Video, Hulu, sem contar as 

plataformas lançadas por canais de TV tradicionais como HBO Go e Fox Play. 

Ao contrário do modo como os tradicionais canais de TV, abertos ou fechados, 

funcionaram por longos anos, as plataformas de streaming possibilitaram maior controle do 

espectador sobre o produto a que assiste e, assim, inauguraram uma nova relação entre eles. Os 

espectadores passaram a poder escolher assistir a episódios de séries e programas seguidamente, 

e na ordem que bem entendessem, em vez de esperar por volta de uma semana para assistir a 

um novo episódio em horário pré-determinado ou aguardar as maratonas ao final das 

temporadas. Esse fenômeno é chamado de binge-watching e designa a prática de assistir a 

conteúdos de streaming de forma seguida ou compulsiva. Essa é uma das principais estratégias 

utilizadas pela Netflix, especialmente nos conteúdos originais, de modo que o binge-watching 

se tornou característica marcante do streaming, em especial em comparação com a TV. Na TV 

 
49 Disponível no website oficial da Netflix: https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix. Acessado em 16 de 

outubro de 2018. 
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já era possível “maratonar” séries e/ou outros conteúdos, porém o espectador não tinha escolha 

sobre quando seriam as maratonas, e seu conteúdo raramente era inédito, já que frequentemente 

aconteciam ao final das temporadas ou em eventuais hiatos entre os episódios, logo o “poder” 

do espectador era menor. Semelhante processo se dá no DVD, pois, embora pudesse escolher 

quanto fazer as maratonas, o conteúdo disponibilizado não era igualmente inédito, também 

diminuindo o “poder” do espectador sobre a produção audiovisual a que desejava assistir. De 

todo modo, Silva (2015) salienta que “a prática do binge-watching não é uma obrigação ao 

espectador, mas é uma possibilidade em meio a tantas formas de assistir ao produto. Uma 

possibilidade antes negada nos meios televisivos convencionais” (p. 11). Além da possibilidade 

de assistir a vários episódios de forma seguida, a disponibilidade do mesmo conteúdo em 

versões dubladas e legendadas, até mesmo em diversas línguas, ao simples toque de um botão, 

ajudou a manter o interesse de espectadores distintos, já que por muito tempo as emissoras de 

TV tanto abertas quanto fechadas forneceram apenas uma das opções (ou legendagem ou 

dublagem, raramente as duas opções à escolha do espectador). 

Do mesmo modo que avançaram rapidamente no início do século XXI, as tecnologias 

relacionadas à internet logo impactaram também o trabalho do tradutor. Se, por um lado, as 

tecnologias aumentaram o acesso a fontes de pesquisa e permitiram maior contato com colegas 

de profissão, antes um tanto quanto dispersos devido à natureza do trabalho feito (na maior 

parte das vezes, de forma individual); por outro, a possibilidade mais simples de 

compartilhamento e divisão do trabalho somada à velocidade das informações e a necessidade 

de compartilhá-las também de forma célere, de modo a cumprir prazos cada vez mais apertados, 

trouxe novos percalços ao tradutor/legendador. Sobre o papel da tecnologia no que diz respeito 

ao trabalho do tradutor, Gil e Pym já defendiam em 2006 que: 

A tecnologia não é uma opção no mundo profissional de hoje, é uma 

necessidade. [...] Em incontáveis níveis, os benefícios apresentados pela 

tecnologia são tão grandes que não podem ser recusados. A mídia eletrônica 

oferece inúmeras vantagens para contatos com clientes e outros tradutores. As 

memórias de tradução desempenham as tarefas mais repetitivas para que os 

tradutores possam se concentrar nos aspectos mais criativos da tradução. O 

uso de sistemas de tradução automática significa que os esforços humanos 

estão focados onde são mais necessários. Mas a tecnologia não é perfeita, e os 

tradutores devem estar muito conscientes desta imperfeição.50 (p. 17) 

 

 
50 Texto em inglês: “Technology is not an option in today’s professional world; it is a necessity. […] On countless 

levels, the advantages presented by technology are so great that they cannot be refused. Electronic media offers 

numerous advantages for contacts with clients and other translators. Translation memories perform the most 

repetitive tasks so that translators can concentrate on the most creative aspects of translation. The intelligent use 

of machine translation should mean that our best human efforts are focused where they are most needed. But 

technology is not perfect, and translators must be very aware of those imperfections”. 
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A legendagem, campo altamente relacionado à tecnologia, principalmente por conta do 

tipo de traduções que produz e pela necessidade de utilizar softwares específicos, também foi 

atingida pelo rápido avanço da tecnologia nas últimas décadas. Martinez (2011) traça um breve 

panorama da legendagem dos anos 1980 até a popularização do DVD na segunda metade dos 

anos 1990. Em 1980, as legendas eram produzidas de forma bastante rudimentar: o tradutor 

assistia à fita VHS na TV e escrevia as legendas em papel quadriculado, depois essas legendas 

eram inseridas na ilha de edição. Já nos anos de 1990, a chegada da TV por assinatura criou a 

necessidade de profissionalização, e assim nasceu o primeiro software de criação de legendas 

sul-americano que permitia também fazer a marcação de tempo e de intervalo entre as legendas. 

Para trabalhar com esse tipo de software os tradutores precisavam de computador, além de 

televisão e videocassete com controle remoto ou pedal. Segundo Martinez (2011), com o 

advento do DVD, em 1995, e a substituição do processo de gravação de VHS em fita pela 

digitalização dos arquivos de vídeo, o tradutor pôde começar a trabalhar somente com os 

softwares de criação de legendas que, então, já se multiplicavam no mercado. 

Carvalho (2005), por sua vez, descreve as diferentes etapas do processo de legendagem 

para VHS, TV por assinatura e para DVD no início dos anos 2000. Para VHS e TV, a autora 

descreve sete etapas: 1. Contratação do tradutor pela distribuidora ou produtora e entrega do 

material audiovisual; 2. Gravação do time code no material audiovisual; 3. Segmentação e 

tradução do material; 4. Marcação dos tempos de entrada e saída das legendas; 5. Revisão das 

legendas; 6. Entrega do arquivo de legendas ao cliente que o deverá inserir na película e 7. 

Finalização do produto para cópia e distribuição. Carvalho (2005), assim como Martinez 

(2011), salienta a necessidade de diversos aparelhos (computador, vídeo cassete, TV) e 

softwares (para edição de textos e criação de legendas). Por outro lado, Carvalho admite que, 

com esse processo, o tradutor possui maior controle sobre seu trabalho, já que pode, por 

exemplo, reformular sentenças e reorganizá-las conforme sua própria marcação de tempo. Em 

seguida, Carvalho (2005), descreve as seis etapas para legendagem de DVDs: 1. Transcrição de 

diálogos e textos e marcação de tempo feita pela distribuidora ou produtora; 2. Recebimento 

dos arquivos de texto e do material audiovisual pelo tradutor; 3. Criação de legendas traduzidas 

de acordo com a duração já estabelecida de cada segmento; 4. Entrega do arquivo de legendas 

para o cliente, que o revisará caso o tradutor não tenha recebido o material audiovisual; 5. 

Inserção das legendas no DVD feita pela produtora/distribuidora e 6. Cópia e distribuição do 

produto. Nesse caso, Carvalho (2005) salienta que o não recebimento do material audiovisual 

impactava negativamente a qualidade da tradução e que, portanto, grande parte dessa 
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responsabilidade ficava nos ombros dos profissionais encarregados da revisão, como editores e 

revisores que tinham acesso ao material. 

Os processos identificados tanto por Martinez (2011) quanto por Carvalho (2005) são 

bastante pertinentes no que diz respeito à produção de legendas para TV, DVD e até mesmo 

cinema, porém, conforme já dito, o avanço da tecnologia e o advento do streaming também 

vêm trazendo mudanças para esse processo. O que se observa hoje no mercado de tradução, em 

especial nas áreas mais próximas das questões tecnológicas, como a legendagem para streaming 

e a localização, é uma tendência de se utilizar plataformas que permitam ao tradutor trabalhar 

online e, portanto, não precisando receber e armazenar arquivos audiovisuais e de texto. 

Sabemos que os programas tradicionais de legendagem são usados com frequência, mas o que 

observamos aqui é um uso também já estabelecido dessas plataformas e uma tendência à sua 

popularização, em especial nas empresas que traduzem/legendam para diversos pares de línguas 

e com ramificações múltiplas pelo globo, as quais têm seus riscos minimizados com o uso das 

plataformas, aumentando seu alcance de atuação ao contratar profissionais que, mesmo com 

base em locais distintos do planeta, terão acesso simultâneo ao material. Ademais, as 

plataformas, evitam o vazamento de informações e, assim, o compartilhamento indevido de 

conteúdo, que pode causar grandes transtornos para estúdios, agências de tradução, tradutores, 

entre outros. 

Além dessas questões, o uso das plataformas agiliza o processo, eliminando a 

necessidade de fazer download e upload de arquivos e permitindo que diversos legendadores 

trabalhem simultaneamente em um mesmo projeto. Uma série, por exemplo, pode ter todos os 

seus episódios legendados em um único dia, cada um por um tradutor distinto. Surgem também 

outros papéis: revisores de legenda, quality checkers ou conformers (essas são apenas algumas 

nomenclaturas utilizadas hoje no mercado de tradução para designar tradutores e revisores, 

seguramente, seria possível citar várias outras) que trabalham após a etapa da tradução 

propriamente dita para desempenhar funções de cotejo e revisão, sendo que, também nessa 

etapa (a da revisão) vários profissionais podem estar envolvidos. Para se ter uma ideia, em uma 

série de 12 episódios, poderíamos ter até 24 profissionais responsáveis diretamente pela criação 

das legendas, considerando que, minimamente, um tradutor e um revisor distinto trabalhassem 

em cada um. 

Nas plataformas de legendagem para streaming, em geral, as falas já se encontram 

segmentadas e com marcação de tempo prévia, além de contarem com sua transcrição 
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praticamente integral.51 O tradutor tem acesso à transcrição de falas e também ao material 

audiovisual através da plataforma. Assim, de modo bastante simplificado, basta “inserir” as 

legendas no espaço correspondente ao lado da transcrição do original. É possível fazer ajustes 

aos tempos de entrada e saída, embora os manuais e recomendações das empresas costumem 

orientar que se restrinja os ajustes ao mínimo. Vemos aqui uma diferença marcante entre o 

trabalho de Carvalho (2005) e o nosso. O tradutor/legendador não tem o controle da marcação, 

mas segue um padrão pré-determinado, em geral, por programas que calculam as segmentações 

pela entrada e saída das falas. Dentre os problemas dessa forma de trabalho está o de que, muitas 

vezes, há sons e frases cujo tempo é curto demais. Assim, se o legendador não tiver um 

conhecimento mínimo sobre segmentação e marcação de tempo, a legenda pode acabar 

“piscando” na tela, sem que o espectador tenha tempo de ler. O tradutor/legendador até pode 

alterar essas marcações, no entanto, para algumas empresas, deve escrever um texto justificando 

tal escolha, sendo que a recomendação/costume é de não haver alterações desse tipo. 

Considerando os prazos cada vez mais curtos, pensar essas questões e justificar tais escolhas 

significa gastar um tempo maior de produção em uma mesma legenda. Novamente, o poder da 

patronagem se faz presente, modelando a forma como o tradutor/legendador faz suas “escolhas” 

tradutórias. Os personagens costumam vir identificados, de modo que é possível reconhecer 

aquele que fala pela indicação da caixa de legendas mesmo que ele não esteja em cena ou não 

seja possível determinar quem fala pelo áudio. 

A principal diferença entre a tradução feita nas plataformas online e a feita nos 

programas de legendagem tradicionalmente usados pelos tradutores (ainda que os mais 

modernos e sofisticados) é que a presença da transcrição e da segmentação prévia, as quais 

permitem que o material audiovisual seja traduzido em processo semelhante à tradução de 

textos escritos. Se ao traduzir um texto escrito não há material audiovisual ao qual relacioná-

lo, na tradução nas plataformas de legendagem para streaming o material pode ser simplesmente 

ignorado no processo, afinal é possível ao tradutor/legendador inserir as legendas seguindo a 

transcrição sem necessariamente assistir à produção audiovisual. Essa não é uma recomendação 

ou sequer uma sugestão mencionada pelos clientes e suas plataformas, entretanto, de qualquer 

modo, ao observarmos a natureza das plataformas em si, notamos que é possível “legendar” de 

tal maneira. Pensando a partir dos termos de Gottlieb (2001), a legendagem deixaria de ser um 

tipo de tradução diagonal e se assemelharia, nesse contexto, a uma tradução horizontal, isto é, 

 
51 A informação (sobre a marcação de tempo prévia das legendas) discutida neste parágrafo foi obtida a partir de 

minha própria experiência profissional como tradutora/legendadora para plataformas de streaming, como também 

a partir de diálogos com colegas que atuam na mesma área. 
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sem mudança de código, pois passaria de um texto escrito (a transcrição já segmentada e com 

marcação de tempo) para ou outro texto também escrito (as legendas). Além disso, a divisão 

das legendas em “caixas” já pré-segmentadas e com marcação de tempo se aproxima da 

tradução feita em várias CAT Tools52, nas quais o texto de partida se encontra segmentado em 

um lado e o tradutor deve inserir a tradução de outro. Embora as ferramentas de tradução 

facilitem em vários aspectos o trabalho do tradutor e sejam de uso mandatório em algumas áreas 

da tradução, em especial àquelas mais relacionadas à tecnologia ou cujo os prazos sejam mais 

apertados, a segmentação do texto (tanto de partida quando de chegada) em determinados 

momentos dificulta a continuidade da escrita, assim como o controle do tradutor sobre seu 

próprio texto e trabalho. Isso se dá porque texto e profissional devem minimamente “obedecer” 

às “caixas” predeterminadas pelo programa. Logo, traduzir nas plataformas de legendagem para 

streaming vem se tornando, cada vez mais, um processo próximo da localização, e mais distante 

da tradução audiovisual. Como mencionado nesta seção, Carvalho (2005) descreve a tradução 

para DVDs como sendo feita em determinados casos sem que o tradutor tivesse acesso ao 

material audiovisual e que, assim, caberia ao revisor das legendas verificar a tradução/legendas 

em comparação ao material audiovisual. No caso das plataformas de streaming, tradutores, 

revisores, quality checkers e demais agentes têm acesso igualmente à transcrição e/ou 

transcrição e tradução, assim como ao material audiovisual. No entanto, ainda assim, todos os 

poderiam encarar o processo da mesma maneira e executar a etapa designada considerando 

apenas o texto escrito, sem assistir ao vídeo. Retomaremos essa questão no capítulo 3 ao 

analisarmos uma legenda que indica que o vídeo pode ter sido desconsiderado em certos 

momentos durante o processo de legendagem.  

Voltando ao processo da tradução para legendas nas plataformas, supondo que a 

tradução de uma série ou filme seja terceirizada53 a uma agência de serviços de tradução e 

legendagem, como é bastante comum, as etapas que envolvem tradutores e revisores costumam 

ser, basicamente, as seguintes: 1. Contato do gerente de projeto para distribuição de atribuições 

 
52 As Cat Tools (do inglês, Computer Assisted Translation ou Computer Aided Translation tools) são programas 

que auxiliam o trabalho do tradutor e permitem a visualização de texto de partida e texto de chegada 

concomitantemente de forma normalmente segmentada. Além disso as CAT Tools permitem, em geral, que 

memórias de tradução, glossários e dicionários sejam incorporados ao seu funcionamento. É importante destacar 

que as Cat Tools não são ferramentas de tradução automática, são exemplos de CAT Tools: SDL Trados Studio, 

Wordfast, MemoQ, OmegaT e SwordFish. 
53 A terceirização é prática comum na produção de tradução audiovisual em geral. As produtoras e distribuidoras 

de material audiovisual já contratavam empresas especializadas na produção de legendas, dublagem e 

audiodescrição nos processos mais tradicionais descritos por Martinez e Carvalho. A Drei Marc e a Bravo são 

empresas brasileiras conhecidas do segmento. Por sua vez, as plataformas de streaming continuam a seguir esse 

modelo, embora a Netflix, por exemplo, já tenha tanto anunciado o recrutamento de tradutores próprios quanto 

divulgado em seu website as empresas terceirizadas que prestam esse tipo de serviço. 
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e estabelecimento de prazos; 2. Envio de instruções (manuais de clientes, glossários, materiais 

de referência); 3. Tradução na plataforma com acesso ao material audiovisual e transcrição, 

que, dependendo da empresa, pode incluir ou não a possibilidade de nova marcação de tempo. 

4. Verificação ortográfico-gramatical, revisão do próprio tradutor; 5. Entrega da tradução e dos 

glossários atualizados (quando disponibilizados offline); 6. Revisão ou controle de qualidade 

desempenhado por outro profissional (note-se que as agências possuem orientações diferentes 

no que concerne a esta etapa, como as tarefas de cotejo entre transcrição e legendas, somente a 

revisão das legendas, revisão de legendas e marcações de tempo, etc.) e 7. Entrega da revisão. 

Para nortear tantas etapas e profissionais envolvidos, empresas de streaming e agências 

de tradução costumam fornecer guias e manuais próprios. Os manuais, em geral, indicam 

quantidade máxima de caracteres por segundo e por linha, uso preferível de pontuação, 

abreviações, itálico e negrito, registro linguístico entre vários outros aspectos. A Netflix, por 

exemplo, disponibiliza online tanto seus manuais de legendagem para diversas línguas quanto 

manuais para outras etapas do processo de produção. Em geral, os manuais dos clientes — os 

serviços de streaming — se sobrepõem aos guias próprios das agências. Assim, se o guia do 

cliente e o guia da empresa de tradução possuem orientações divergentes, prevalece aquela 

mencionada no guia do cliente. Além disso, cada plataforma de streaming possui as próprias 

características e recomendações e, portanto, a legendagem para cada uma delas seguirá padrões 

diferentes conforme o disposto em cada manual.  

Essa grande divisão do trabalho, tanto em número de etapas quanto em quantidade de 

profissionais envolvidos, traz consequências distintas. Algumas, como as relacionadas à 

(in)consistência da tradução, puderam ser observadas a partir do corpus de análise, discutido 

no próximo capítulo. Há também diversas outras consequências que afetam diretamente o 

tradutor, como a baixa remuneração causada pela subdivisão e terceirização do trabalho, por 

exemplo. Além disso, é possível refletir sobre a fragmentação tanto do processo de tradução 

quanto da autoria desta mesma tradução. As etapas envolvidas são tantas que é difícil 

determinar quantos agentes irão participar de cada produção, já que cada empresa vinculada a 

determinado projeto pode ainda subdividir a função que lhe cabe. A autoria tal como é entendida 

na lei de direitos autorais (LDA 9610/98) configura-se como complexa atualmente, já que não 

há apenas um tradutor envolvido, mas vários, bem como diversos agentes (revisores de 

tradução, de cotejo, coordenadores de projeto) dentro de uma mesma agência e entre empresas 

diferentes (pensando, inclusive, na terceirização em vários estágios, e com agentes de vários 

países) que atuam sobre a tradução, determinando e/ou alterando escolhas de tradução. Gambier 
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(2013) já indicara que o conceito de autoria nos estudos de TAV não pode ser negligenciado já 

que, ao contrário da tradução literária, em que é possível identificar o autor como um indivíduo, 

na tradução audiovisual diversos grupos e instituições fazem parte do processo e, portanto, 

ocupam alguma posição de autoria. 

 

2.4. LEGENDAGEM PARA STREAMING: A NETFLIX 

 

O rápido avanço do streaming impactou não somente o modo como produtos 

audiovisuais são consumidos, como também sua produção. A legendagem, por sua vez, também 

não passou incólume. Como mencionamos na seção anterior, nos últimos quarenta anos, o 

processo de legendagem se tornou cada vez mais tecnológico, indo da tradução em papel 

quadriculado até a tradução em programas específicos e altamente avançados, culminando nas 

plataformas das próprias agências. Segundo Díaz Cintas (2013), os avanços técnicos das últimas 

décadas tiveram grande impacto na área, alterando visivelmente a prática profissional e o perfil 

dos tradutores. Além disso, segundo o autor, a legendagem depende de tal forma da tecnologia, 

cujos avanços a afetam profundamente, tanto no que diz respeito ao processo quanto o seu 

entendimento como um produto. Por isso, Díaz Cintas (2013) afirma que:  

Nesse sentido, antigas certezas históricas e parâmetros técnicos dominantes 

estão sendo cada vez mais desafiados por novas ideias e possibilidades, 

acompanhados de avanços que questionam de maneiras muito distintas o 

sentido de legendagem, examinando como códigos enraizados de 

comportamento e conjuntos de pressupostos moldam as práticas de tradução 

neste campo.54 (p. 283) 

 

Os parâmetros técnicos, de fato, são diferentes entre uma e outra modalidade, ainda que 

haja semelhanças. A legendagem para cinema, TV (aberta ou fechada) e DVD, por exemplo, 

seguem critérios e especificações ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, a legendagem 

online também tem suas especificidades. Uma delas pode ser o fato e o espectador poder pausar 

a exibição, voltar o filme e continuar a vê-lo, e tudo isso ao toque de um botão. Essa “pequena” 

diferença colaborou para o aumento de caracteres em cada linha de legenda, por exemplo. No 

cinema, a possibilidade de pausar inexiste, e tal característica é levada em conta nos parâmetros 

estabelecidos. A legendagem para streaming tem como principal característica uma diferença 

importante com relação às séries no que tange à recepção: a possibilidade de ver os episódios, 

 
54 Texto em inglês: “In this sense, old historical certainties and dominant technical parameters are being 

increasingly challenged as new ideas and possibilities, hand in hand with advances interrogating in very different 

ways the meaning of subtitling, examining how ingrained codes of behaviour and sets of assumptions shape 

translation practices in this field”. 
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até mesmo inéditos, seguidamente. Isso gerou, inclusive, uma terminologia própria: o binge-

watching (estudado até no campo da saúde, como uma compulsão). O ato de ver os episódios 

continuamente resulta, a nosso ver, em uma necessidade maior de consistência na tradução, 

uma vez que o espectador poderá comparar, de forma quase que imediata, traduções diferentes 

para os mesmos objetos, funções, personagens, músicas, expressões, produtos, elementos da 

fauna e flora, etc., sobretudo aqueles que não fizerem parte de seu contexto linguístico-cultural. 

As questões que pretendemos investigar, portanto, tomam forma. 

Como a legendagem segue critérios distintos de acordo com o meio ao qual se destina, 

é valido considerarmos, como é comum aos outros meios, que as plataformas de streaming 

também estabeleçam os parâmetros a serem seguidos pelo legendador. Conforme aponta 

Carvalho (2005), seguir as especificações dos clientes, além de adotar os procedimentos 

técnicos necessários no processo de produção de legendas, é fundamental. Portanto, para o 

tradutor/legendador que trabalha com essas plataformas é imprescindível observar os 

parâmetros específicos de cada uma delas. Entre as plataformas de streaming mais conhecidas, 

somente a Netflix disponibiliza online seu manual para produção de legendas em língua 

portuguesa55. Na verdade, a empresa disponibiliza não somente o manual de produção de 

legendas como manuais para outras etapas do processo de produção audiovisual como pós-

produção, licenciamento e masterização. 

O manual está disponível em uma página direcionada a parceiros, o que sugere que as 

legendas sejam produzidas, portanto, também por empresas terceirizadas. Em 2017, a Netflix 

anunciou a contratação de legendadores para diversas línguas, tendo até mesmo lançando uma 

plataforma para que os candidatos fizessem testes qualificatórios. Atualmente56, a plataforma 

está fechada, e, em sua página inicial, há o esclarecimento da Netflix de que a plataforma atingiu 

sua capacidade máxima e permanecerá fechada até que sejam necessários novos testes. 

Portanto, é possível supor que a Netflix possua legendadores próprios e/ou freelancers 

cadastrados, que trabalhem diretamente para a empresa, bem como que também terceirize a 

produção de legendas. 

O manual da Netflix possui vinte sessões que especificam a preferência da empresa para 

o uso de determinadas construções linguísticas. O primeiro item trata do uso de abreviações de 

pronomes de tratamento, profissões, unidades métricas assim como do uso de números ordinais. 

 
55 Manual disponível em: https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/215600497-Brazilian-

Portuguese-Timed-Text-Style-Guide. O manual possui um histórico de revisões, a versão disponível e mais recente 

é datada de 06 de junho de 2018. 
56 Conforme consulta feita em 30 de janeiro de 2020.  
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No item nº 13, o manual trata especificamente do uso de números: de um a dez devem ser 

escritos por extenso, enquanto de dez em diante devem ser representados numericamente. 

Quando no início de uma legenda, os números devem sempre ser escritos por extenso. Além 

disso, o primeiro item trata da grafia de moedas e indica o manual de redação do Estadão para 

consultas em caso de dúvidas sobre o tópico. No segundo item, sobre acrônimos, há somente a 

recomendação de não usar pontos entre as letras que o formam.  

O terceiro item apresenta um parâmetro importante e que costuma variar bastante de 

acordo com o meio no qual a legenda será exibida: a quantidade de caracteres por linha. 

Excedendo todos os meios que já foram citados neste trabalho, a Netflix estabelece o máximo 

de 42 caracteres por linha. O oitavo item especifica que as legendas devem ser feitas em Arial 

e em tamanho proporcional ao vídeo, bem como que permita que os 42 caracteres apareçam 

totalmente em tela, sendo que a cor da fonte deve ser branca. No item nº 12, o manual estabelece 

que as legendas devem conter até duas linhas. O item nº 15 define a velocidade de leitura de 

17cps (caracteres por segundo) para produções para o público em geral e de 13cps para 

produções direcionadas ao público infantil. 

No quarto item, o manual trata da tradução de nomes próprios, de nomes de personagens 

históricos e míticos e de apelidos. Os nomes próprios devem permanecer com a grafia original, 

a menos que a própria Netflix apresente uma tradução para o nome, enquanto nomes de 

personagens históricos e míticos devem seguir o nome usado na cultura de chegada. Apelidos 

devem ser traduzidos somente quando possuírem algum significado específico. O quinto item 

apresenta o uso de reticências, as quais só devem ser usadas no início de uma legenda caso esta 

comece no meio da fala de determinado personagem. Ao fim de uma legenda ou linha, as 

reticências indicam uma pausa ou interrupção abrupta.  

O sexto item trata das preferências para legendas em documentários: quando usar 

itálicos em narradores/personagens em cena ou fora de cena, interrupções de diálogos por 

narrações, a tradução dos títulos dos falantes e outros aspectos relevantes nesse contexto. O 

sétimo item pede que seja usado hífen (-) sem espaço para indicar dois falantes em uma única 

legenda (a chamada “troca de turno”), com um falante em cada linha. O nono item aborda a 

questão dos textos que aparecem em tela ou em cena, chamados de “narrativas forçadas”. 

Segundo o manual, elas devem ser incluídas na legenda, em caixa alta, se forem informações 

necessárias, e a legenda deve permanecer em tela pelo mesmo período em que o texto aparece.  

O décimo item traz as recomendações sobre diálogos em língua estrangeira. Eles só 

devem ser traduzidos se já estiverem legendados na produção em língua original, além disso, 
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palavras específicas em língua estrangeira devem ser marcadas em itálico, a menos que o uso 

delas em língua portuguesa já seja corrente. Continuando com as especificações sobre o uso do 

itálico, no décimo primeiro item, o manual menciona os termos que assim devem ser marcados: 

livros, filmes, títulos de programas e álbuns, diálogo transmitido por meio de aparelho 

eletrônico em cena, falas de personagens que não estiverem em cena e letras de músicas. Além 

disso, o manual deixa claro que não se deve usar itálico como modo de expressar ênfase. 

No item nº 14, o manual aborda o uso de aspas simples e duplas. Aspas duplas devem 

ser usadas em citações enquanto aspas simples devem ser usadas quando há uma citação dentro 

de outra. A pontuação deve ser incluída dentro das aspas a menos que a citação seja dependente 

da oração que é base da legenda. No item nº 16, o manual especifica que, ainda que haja 

repetições no áudio, elas não devem ser incluídas na legenda, assim, palavras ditas 

seguidamente devem aparecer apenas uma vez e permanecer em tela durante o tempo integral 

da repetição.  

No item nº 17, o manual trata da questão das músicas. Letras de música devem ser 

italicizadas, porém nomes de canções devem ser marcados em negrito. Todavia, as letras, 

quando necessárias ao enredo, só devem ser traduzidas caso seus direitos tenham sido 

adquiridos pela Netflix. Letras de canções de abertura e fim só devem ser legendadas se 

relevantes ao enredo. Além disso, o manual sinaliza que, em geral, letras de canções de abertura 

de produções para adultos não são legendadas. Sobre pontuação, não se deve usar ponto final 

nas legendas de canções ou vírgulas ao fim das legendas, somente pontos de exclamação, 

interrogação e vírgulas internas. No item nº 18, que aborda a tradução dos títulos de episódios, 

a recomendação é que se verifique a tradução oficial da Netflix para cada um deles. Sobre títulos 

de outros trabalhos artísticos mencionados, se recomenda seguir a tradução oficial deles no país 

e, se não disponível, se deve mantê-los na língua original. 

O item nº 19 possui o título ‘instruções especiais’ e trata de assuntos diversos que não 

foram incluídos nos itens anteriores. Palavras de baixo-calão devem ser mantidas, o diálogo 

principal deve ter precedência sobre o diálogo em segundo plano, erros de pronúncia e 

ortográficos não devem ser mantidos nas legendas a menos que relevantes ao enredo. Podem 

ser usadas as variantes formal ou coloquial da língua de acordo com a temática da produção 

audiovisual. Pode-se usar as duas formas de segunda pessoa presentes na língua portuguesa (tu 

e você) igualmente. Deve ser usada a grafia da norma padrão da língua portuguesa. Todavia, 

num, na e pra podem ser utilizados, ao passo que cadê, né e tá devem ter seu uso evitado. Em 

seguida, há um outro item, o de nº 19, que trata de orientações para elaboração de legendas para 



82 
 

 
 

surdos e ensurdecidos. Não abordaremos este item, pois a legendagem para surdos e 

ensurdecidos não será tratada especificamente neste trabalho. Por fim, o item de nº 20 aponta 

para os sites que devem ser usados como referência: são eles os sites do Dicionário Houaiss, do 

Dicionário Michaelis e da Academia Brasileira de Letras. 

Destacamos como uma das principais características do manual da Netflix: a quantidade 

de caracteres por linha bastante acima da média dos outros meios. Podemos assumir que tal 

quantidade se deve à possibilidade de pausar e voltar trechos e cenas, já comentada. Sobre a 

questão da quantidade de caracteres superior do cinema em relação à TV aberta, Carvalho 

(2005) argumenta que essa se deve ao fato de as produtoras e agências, em geral, entenderem 

que o público do cinema é mais especializado ou escolarizado e, por isso, teria maior facilidade 

de acompanhar legendas mais longas. Quanto ao streaming, todavia, pensamos diferentemente. 

Afinal, o acesso à internet e, consequentemente, a essas plataformas tem avançado a cada dia. 

Em comparação ao cinema, a assinatura das plataformas de streaming, que permitem acesso a 

um catálogo amplo e diverso, apresenta um valor monetário próximo ou até mais baixo do que 

ingressos de cinema, logo, mais acessíveis do ponto de vista econômico. Se pensarmos que 

níveis mais altos de escolarização estão relacionados principalmente às classes mais favorecidas 

economicamente, o streaming poderia ser uma alternativa para facilitar o acesso às produções 

audiovisuais com valores relativamente mais baixos. Assim, a razão de uma quantidade maior 

de caracteres por linha, e consequentemente velocidade de leitura mais rápida, no streaming 

não se confirma pelo ponto de vista econômico dessa forma.  

Retomando Díaz Cintas, já abordado, as letras diminuíram e o número de caracteres 

aumentou para um suposto “melhor aproveitamento” do espaço. Esse parece ser o caso da 

Netflix, cujas legendas de filmes comumente apresentam mais de quarenta caracteres por linha, 

com uma fonte menor do que a encontrada em fitas de VHS antigas. Questionamos essas 

escolhas, pois parecem se apoiar na antiga visão tradicional de tradução, que busca traduzir 

“tudo”, sendo que, na legendagem, é importante que o espectador tenha tempo suficiente para 

ler, ouvir e ver o filme. Sem falar na questão da inclusão e acessibilidade: hoje é comum o 

acesso, por exemplo, de idosos, à internet, a smartphones e ao streaming. Um dos problemas 

enfrentados pela população de mais idade é a dificuldade de visão, causada por problemas como 

a presbiopia e a catarata. Parece-nos, por conclusão, que uma importante parcela da população 

está sendo deixada de lado na definição desses parâmetros, e isso tem impacto sobre o efeito 

causado pelas traduções no espectador.  
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Voltaremos às normas de legendagem do manual da Netflix por ocasião das análises. 

No entanto, cabe ser colocado que nossa investigação visa, também, observar se o que é 

apresentado nos manuais é efetivamente seguido pelo tradutor/legendador, bem como quais os 

efeitos de tais escolhas. 
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CAPÍTULO 3 – OUTLANDER NO STREAMING 

 

Neste capítulo, analisaremos fragmentos de legendas exibidas em plataformas de 

streaming. Para tal análise, elegemos a primeira temporada da série de TV Outlander, 

correntemente exibida pela Netflix, com eventuais menções às temporadas seguintes da mesma 

plataforma. As legendas selecionadas serão analisadas à luz dos conceitos dos Estudos da 

Tradução, discutidos no primeiro capítulo desta dissertação, bem como a partir das pesquisas 

sobre o streaming, em particular a Netflix, e a legendagem de modo geral, abordadas no 

segundo capítulo. Nosso objetivo com as análises é pensar, de forma embasada, como ocorre o 

processo de tradução para streaming e quais os possíveis impactos desse meio de divulgação 

na elaboração e recepção das legendas produzidas. 

Partimos do pressuposto de que a legendagem para streaming compartilha 

características com a tradução para legendagem para TV fechada, cinema, DVD etc. Porém, 

temos como hipótese a possibilidade de também haver diferenças, sobretudo na recepção das 

legendas, uma vez que a forma de visualização do espectador pode se dar de forma distinta da 

TV fechada, por exemplo, com acesso a temporadas inteiras de séries, o que lhe permite, como 

já discutido no capítulo anterior, assistir a episódios seguidos, assim como facilmente voltar ou 

avançar trechos e episódios. 

 

3.1. A SÉRIE LITERÁRIA 

  

A série de TV Outlander é baseada nos romances escritos por Diana Gabaldon, cujo 

primeiro livro, homônimo à série, foi publicado em 1991. A série literária, atualmente, conta 

com oito livros já publicados nos Estados Unidos e um nono ainda em produção. No Reino 

Unido, o primeiro livro da série foi publicado sob o nome Cross Stitch. No Brasil, a série de 

romances começou a ser publicada em 2004 pela Editora Rocco, tendo o primeiro livro recebido 

o título de A viajante do tempo (2004), sendo que a referida editora publicou os sete primeiros 

livros da série. Em 2014, os direitos de publicação foram adquiridos pela Editora Saída de 

Emergência, que publicou novamente os três primeiros livros da série. Finalmente, após o fim 

da Editora Saída de Emergência, os direitos passaram para a Editora Arqueiro, a qual continuou 

a relançar a série a partir do quarto livro. 
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Diana Gabaldon, em sua página oficial57, esclarece que sua intenção ao escrever o 

primeiro livro da série não era, necessariamente, publicar a obra. Segundo a autora, era seu 

desejo descobrir o que era necessário para escrever um romance, e se esse seria o caminho 

profissional a trilhar dali em diante. Por isso a autora afirma que a série começou “por acidente”. 

Gabaldon descreve o processo dizendo que começou a escrever o primeiro livro da série em 

março de 1988 e sequer tinha intenção de contar a alguém sobre o livro, menos ainda de publicá-

lo58. De todo modo, o romance, que apresenta elementos fantásticos e históricos, foi publicado 

inicialmente nos EUA e logo se tornou um sucesso, sendo publicado também em diversos 

países, como o Brasil. Na Espanha, por exemplo, o primeiro livro da série recebeu o título 

Forastera (1993), enquanto na Itália foi publicado como La Strainiera (2003) e na Alemanha 

como Feuer und Stein (1995). 

Com o sucesso e a longevidade da obra de Gabaldon, Outlander foi transformada em 

uma produção audiovisual, a qual estreou nos Estados Unidos em nove de agosto de 2014. A 

série é produzida e exibida pelo canal Starz em parceria com a Sony Pictures Television. No 

Brasil, Outlander é exibida desde 2015 pelo canal fechado de TV Fox Premium, estando suas 

quatro temporadas também disponibilizadas na plataforma de streaming da Fox (a Fox Play) 

para os assinantes do canal e/ou da plataforma. Em outubro de 2016, a primeira temporada de 

Outlander passou a ser exibida no Brasil também pela Netflix. Atualmente, as três primeiras 

temporadas estão disponibilizadas nessa plataforma.59  

A noção de polissistema de Even-Zohar permite-nos pensar sobre as questões 

extraliterárias que exercem influência sobre a produção de literatura e sua respectiva tradução, 

seja a tradução de livros ou a tradução audiovisual. No caso de Outlander, assim como de 

muitíssimas outras obras literárias transformadas em adaptações audiovisuais tanto para TV 

quanto para cinema ao longo dos anos, o aspecto econômico nos parece ser um dos principais 

fatores que motivou a adaptação audiovisual. Nossa afirmação recai, primeiramente, no fato de 

que grande parte das adaptações audiovisuais se baseia em livros ou séries que tenham sido 

sucesso de vendas, de preferência também no âmbito internacional, logo, que trazem legiões de 

fãs ávidos por consumir novos produtos relacionados à obra. Em segundo lugar, porque a já 

alcançada popularidade da obra literária pode garantir, de certa maneira, um maior alcance ao 

produto audiovisual, o que se relaciona, novamente, com vendas em boa parte do globo. Quando 

 
57 http://www.dianagabaldon.com 
58 As informações sobre a escrita do livro foram retiradas do blog mantido por Diana Gabaldon 

[http://www.dianagabaldon.com/2014/03/26-years-ago-today/]. 
59 As informações sobre a exibição da série no Brasil são de janeiro de 2019. 
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esse sucesso é de fato alcançado, a relação se inverte e a produção audiovisual passa a conferir 

novos fãs e novos leitores para a obra literária, aumentando mais ainda o alcance da obra e 

influenciando diretamente o polissistema literário. Parece ser esse o caso de Outlander que, 

apesar de ser popular enquanto obra literária, adquiriu novo alcance com a adaptação 

audiovisual, o que, por sua vez, aumentou o volume de vendas dos livros, inclusive no Brasil. 

Cabe dizer que, com o alcance quase global do streaming, o sucesso de uma série ou filme pode 

acabar motivando sua tradução para línguas e países não contemplados inicialmente, 

impactando diretamente o polissistema da literatura traduzida nos referidos contextos. 

 

3.2. A SÉRIE DE TV 

  

A série de TV Outlander se baseia na obra de Diana Gabaldon, cujo primeiro volume 

recebeu o título de A viajante do tempo no Brasil. A série de TV, todavia, no Brasil, manteve o 

título em inglês, Outlander. A primeira temporada da produção audiovisual, assim como o 

primeiro livro, é ambientada na Escócia, inicialmente, em dois períodos distintos, separados 

por duzentos anos, correspondendo ao período pós-Segunda Guerra Mundial e ao período da 

revolução jacobita. Cada temporada, até o momento, corresponde a um dos livros de Gabaldon, 

seguindo a ordem de lançamento dos mesmos, que também é a ordem cronológica dos livros. 

É importante dizer que as duas séries, de TV e literária, carregam uma legião de fãs 

ativos, os quais discutem questões dos livros, da série e da relação entre eles, além de 

comentarem sobre a legendagem da série. Há, por exemplo, uma página no Facebook60 em que 

os fãs comentam sobre cada novo episódio exibido, e aqueles que porventura tenham lido o 

livro correspondente à temporada comentam sobre as diferenças e semelhanças entre o livro e 

a adaptação audiovisual. 

O enredo da primeira temporada de Outlander se concentra na construção do 

relacionamento dos personagens principais, Claire Randall e James Fraser, enquanto enfrentam 

percalços causados tanto por suas diferenças pessoais/temporais quanto pelo ambiente em que 

vivem. A narrativa da série, conforme o livro que a inspirou, inclui elementos fantásticos, como 

a viagem no tempo feita pela personagem principal, e históricos, como os aspectos sociais, 

políticos e culturais dos períodos por ela retratados. A história começa em 1945, quando a 

inglesa Claire viaja em lua de mel com o então marido, Frank Randall, para a Escócia após o 

 
60 https://www.facebook.com/groups/OutlanderBRGrupo/. Há outras páginas, como 

https://www.facebook.com/groups/Outlander.Claire.Jamie/, que também discutem e comparam a obra literária e a 

produção audiovisual. 

https://www.facebook.com/groups/OutlanderBRGrupo/
https://www.facebook.com/groups/Outlander.Claire.Jamie/
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fim da Segunda Guerra Mundial, em que ambos serviram em funções bastante distintas. Certo 

dia, Frank e Claire assistem clandestinamente a um ritual em um círculo de pedras e, ao visitar 

sozinha o local, Claire é misteriosamente transportada para o passado. Ela desperta no mesmo 

local no ano de 1743 e encontra o povo das Terras Altas escocesas vivendo em clãs e em 

iminente conflito com a Coroa Inglesa. Lá, Claire precisa conhecer e habituar-se aos novos 

costumes enquanto tenta escapar de conflitos e voltar para casa. Capturada por um grupo de 

montanheses, Claire é levada para o clã Mackenzie, onde conhece aliados, como James Fraser 

(também chamado de Jamie), mas também faz inimigos.  

Sendo a Escócia, com uma diferença de duzentos anos, o local onde se desenrola a 

narrativa ficcional da primeira temporada, a personagem principal, uma inglesa de outro tempo 

vivendo em uma sociedade diferente, que inclusive está em conflito com a que até então 

considera sua pátria, irá se deparar com diferenças culturais e sociais que se materializam por 

meio dos costumes, do modo de ver o mundo e da língua. Na obra audiovisual, as diferenças 

temporais e culturais se manifestam não apenas nos cenários e adereços, mas no falar das 

personagens. Um recurso ficcional recorrente tanto na série de TV quanto nos livros de 

Gabaldon é o uso de termos, expressões e pequenos diálogos em gaélico. O uso deles, conforme 

discutiremos mais profundamente nas próximas seções, indica para o espectador de língua 

inglesa que, embora a narrativa seja construída em língua inglesa, a sociedade nela 

caracterizada é distinta da sua. Essas são questões que nos interessam, e serão discutidas a partir 

das legendas que compõem o corpus de análise desta dissertação. 

 

3.3 OUTLANDER NA NETFLIX 

 

Os fragmentos de legendas selecionados correspondem aos 16 episódios da primeira 

temporada de Outlander e foram retirados da plataforma de streaming Netflix durante os meses 

de abril, maio e junho de 2018. É importante ressaltar que não há informações sobre 

atualizações ou modificações nas legendas exibidas pela plataforma, por isso não podemos 

precisar por quanto tempo as legendas selecionadas e discutidas aqui ficarão disponíveis na 

plataforma sem sofrerem algum tipo de alteração nem se de fato serão atualizadas ou não. Além 

disso, o conteúdo audiovisual disponibilizado pela Netflix varia de acordo com a região, por 

isso não é possível determinarmos quais regiões do globo em que a Netflix opera possuem 

Outlander em seu catálogo. 

Além dos textos das legendas em si, também trataremos de outros aspectos que formam 

o material audiovisual disponibilizado em língua portuguesa, quais sejam: a questão da 
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presença ou ausência de elementos por nós considerados relevantes, como a assinatura dos 

profissionais responsáveis pela legendagem (legendadores, revisores etc.) no material 

audiovisual; a tradução da música de abertura; e outros elementos que compõem a produção 

disponibilizada aos espectadores. 

 

3.3.1 A (in)visibilidade do tradutor/legendador 

 

Ao acompanharmos os 16 episódios da primeira temporada de Outlander exibidos na 

Netflix, a primeira característica a ser apontada é a falta de qualquer identificação do 

tradutor/legendador de cada episódio ou da série como um todo. Como já discutido no capítulo 

dois, sabemos que a Netflix tanto contrata tradutores próprios quanto terceiriza suas traduções. 

Uma vez que não há sinalização alguma da plataforma sobre a legendagem de Outlander, não 

é possível precisar se as legendas foram desenvolvidas pela Netflix, por uma ou várias empresas 

terceirizadas ou ambos. Além disso, como Outlander não é uma produção própria da Netflix, 

com as muitas mãos envolvidas desde a produção da série até sua exibição no streaming, 

também não fica claro em qual etapa as legendas são produzidas, ou quais empresas estariam 

responsáveis pela legendagem da série. 

Lawrence Venuti, como abordado anteriormente, ao discutir sobre o que chamou de 

invisibilidade do tradutor não tinha como foco principal a presença ou não do nome do tradutor 

na tradução. Seu objetivo era pensar a intervenção crucial do tradutor em textos literários, 

defendendo estratégias tradutórias que tornassem o tradutor visível no texto de chegada. Para 

Venuti ([1986], 1995), a invisibilidade se manifesta como uma “auto-aniquilação” do tradutor, 

provocada pelo critério, em contextos hegemônicos, como os Estados Unidos da América, da 

produção de traduções fluentes, as quais, inclusive, apagam as marcas da cultura de partida em 

prol de um gosto “doméstico”. Embora Venuti não discuta especificamente a tradução 

audiovisual, podemos relacionar as questões levantadas pelo teórico a respeito da invisibilidade 

do tradutor ao campo da legendagem e supor que tais questões também sejam plausíveis a essa 

modalidade de tradução.  

Trazendo a discussão para o campo da tradução audiovisual, cabe ponderar que na 

tradução para legendagem não há o apagamento da marca física da tradução no material 

audiovisual exibido. As legendas, de fato, colocam-se entre o material audiovisual e o 

espectador, tornando visível que aquela produção audiovisual é originária de outra cultura. 

Pode-se dizer que a tradução para legendagem é visível por sua própria natureza. No que tange 
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às estratégias de tradução, bem como ao status do tradutor/legendador, no entanto, a discussão 

se torna mais complexa.   

Venuti defende que o apagamento da “intervenção crucial do tradutor” indica uma 

posição subalterna tradicionalmente ocupada pela tradução e, por consequência, o baixo status 

relegado ao tradutor. Mais além, o apagamento da tradução e do tradutor, para Venuti ([1986], 

1996), frequentemente está relacionado às condições de trabalho inadequadas à produção 

intelectual que é a tradução, o que, por sua vez, sinalizam uma visão de que a tradução não é só 

um trabalho, mas um produto inferior.  

Ainda que o contexto brasileiro seja distinto do contexto anglo-americano em vários 

aspectos, um dos focos de Venuti, a questão das condições de produção, continua pertinente no 

caso da tradução audiovisual no Brasil. Uma vez que não há indicação de quais pessoas e/ou 

empresas foram responsáveis pela legendagem da série sob análise, podemos intuir que essa 

informação não é considerada relevante no que tange à produção e a exibição do material 

audiovisual. Uma das razões possíveis para a falta de crédito ao(s) legendador(es) é o fato de o 

trabalho hoje ser extremamente fragmentado61, ou seja, vários tradutores são acionados para a 

produção dos episódios, até pela rapidez que o mercado e a sociedade contemporânea exigem, 

como já discutido anteriormente. Podemos especular que diversos profissionais ou empresas 

estejam envolvidos na legendagem da série, de maneira que não seria possível determinar 

efetivamente um único responsável pelas traduções. É possível supor, ainda, que cada episódio 

possa ter sido dividido entre um ou mais tradutores/legendadores, tornando assim não só 

complexa a sinalização do tradutor ou empresa responsável pela legendagem de toda a 

temporada da série, como também de cada episódio em específico.  

A necessidade de legendar velozmente avança, conforme já discutido no capítulo 

anterior, e a solução encontrada por muitas empresas vem sendo subdividir a tradução em 

diversas mãos. As séries de modo geral são produzidas de maneira célere e, nos casos das séries 

de muito sucesso que são exibidas no exterior e em outros canais de TV aberta ou fechada, os 

fãs e espectadores costumam pressionar para que o lançamento em sua região também se dê 

quase que instantaneamente. A quarta temporada de Outlander lançada na TV pela Fox 

Premium, por exemplo, teve estreia simultânea no Brasil e no exterior. Ainda assim, 

 
61 Em suas aulas na pós-graduação e nas orientações desta dissertação, Giovana Campos, orientadora deste 

trabalho, aborda o que chamou de “pulverização” do ofício de tradutor no mercado de trabalho. No campo da 

tradução audiovisual, a professora Giovana Campos tem pesquisado essa questão, tendo sugerido a abordagem 

dessa fragmentação em termos da questão da autoria, o que implica a invisibilidade do tradutor/legendador, uma 

vez que não há autores para a legenda, pelo menos não nos créditos. A professora tem observado que também nas 

exibições dos cinemas nem sempre os tradutores/legendadores têm sido creditados, ficando nos créditos o nome 

da empresa de tradução para legendagem.    
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defendemos que a falta de créditos implica uma forma de invisibilidade do tradutor/legendador, 

o qual não é reconhecido como autor de seu trabalho. Assim, se por um lado a tradução para 

legendagem é visível por se tratar de um texto escrito que é acrescentado em tela, por outro, o 

agente do processo — o tradutor/legendador — é invisível, pelo menos no caso da obra aqui 

analisada, uma vez que não tem sua autoria reconhecida e creditada.62 

No que tange às estratégias propostas por Venuti ao abordar a tradução literária — quais 

sejam, a domesticação e a estrangeirização, conceitos empregados no sentido lato nesta 

dissertação como já mencionado, consideramos interessante pensá-las a partir da tradução 

audiovisual. Um ponto a ser levantado é que a concepção de legendagem está atrelada, como 

discutido no capítulo dois, às noções de síntese e de simplificação. A nosso ver, sintetizar e 

simplificar representam formas de intervenção direta do tradutor, apontando para a “intervenção 

crucial do tradutor”, tal qual abordada por Venuti. A questão da fluência como parâmetro pode 

ser vista como uma das características principais da legendagem; há listas do que deve/pode ser 

simplificado (ver ÁLVAREZ, 2011, p. 3, por exemplo). O preceito da tradução para 

legendagem não costuma ser o da estranheza, mas o da reescrita do texto falado de modo a 

facilitar o entendimento do espectador que lerá o texto na forma escrita. Assim, no caso de 

Outlander (ou outras produções), não seria incorreto levantarmos a hipótese de que a 

domesticação seria, de forma geral, a estratégia de eleição, uma vez que é a que mais representa 

o objetivo da simplificação, e com ela, a da fluência. Se assim for, uma de nossas hipóteses 

pode ser a de que haverá um grau de invisibilidade do tradutor e da tradução na legenda em si, 

sobretudo nas produções que envolvem grandes audiências (como os chamados blockbusters). 

No caso de Outlander, em que já há diferenças culturais relevantes entre Escócia e Inglaterra 

(os dois países anglófonos retratados na primeira temporada) e entre eles e os demais países de 

língua inglesa que compõem o público original da série, na tradução para o português do Brasil 

outra camada de diferença cultural e linguística é acrescentada: a brasileira. Um dos objetivos 

deste trabalho é pensar como essas camadas de diferenças foram abordadas/traduzidas. Em 

outros termos, buscamos refletir se, em um contexto em que a simplificação e a fluência são 

relevantes, logo, um contexto que já traz em sua constituição um forte grau de domesticação (a 

tradução para legenda de uma série destinada ao grande público em geral bem como a fãs, 

disponibilizada em streaming) há espaço para o uso da estratégia da estrangeirização. 

 
62 Outras séries da Netflix apresentam os créditos da tradução ao final de cada episódio, sejam todos os episódios 

da temporada traduzidos pelo mesmo tradutor ou não, como Alias Grace, The Good Place e Sex Education, por 

exemplo. 
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Discutiremos especificamente sobre a possível presença de diversos legendadores ao 

longo da série a partir dos itens específicos que serão analisados a seguir, bem como sobre as 

estratégias de tradução eleitas. De toda maneira, já podemos apontar que algumas características 

entre os episódios sinalizam, ao menos, a presença de diferentes tradutores envolvidos na 

legendagem da série Outlander, com predomínio da domesticação.63 Ao mesmo tempo, alguns 

elementos observados apontam para a exclusão de um dos passos por nós, e outros 

pesquisadores e estudiosos da tradução, considerados relevantes no processo tradutório: o da 

revisão. 

 

3.3.2. A abertura da série 

 

A abertura de Outlander em todas as temporadas já lançadas é emblemática entre os fãs. 

A música de abertura, Skye Boat Song, é uma adaptação de um poema homônimo de Robert 

Louis Stevenson. A história sobre o poema de Stevenson é controversa, mas as informações 

indicam que ele também se basearia em outra obra, que narra, de maneira romântica, as 

aventuras do Príncipe Charles Stuart quando no período da revolução jacobita64. De todo modo, 

o poema de Stevenson e, por consequência, a música que nele se inspira, têm relação profunda 

com o contexto da série. O período que o poema descreve coincide com o pano de fundo inicial 

para a série (o período dos levantes jacobitas na Escócia) e, além disso, narra a história de uma 

grande viagem e aventura, relacionando-se com o que é vivido pela protagonista Claire na série 

(vale lembrar que Claire e Jamie participam da revolução jacobita, inclusive com Jamie se 

encontrando com James Stuart na França). A relação entre a série e a música é mostrada de 

forma explícita, pois a canção que compõe abertura da série altera um dos termos usados no 

poema — “lad” (termo de origem gaélica cujo significado é rapaz, homem jovem) — que é 

substituído por “lass” (no gaélico: moça, jovem mulher) e, portanto, passa a fazer referência 

especificamente a aventura no tempo vivida pela personagem.  

No contexto anglo-saxão de produção e exibição inicial da série, “lass” (ou “lad” se 

permanecesse a referência a um homem conforme a canção original) já provoca um certo 

estranhamento. Para tal afirmação, tomamos como referência o fato de os dois termos estarem 

 
63 Fora o termo gaélico “sassenach”, analisado em seguida, todos os outros termos e expressões em gaélico (“laird”, 

“lass”, “lad” dentre outros) foram domesticados em português na primeira temporada. Cabe acrescentar que na 

segunda temporada, passada na França, a expressão “la dame blanche” é sempre traduzida em português. 
64 Informações obtidas nos seguintes endereços: https://rpo.library.utoronto.ca/poems/sing-me-song-lad-gone / 

https://www.jacobites.net/skye-boat-song.html / http://www.poetrybyheart.org.uk/poems/sing-me-a-song-of-a-

lad-that-is-gone/ https://www.poetryfoundation.org/poems/45949/sing-me-a-song-of-a-lad-that-is-gone. 

 

https://rpo.library.utoronto.ca/poems/sing-me-song-lad-gone%20/
https://www.jacobites.net/skye-boat-song.html%20/
http://www.poetrybyheart.org.uk/poems/sing-me-a-song-of-a-lad-that-is-gone/
http://www.poetrybyheart.org.uk/poems/sing-me-a-song-of-a-lad-that-is-gone/
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listados em dicionários de língua inglesa65 como originários da Escócia e do norte do Reino 

Unido e de uso arcaico. Embora causem certo estranhamento e demarquem a diferença cultural 

que será retratada na produção audiovisual, os termos podem ser compreendidos nesse contexto, 

além disso, seu uso já está dicionarizado. Na tradução da série para a língua portuguesa, uma 

nova relação se cria, afinal o público brasileiro não terá a mesma referência, e talvez seja mais 

complexa a percepção de que há uma palavra em outra língua na canção. Ao traduzir a letra da 

canção, por conseguinte, o tradutor/legendador poderá tomar uma postura mais domesticadora 

e manter toda a legenda em português, ou estrangeirizante, mantendo o termo “lass”. Ao adotar 

a primeira postura, apaga-se a diferença cultural a qual o espectador falante de língua inglesa 

tem acesso, havendo uma aproximação com um dos pressupostos da legendagem: a 

simplificação. Também a postura domesticadora vai ao encontro da recomendação de Álvarez 

(2011, p. 4) sobre a tradução de referências culturais nas legendas. Nas palavras da autora, 

“como não temos espaço para fazer grandes esclarecimentos, devemos ser especialmente 

criativos na busca de soluções sucintas e claras”. Já ao adotar a posição estrangeirizante, a opção 

seria manter o estranhamento presente no áudio original na legenda, ao qual os espectadores de 

língua inglesa têm acesso, correndo o risco de não haver entendimento por parte dos 

espectadores brasileiros.  

A letra da canção de abertura de Outlander é, como já apontado, altamente relevante no 

contexto narrativo da série. Além disso, os elementos visuais que compõem a abertura também 

expõem o ambiente da temporada em questão e as cenas que serão exibidas nela. Na primeira 

temporada, toda a abertura apresenta cenas que se desenrolam na Escócia. Já na segunda 

temporada, com a mudança de ambiente para a França, a abertura passa a mostrar também cenas 

no ambiente francês. Além disso, no trecho em que as cenas na França são mostradas, também 

a canção passa a ser cantada em francês e o termo “lass” é domesticado (cantado como fille). 

Nessa mesma temporada, quando os personagens retornam à Escócia, a canção volta a ser 

cantada inteiramente em língua inglesa (com “lass” conforme na temporada anterior) e as 

imagens passam também a mostrar somente a nova locação. Por fim, na terceira temporada, as 

cenas retratadas são dos diversos locais pelos quais passam os personagens principais durante 

os treze episódios, e a canção é cantada em inglês e com o termo de origem gaélica “lass”. Já 

nos últimos episódios em que a narrativa é transportada para a América Central e do Norte, a 

música passa a contar com tambores e sons que caracterizam o exotismo com que o Novo 

 
65 Conforme consulta aos dicionários Longman: Dictionary of Contemporary English, Cambridge Dictionary of 

American English for Speaker of Portuguese e versões online do Cambridge Dictionary e do Merriam-Webster. 
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Mundo é retratado na produção, a letra da canção, todavia, permanece em inglês e com uso do 

“lass”. 

Cabe pensarmos o que diz o manual da Netflix, o documento, por assim dizer, 

regulador/modelador superior, o qual, pelo menos a princípio, define as regras do patrocinador 

da tradução, nos termos da reflexão de Lefevere (1992). O referido manual apresenta uma 

pequena seção sobre a tradução de canções, no qual um item trata sobre as canções de abertura. 

A orientação da Netflix é a seguinte: 

Músicas tema de abertura e encerramento devem ser legendadas apenas se 

forem claramente pertinentes ao enredo (por exemplo, em conteúdo infantil, 

quando a canção também conta uma história) ou caso assim seja instruído pela 

Netflix. Normalmente, a programação adulta não tem suas canções de 

abertura legendadas, a menos que sejam legendas para surdos e ensurdecidos. 

(2018, manual da Netflix, grifos nossos66) 

 

É um fato observável no referido manual que canções de abertura tradicionalmente não 

costumam ser legendadas. Porém podemos compreender que a abertura de Outlander se encaixa 

no caso em que a canção é pertinente ao enredo, afinal trata claramente de toda a aventura 

vivida pela protagonista e que é origem do enredo da série. Embora a série não seja um conteúdo 

infantil, como no exemplo sugerido pelo manual, é possível entendermos que a canção de 

abertura de Outlander “deve” ser legendada. Cabe ser colocado que a canção é legendada na 

plataforma da Fox em todas as suas temporadas e recebe diferentes traduções67 entre os 

episódios de uma mesma temporada.  

Nas duas primeiras temporadas exibidas na Netflix, a canção de abertura não é 

legendada. Porém na terceira temporada de Outlander a canção de abertura é legendada de 

modo consistente em todos os treze episódios. O termo “lass” é traduzido como “moça”, 

apresentando, assim, uma opção domesticadora por parte do tradutor/legendador. É interessante 

notarmos que, como já dito, na segunda temporada, quando a música passa a ser cantada em 

francês o termo também é domesticado em sua tradução (da canção para o francês, e não há 

legendas para a canção de abertura da segunda temporada em nenhum dos idiomas disponíveis 

na Netflix). Assim, vemos um impasse com relação à regra, em que nas duas temporadas foi 

 
66Texto em inglês: “Opening and ending theme songs should only be subtitled if clearly plot pertinent (e.g. for 

children’s content when the lyrics tell a story) or if instructed by Netflix. Normally, adult programs should not 

have the opening songs subtitled, except for SDH.” 
67 Tal informação foi coletada pela professora orientadora, que optou por ver a série tanto pela Netflix, quanto pela 

Fox. Campos observou que as legendas eram diferentes entre uma plataforma e outra. Na Fox, a música de abertura 

era legendada e havia pelo menos três diferentes legendas para os mesmos trechos, o que corrobora nossa suposição 

de que não é o mesmo tradutor a legendar todos os episódios também na Fox, apontando para a fragmentação do 

trabalho de tradução para legendagem, já comentada neste capítulo. Nesse caso, a fragmentação é observada na 

plataforma de streaming da Fox. 
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interpretado que a segunda parte da regra deveria ser seguida (canções em programações adultas 

não são legendadas), mas, na terceira, passou a valer a primeira parte da regra. Tal 

inconsistência na legendagem da canção de abertura ao longo das temporadas, isto é, a diferença 

entre as duas primeiras temporadas em que a canção não é legendada e a terceira, em que há 

legendas, sinaliza-nos algumas possibilidades. A primeira é a de que a legendagem das duas 

primeiras temporadas tenha sido feita por um tradutor ou empresa distintos da terceira e que os 

profissionais responsáveis pela legendagem da última não tenham recebido informações sobre 

a canção não ter sido traduzida/legendada anteriormente. A segunda é que algum fã possa ter 

feito críticas à falta de legendas para a canção (afinal, na Fox as canções são legendadas desde 

a primeira temporada), fazendo com que a Netflix mudasse seu posicionamento (de não traduzir 

a canção), até porque a plataforma estimula que os espectadores identifiquem e informem 

problemas na legenda68. A terceira é a de que a regra estabelecida pela Netflix tenha se alterado 

entre o período em que as duas primeiras temporadas foram disponibilizadas pela plataforma 

em relação ao momento em que a terceira foi adicionada. Não temos como precisar os caminhos 

que levaram a tais escolhas, mas, em termos de recepção da série, comprova-se a falta de 

padronização. 

 

3.3.3 Termos de origem gaélica 

 

3.3.3.1 Sassenach 

 

“Sassenach” é o termo de origem gaélica que mais aparece na série de livros Outlander. 

Por conta disso, o termo também é frequente na produção audiovisual. Como já comentado, o 

uso de termos gaélicos ou de origem gaélica é um dos recursos ficcionais dos quais a autora se 

serve para explicitar a cultura escocesa que retrata em sua obra. “Sassenach” designa o 

estrangeiro, o forasteiro, sendo, então, a tradução para o gaélico do título da obra: Outlander. 

Além disso, o termo é frequentemente empregado pelos personagens escoceses para designar 

os ingleses e, em especial, para se referirem à Claire. Cabe pontuarmos que o tom nos usos do 

termo geralmente é ofensivo. Os ingleses não são bem-vindos e bem vistos nas Terras Altas, 

assim, chamá-los de “sassenach” demonstra a barreira que existe entre os ingleses e os 

 
68 Há um ícone em tela para essa função. 
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escoceses e suas respectivas sociedades69. Os escoceses da série se marcam como superiores e 

donos de seu espaço ao usarem o termo pejorativo para se referirem ao povo dominador. 

Todavia, Jamie Fraser, o principal personagem masculino, utiliza frequentemente o termo 

“sassenach” para se referir à Claire de modo afetuoso e bastante expressivo. Por conta disso, 

“sassenach” se tornou um termo icônico dentro da série literária e, em seguida, também na 

produção audiovisual. A partir do uso afetuoso de Jamie, a palavra “sassenach” adquiriu grande 

popularidade entre os fãs, designando até mesmo grupos deles em inúmeras plataformas, blogs 

e outros. Além disso, a predileção do termo entre os fãs confere a ele certa notoriedade. 

O termo “sassenach” não pertence à língua inglesa, não está dicionarizado, logo 

presumimos70 que, assim como os outros termos e diálogos em gaélico, não será inteiramente 

compreendido pelo espectador de língua inglesa não familiarizado com o gaélico, pelo menos 

inicialmente. Também é possível fazermos tal suposição pela explicação que é dada logo no 

primeiro episódio sobre o termo, o que indica uma possível preocupação em explicar ao público 

do contexto de partida um dos termos de maior notoriedade na produção. Dessa maneira, o uso 

de “sassenach” é dotado de um estranhamento presente tanto na obra de Gabaldon quanto na 

série de TV, o qual o espectador se depara logo no primeiro episódio e em praticamente todos 

os outros. Isso é causado por uma diferença linguística e cultural entre a cultura escocesa 

conforme retratada na série e a língua e cultura dos países anglo-europeus de língua inglesa. 

Interessa-nos saber aqui de que modo o estranhamento presente no texto de partida e na 

produção audiovisual em língua inglesa causado pelo uso de “sassenach” será reescrito nas 

legendas para língua portuguesa. 

No quadro abaixo, vemos todos os usos do termo “sassenach” ao longo dos dezesseis 

episódios da primeira temporada, indicados pelo título de seus respectivos episódios e tempos 

de entrada em tela. A formatação (itálicos, uso de maiúsculas) da tradução segue aquela usada 

nas legendas veiculadas pela Netflix. A barra sinaliza a segmentação da legenda: 

 

 

 

 
69 Sam Heughan, ator que interpreta James Fraser, já explicou publicamente o uso do gaélico na produção 

audiovisual como uma das formas de demarcar a diferença cultural entre os personagens escolhida pelos 

produtores. Informação disponível em: https://www.syfy.com/syfywire/outlanders-sam-heughan-talks-obsessed-

jamie-fraser-fans-and-speaking-gaelic  
70 Essa hipótese é corroborada com uma discussão no Reddit em que um espectador de língua inglesa da produção 

audiovisual afirma não compreender os termos e diálogos em gaélico veiculados na série. Disponível em: 

https://www.reddit.com/r/Outlander/comments/2gszxd/gaelic_translations/. 

https://www.syfy.com/syfywire/outlanders-sam-heughan-talks-obsessed-jamie-fraser-fans-and-speaking-gaelic
https://www.syfy.com/syfywire/outlanders-sam-heughan-talks-obsessed-jamie-fraser-fans-and-speaking-gaelic
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EPISÓDIO/ 

TEMPO APROX. 

DE ENTRADA 

PERSONAGEM TÍTULO/ÁUDIO 

ORIGINAL 

TÍTULO EM 

PORTUGUÊS/ 

LEGENDA EM 

PORTUGUÊS 

EPISÓDIO 1  Sassenach Inglesa 

00:19:12 Reverend 

Wakefield 

I distinctly heard the 

barman at that pub last 

night refer to us as 

sassenachs. 

Eu me lembro claramente 

de ouvir o barman ontem à 

noite/se referir a nós como 

“Sassenachs”. 

01:00:46 James Fraser Thank you, sassenach. Obrigada, Inglés. 

EPISÓDIO 2  Castle Leoch Castelo de Leoch 

00:37:44 James Fraser No promises, 

Sassenach. 

Não prometo nada, 

Sassenach. 

00:41:54 Geilis Duncan That you are likely a 

Sassenach spy. 

Que provavelmente é uma 

espiã Sassenach. 

EPISÓDIO 3  The way out Saída 

00:34:50 Geilis Duncan It can't be easy being a 

Sassenach in the 

Highlands… 

Não deve ser fácil.../Ser 

Inglesa nas Terras Altas... 

00:43:18 James Fraser You wouldn't expect 

me to be less bold than a 

wee Sassenach lassie, 

now, would you? 

Não acha que eu seria 

menos corajoso/que uma 

pequena moça inglesa, não 

é? 

EPISÓDIO 4  The gathering Encontro 

00:14:55 Claire I assumed a Sassenach 

wouldn’t be welcome at 

such an important event. 

Pensei que uma Sassenach 

não seria bem-vinda/a um 

evento tão importante. 

00:28:53 James Fraser No, Sassenach. Just 

me. 

Não, Sassenach. Sou só eu. 

00:29:32 James Fraser That’s a very sound 

plan, Sassenach. 

Bem, é um plano 

interessante, Sassenach. 

00:29:59 Claire I’m an outlander, just 

a sassenach. 

Como você já deixou claro, 

sou uma forasteira. Só uma 

Sassenach. 

00:31:49 James Fraser ’Tis fine, Sassenach. Tudo bem, Sassenach. 

EPISÓDIO 5  Rent Aluguel 

00:17:33 Dougal 

MacKenzie 

How hard is it to keep 

watch on a Sassenach 

wench? 

Será que é tão difícil vigiar 

uma vadia Sassenach? 

00:18:02 Dougal 

MacKenzie 

A Sassenach fleeing 

drunk forbye. 

Além de tudo é uma 

Sassenach bêbada. 

00:33:23 Claire Give us your money, 

and we will protect you 

from the English, from 

the sassenachs. 

“Nos dê o dinheiro e os 

protegeremos dos 

ingleses,/“dos Sassenach.” 

00:33:31 Aldeão Christ, I’d die in my 

blood before I left a 

whey-faced Sassenach 

use me so. 

Eu me mataria antes de 

deixar que um Sassenach 

me usasse. 

00:38:12 James Fraser Trees are safe, 

Sassenach. 

Árvores são seguras, 

Sassenach. 

EPISÓDIO 6 Nenhuma 

ocorrência 

The garrison 

commander 

Comandante da tropa 
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EPISÓDIO 7  The wedding Casamento 

00:20:08 James Fraser Better go back inside, 

Sassenach. 

É melhor voltar para 

dentro, saxã. 

00:47:40 Dougal 

MacKenzie 

He’s got more 

important things to 

worry about than 

chasing after one stray 

sassenach, no matter 

how pretty. 

Ele tem outras 

preocupações/além de ir 

atrás de uma saxã 

desgarrada,/não importa o 

quão bela seja. 

EPISÓDIO 8  Both sides now Os dois lados 

00:08:57 James Fraser They're licenses to 

beg, Sassenach. 

Licença pra mendigar, 

Sassenach. 

00:23:41 James Fraser Every man and 

woman in the world 

needs to know how to 

defend themselves, 

Sassenach, especially 

those married to a 

Fraser. 

 

Todo mundo precisa 

saber/como se defender, 

Sassenach,/principalmente 

as casadas com um Fraser. 

EPISÓDIO 9  The reckoning A conta 

00:34:44 Colum 

MacKenzie 

You marry a 

sassenach, knowing well 

enough that none in the 

clan will support ye now 

as my successor. 

Você se casa com uma 

Sassenach/sabendo muito 

bem que ninguém do clã/o 

apoiará agora como meu 

sucessor. 

00:45:41 Laoghaire And it was a gallant 

thing ye did, marrying 

the sassenach to spare 

her from the British. 

E foi uma atitude 

nobre./Casar-se com a 

Sassenach para poupá-la 

dos britânicos. 

00:55:34 James Fraser Sassenach? Sassenach? 

EPISÓDIO 10  By the pricking of 

my thumbs 

Meu dedão está coçando 

00:21:33 James Fraser Sassenach. Inglesa. 

00:22:42 James Fraser It's dangerous to be 

out here alone, 

Sassenach. 

É perigoso ficar aqui 

sozinha, inglesa. 

00:46:06 James Fraser ’Tis but one more 

scar, Sassenach. 

Mais uma cicatriz, inglesa. 

EPISÓDIO 11  The devil’s mark Marca do diabo 

00:43:39 James Fraser No, I believe ye, 

Sassenach. 

Não, eu acredito em você, 

Sassenach. 

00:46:52 James Fraser I believe you, 

Sassenach. 

Acredito em você, 

Sassenach. 

00:50:38 James Fraser So Sassenach are you 

ready to go home? 

Então,/Sassenach, está 

pronta para ir para casa? 

00:55:08 James Fraser Good-bye, Sassenach. Adeus, Sassenach. 

EPISÓDIO 12  Lallybroch Lallybroch 

00:03:25 James Fraser How old are you, 

Sassenach? 

Quantos anos você tem, 

Sassenach? 

00:16:28 James Fraser I don't think anyone 

would ever make that 

mistake, Sassenach. 

Não acho que alguém 

pensaria isso, Sassenach. 
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00:33:50 Aldeão/ McNab They said he'd gone 

and married a 

Sassenach. 

Falaram que ele casou com 

uma Sassenach. 

00:36:31 James Fraser Sassenach. Sassenach. 

EPISÓDIO 13  The watch A guarda 

00:03:36 Taran A Sassenach? Uma Sassenach? 

00:44:18 James Fraser No Sassenach I'm sure 

I wouldn't. 

Não, Sassenach./Tenho 

certeza de que não gostaria. 

EPISÓDIO 14  The search A busca 

00:27:41 Murtagh Well, a Sassenach 

lady dressed as a laddie, 

singing this bawdy song, 

that should spread the 

word. 

Uma dama Sassenach 

vestida como homem, 

cantando música 

indecente,/deve espalhar a 

notícia. 

00:32:58 cigano And now I give you, 

the Sassenach! 

 

E agora apresento/a 

Sassenach! 

EPISÓDIO 15 Nenhuma 

ocorrência 

Wentworth prison Prisão de Wentworth 

EPISÓDIO 16  To ransom a man’s 

soul 

Salvar a alma de um 

homem 

EP 16 – 00:56:09 James Fraser Yes! I'm very happy 

indeed, Sassenach! 

Sim! Estou muito feliz 

mesmo, Sassenach! 
 

Ao observarmos a tabela, notamos que o termo não foi traduzido consistentemente ao 

longo da primeira temporada da série. Alguns episódios privilegiam opções domesticadoras, 

como “saxã” e “inglesa”, enquanto outros mantém o termo gaélico “sassenach”, marcando a 

diferença, em uma postura mais estrangeirizante. Como já explicitado, os conceitos 

desenvolvidos por Venuti são compreendidos nesta análise não como um projeto político 

minorizante, conforme concebido pelo autor, mas no sentido lato. Dito de outra forma, nos 

termos de uma escolha tradutória que privilegia a cultura de chegada, facilitando o texto 

traduzido com o objetivo de torná-lo mais palatável em língua portuguesa, e/ou no de uma 

escolha que privilegia a cultura de partida de modo a manter suas marcas linguísticas e culturais. 

De todo modo, é importante observamos que, dentro de cada episódio, o termo foi traduzido 

consistentemente, pois nenhum deles apresenta traduções diferentes para “sassenach” nas 

legendas que os compõem. Passemos a análise de cada ocorrência. 

 

A. Episódio 1 – Inglesa 
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Claire [Áudio]: I distinctly heard the barman at that pub last night/refer to us as sassenachs. 

Claire [Legenda]: Eu me lembro claramente de ouvir o barman ontem à noite/ se referir a nós 

como “Sassenachs”. 

  

O termo “sassenach” aparece pela primeira vez no título do primeiro episódio da 

temporada. O título do texto de partida é Sassenach, enquanto que, em português, é Inglesa. 

Além disso, é no primeiro episódio que o termo aparece na fala de personagens: durante uma 

conversa entre os personagens Claire Randall, Frank Randall e o Reverendo Wakefield. O 

termo aparece na legenda entre aspas mantendo a grafia original, explicitando duas questões: 

1) que é uma palavra de destaque no diálogo e 2) que ela é desconhecida por Claire e, portanto, 

pode também ser desconhecida pelo espectador anglo-americano (afinal, não faz parte do 

vocabulário da língua inglesa no contexto anglo-americano como já dito). É importante 

ressaltarmos que o termo causa estranheza ao espectador do contexto de partida, ao qual 

também não é dado, naquele momento, uma explicação. A opção por uma legenda 

estrangeirizante permite que o espectador brasileiro experimente, via legenda, estranhamento 

semelhante ao que é provocado no espectador do contexto de partida.  

Para as análises que faremos neste tópico, é preciso que tenhamos em mente, daqui por 

diante, a escolha que foi feita nesse primeiro momento. É logo nessa altura da série que o termo 

é explicado por Wakefield de modo sucinto tanto para a personagem Claire quanto para o 

público espectador. Claire percebe que o uso da palavra carrega certo tom pejorativo, fato que 

o Reverendo descarta dizendo, nos segundos seguintes, que esta é uma palavra usada para 

definir os ingleses; ele diz: 71[Significa apenas ‘inglês’ ou, no máximo, ‘forasteiro’.].72 

 
71 Os colchetes sinalizam textos retirados integralmente da obra audiovisual traduzida disponível na plataforma da 

Netflix. 
72 Fala do personagem no texto de partida: “It only means Englishman, after all. Or at worst, outlander”. 
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A respeito do título do primeiro episódio, no texto de partida Sassenach, e em português 

Inglesa, é válido considerarmos que nem sempre a escolha da tradução dos títulos73 é 

inteiramente feita pelo tradutor/legendador74. É comum, por exemplo, que os 

tradutores/legendadores façam algumas sugestões de tradução e que os gerentes de projeto 

decidam qual título será implementado. Essa questão está relacionada ao que foi discutido por 

Carvalho (2005) a respeito do polissistema da tradução audiovisual. Como identificado pela 

pesquisadora, há outros agentes dentro do polissistema da tradução audiovisual além do 

tradutor/legendador e dos revisores. A força entre os agentes que interagem dentro do 

polissistema é desigual, uma vez que o trabalho é fragmentado, como já discutido. Há a 

hipótese, ainda, de que a escolha do tradutor/legendador tenha sido submetida à aprovação de 

outros participantes do processo, ou ainda que tal escolha seja negada ao tradutor/legendador. 

 

James Fraser [Áudio]: Thank you, sassenach. 

James Fraser [Legenda]: Obrigada, Inglés. 

 

Essa legenda corresponde à primeira fala em que Jamie (James Fraser) trata Claire como 

“sassenach”. É também a primeira vez que qualquer personagem do século XVIII na série se 

refere à personagem de tal modo, já que o uso de “sassenach” em referência a Claire por outros 

personagens começa no episódio seguinte. 

Em um primeiro momento, observamos a questão do gênero, já que Jamie, do sexo 

masculino, deveria expressar sua gratidão dizendo “obrigado” segundo as regras gramaticais da 

língua portuguesa. Já na tradução de “sassenach” há duas questões envolvidas: a formatação e 

a flexão de gênero; de fato, para se referir a Claire o adjetivo deveria ser feminino — “inglesa”. 

Além disso, ainda que tivéssemos um personagem masculino, o uso do acento gráfico não 

 
73 Consta nos apêndices desta dissertação uma tabela com os títulos dos episódios da primeira temporada de 

Outlander em inglês e português, conforme exibidos na plataforma da Netflix. 
74 É prática comum no mercado da legendagem para streaming que se peça aos tradutores/legendadores uma ou 

várias possíveis traduções para o título de episódios, ou que indiquem dentre as opções já apresentadas na 

plataforma qual seria a melhor tradução para o título de dado episódio. Ainda assim, a decisão final raramente 

compete apenas ao tradutor/legendador. 
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procede. As duas questões levantadas na legenda [Obrigada, inglés] apontam para um provável 

problema no processo de revisão, uma vez que uma revisão atenta do próprio tradutor e/ou de 

um revisor seria capaz de identificar e solucionar o problema. Isso nos faz questionar se o 

processo de revisão de fato ocorreu, tanto no sentido de haver tempo hábil para que o tradutor 

pudesse ter revisado seu próprio trabalho, quanto no de haver um revisor propriamente dito para 

as legendas produzidas. Dentre as várias possibilidades que levaram à exibição ao público de 

uma legenda sem uma revisão mais apurada, podemos destacar desde prazos apertadíssimos 

(que não permitem muitas vezes a revisão, sobretudo de outro profissional que não o próprio 

tradutor/legendador), ao acesso limitado ao material em vídeo (a partir do qual seria possível 

confirmar que a fala é produzida por um personagem masculino), bem como a ausência de um 

roteiro detalhado, e até mesmo a falta de maior profissionalização com a contratação de mão de 

obra mais barata, dentre muitas outras. Outro exemplo de exibição de legendas sem uma revisão 

mais detalhada pode ser observado no episódio 9: 

 

 

Laoghaire [Áudio]: You dinna look very happy. 

Laoghaire [Legenda]: Você não prece muito feliz. 

 

Uma revisão feita pelo próprio tradutor/legendador e/ou pelo revisor provavelmente 

notaria a grafia equivocada de “parece” como “prece”. Todavia, como já discutimos, a revisão 

feita tanto pelo tradutor/legendador e, principalmente, por um revisor de legendas demanda 

tempo, e os prazos apertados podem não ter permitido tal etapa nesse caso. Além disso, 

podemos supor, uma vez mais, a partir dessa legenda, que não houve revisão após a etapa da 

tradução nesse episódio. Isso aponta para a necessidade de uma discussão mais ampla, na 

academia e no mercado, sobre a velocidade da produção de traduções, bem como sobre formas 

mais eficazes para o que o mercado denomina “controle de qualidade”.  

Voltando para a opção por “inglesa”, feita no primeiro episódio (tomando esta como 

sendo a escolha representada por “inglés”), precisamos ressaltar que a questão linguística e 
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cultural retratada pela série se manifesta também pelo uso da palavra de origem gaélica para 

designar a personagem, mesmo quando os outros que assim a chamam estão utilizando a língua 

inglesa ao interagir com Claire em vez do gaélico. O termo “sassenach” demarca claramente a 

grande fronteira que os separa e diferencia: Claire é a estrangeira, a forasteira, chega a ser uma 

possível intimidação (é preciso lembrar que há rusgas políticas) e, portanto, não pertence àquela 

terra; por isso “sassenach”, em gaélico. Reescrever o termo como “inglesa”, a nosso ver, apaga 

um aspecto político e cultural bastante relevante, ressaltado não apenas pela adaptação para as 

telas, mas pelo próprio texto de partida da obra audiovisual: o romance literário. O apagamento 

de marcas culturais de modo a produzir traduções mais fluentes é uma das questões discutidas 

por Venuti e já comentadas neste capítulo. Cabe lembrar que, por outro lado, a opção por 

“inglesa” se relaciona ao recurso da fluência como característica fundamental da legendagem, 

pois facilitaria o entendimento. Além disso, a legendagem preza por palavras menores, por 

conta da restrição de espaço, e “inglesa” possui dois caracteres a menos do que “sassenach”. 

Assim, não estamos criticando o tradutor/legendador, afinal, ambas escolhas demandam e 

demonstram algum tipo de reflexão sobre o processo. Estamos, todavia, questionando o 

processo em si, em que é muito comum não haver tempo suficiente para pesquisas nem para 

que as traduções possam ser revisadas em termos de sua consistência.  

 

B. Episódios de 2 a 6 

Nos episódios de dois a sete, o termo ora é reescrito como “inglesa”, ora é mantido como 

“sassenach” ou, ainda “sassenach”. No episódio 2, nas duas ocorrências do termo “sassenach”; 

podemos observar que o tradutor/legendador optou por uma estratégia estrangeirizante, 

mantendo “sassenach” na legenda em português. A primeira ocorrência se dá em um diálogo 

entre Jamie e Claire, e o termo, que se refere a Claire, é grafado com a primeira letra em caixa 

alta. Já na segunda ocorrência, o diálogo é entre Geilis Ducan e Claire e, dessa vez, o termo faz 

referência ao povo inglês, e a primeira letra é também grafada em caixa alta.  

No terceiro episódio, o tradutor/legendador adota uma estratégia domesticadora que 

facilita o entendimento. Assim como no primeiro episódio, “sassenach” aparece na legenda 

como “inglesa”. A partir disso, podemos supor que entre o primeiro, o segundo e o terceiro 

episódios pelo menos dois tradutores/legendadores trabalharam no projeto, já que apenas a 

escolha domesticadora, por enquanto, entre o primeiro e o terceiro episódio se repete.  

Nas quatro ocorrências encontradas no quarto episódio é privilegiada a estratégia da 

estrangeirização, tendo sido adotado “sassenach” nas legendas. Porém, como diferença entre o 
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segundo e o quarto episódios, temos que, no quarto episódio, o termo é grafado em itálico, o 

que não acontece no segundo. É importante notarmos, também, que a escolha pelo uso do itálico 

pode não ser imotivada, pois como já discutido, o manual da Netflix (2018), patrocinador final 

das legendas e que detém o poder de modelar escolhas tradutórias, apregoa que “palavras em 

língua estrangeira devem ser grafadas em itálico”.  

No quinto episódio, a estratégia estrangeirizante sobressai, com todas as cinco 

ocorrências do termo grafadas como “Sassenach” nas legendas. Porém, diferentemente do 

episódio de número quatro, o termo é grafado sem itálico, como no episódio dois. 

Desse modo, até o quinto episódio, podemos observar três posições diferentes que 

sinalizam, ao menos, três tradutores/legendadores envolvidos até então. Podemos supor que o 

primeiro e o terceiro episódios seguiram os mesmos pressupostos, ou seja, da domesticação, e 

podem ter sido legendados pelo mesmo profissional. Já os episódios dois e cinco compartilham 

a estratégia estrangeirizante. O quarto episódio, por sua vez, apresenta uma escolha 

ligeiramente diferente da que é feita nos episódios dois e cinco, isto é, a opção é pela 

estrangeirização, porém, com uso do itálico (que não aparece nas legendas dos episódios dois 

e cinco). No sexto episódio não encontramos nenhum uso do termo. 

C. Episódio 7 – Casamento 

 

James Fraser [Áudio]: Better go back inside, sassenach. 

James Fraser [Legenda]: É melhor voltar para dentro, saxã. 

 

No sétimo episódio, há duas ocorrências do termo “sassenach”, e vemos uma tradução 

distinta das anteriores. O tradutor/legendador opta pela domesticação, porém diferente da que 

foi feita no primeiro e no terceiro episódios (“inglesa”). As duas ocorrências de “sassenach”, 

nesse caso, são traduzidas como “saxã”. A essa altura na série, o uso do termo por Jamie já está 

bastante estabelecido, assim como sua legenda correspondente — “sassenach” — na maioria 

das ocorrências. Ainda que o espectador brasileiro, ao ler as legendas, não percebesse que tal 

palavra não faz parte do vocabulário da língua inglesa bem como seu realce no diálogo acima, 
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ele já estaria habituado tanto a ouvir o termo em gaélico frequentemente durante todos os 

episódios anteriores quanto a vê-lo na legenda. 

  

 

Dougal MacKenzie [Áudio]: He’s got more important things to worry about than chasing after 

one stray sassenach, no matter how pretty. 

Dougal MacKenzie [Legenda]: Ele tem outras preocupações/além de ir atrás de uma saxã 

desgarrada,/não importa quão bela seja. 

. 

Na segunda ocorrência do termo “sassenach” no sétimo episódio, vemos seu uso pelo 

personagem Dougal MacKenzie ao se referir diretamente a Claire. Apesar de ser uma cena 

carregada de bastante tensão, a palavra é utilizada de forma bastante corrente, talvez já pelo 

costume de ser o modo pelo qual os personagens escoceses se referiam a Claire, ou pelo fato de 

constantemente demarcarem que ela não pertenceria àquela comunidade. Há consistência 

dentro do episódio, afinal a tradução permanece como “saxã”. A escolha pela estratégia 

domesticadora feita pelo tradutor/legendador demonstra que a legendagem frequentemente 

precisa conciliar questões culturais, como as propostas pelos estudos da tradução, com as 

práticas e estratégias adotadas em virtude das particularidades da legendagem, como, por 

exemplo, o uso de palavras menores por conta do tempo em tela e dos limites de caracteres por 

linha. A tradução por “saxã”, além de remeter de algum modo ao contexto antigo do enredo, 

possui poucos caracteres (somente quatro), favorecendo uma velocidade de leitura agradável e 

ajudando a manter o limite de caracteres em tela. Além disso, “saxã” segue a orientação de 

Álvarez (2011) de que se escolham sinônimos mais curtos na legendagem. De qualquer forma, 

causa um estranhamento ao leitor que nada tem a ver com questões culturais a essa altura, o que 

demonstra, uma vez mais, a falta de consistência decorrente da falta de diálogo entre os agentes 

da tradução, apontando para a grande fragmentação da tradução de legendas produzidas para 

streaming. 
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D. EPISÓDIOS 8 e 9 

Nos episódios oito e nove, todas as ocorrências do termo, duas no oitavo episódio e três 

no nono, foram mantidas na legenda em português como “Sassenach”, sem itálico e com a 

primeira letra grafada em caixa alta. Notamos um retorno à estratégia estrangeirizante, 

conforme os episódios dois, quatro e cinco. Assim, observamos um grupo de episódios em que 

o texto de partida é reescrito segundo essa estratégia, por isso é possível pensarmos que podem 

ter sido legendados pelo mesmo profissional. O grupo é formado pelos episódios dois, cinco, 

oito e nove. 

Discutiremos especificamente o décimo episódio no item a seguir. Todavia, precisamos 

citá-lo neste momento da análise para estabelecermos a ligação entre o nono e o décimo 

episódios. No nono episódio, chama-nos a atenção de modo especial a última ocorrência do 

termo “sassenach”: nos últimos minutos do episódio, quando Jamie se dirige a Claire de modo 

bastante afetuoso, chamando-a por “sassenach”, cuja legenda é, também, “sassenach”. No 

episódio seguinte (o décimo), logo nos primeiros vinte minutos, Jamie se refere a ela do mesmo 

modo, porém a legenda é domesticadora, e o tradutor/legendador reescreve o termo como 

“inglesa”. A falta de consistência pode ser facilmente percebida pelo espectador nesse caso, em 

especial, considerando o caso do binge-watching, frequentemente utilizado pelos espectadores 

das plataformas de streaming. 

 

E.  Episódio 10 – Meu dedão está coçando 

 

James Fraser [Áudio]: ’Tis but one more scar, sassenach. 

James Fraser [Legenda]: Mais uma cicatriz, inglesa. 

 

No décimo episódio, vemos novamente a tradução voltar para “inglesa” conforme no 

primeiro e terceiro episódios; novamente uma conversa a sós entre os já casados Jamie e Claire. 

A despeito de tudo o que discutimos sobre as escolhas de tradução de “sassenach” nas análises 

feitas até aqui, retomamos a questão da padronização com a variação mostrada, começando 
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pelo primeiro episódio como “inglesa”, depois como “saxã” em duas situações no sétimo 

episódio, que se localiza praticamente na metade da temporada, e agora no décimo, em que a 

série já começa a caminhar para o fim da temporada (a se dar no décimo sexto episódio). A 

falta de consistência também parece se tornar mais evidente para os espectadores conforme os 

episódios avançam, já que, nesse momento, é possível ter uma visão mais ampla sobre o uso 

diferente empregado por Jamie, bem como o uso que os outros personagens fazem do termo.  

 

F. Episódios 11, 12, 13 e 14 

Nos episódios que se seguem, temos quatro ocorrências no décimo primeiro em que 

todas estão em falas são do personagem Jamie em diálogo com Claire e tratando-a de modo 

afetuoso. No décimo segundo episódio há quatro ocorrências, três também em diálogos entre 

Jamie e Claire, e uma no diálogo entre Claire e MacNab, um aldeão do clã Fraser que, em um 

momento de ânimos exaltados, afirma saber de antemão que Claire é uma inglesa — 

“sassenach” —, chamando-a assim com o intuito de fazer uma ofensa velada. No décimo 

terceiro episódio, as duas ocorrências são em diálogos novamente entre os personagens 

principais. No décimo quarto, há duas ocorrências: uma é na fala de um cigano ao apresentar 

um número de entretenimento e, embora não o faça por referência direta a Claire, tem-na por 

inspiração. A outra é uma fala de Murtagh, na qual o termo não é usado como vocativo para 

chamar Claire, mas que também a descreve. É interessante notarmos que nessa última legenda 

há outro termo em gaélico — “laddie” — que, por sua vez, não aparece em gaélico na legenda 

correspondente e sim em português “homem”. No caso de “laddie”, o tradutor/legendador segue 

a estratégia da domesticação. A escolha do tradutor é bastante interessante nessa legenda, afinal 

o profissional privilegia a estrangeirização no caso do termo recorrente, com o qual o espectador 

estava acostumado após vários episódios, e facilita o entendimento no termo menos conhecido. 

No décimo quinto episódio não encontramos nenhuma ocorrência de “sassenach”. Observamos 

que todos os episódios após o décimo traduzem “sassenach” consistentemente, juntando-se 

assim ao grupo de episódios em que a estratégia escolhida é a da estrangeirização. Além disso, 

o termo é grafado com inicial em caixa alta sem itálico, conforme os episódios dois, cinco, oito 

e nove. 

G. Episódio 16 – Salvar a alma de um homem  
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James Fraser [Áudio]: Yes! I'm very happy indeed, Sassenach! 

James Fraser [Legenda]: Sim! Estou muito feliz mesmo, Sassenach. 

 

A última fala e, consequentemente, a última legenda do último episódio da primeira 

temporada de Outlander, termina com um dos termos mais recorrentes da série e nosso objeto 

de interesse neste momento da análise: “Sassenach”. Assim como as legendas citadas no item 

anterior, a legenda é estrangeirizante, mantendo o estranhamento existente já no áudio original. 

Chegamos a um grupo formado por nove episódios (quais sejam: 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 16) 

que compartilham a mesma legenda para “Sassenach”, com a primeira letra em caixa alta e sem 

itálico. Se nossa hipótese era a de que vários tradutores/legendadores atuaram na legendagem 

da série, conforme as inconsistências encontradas sinalizam, podemos também supor que os 

episódios acima foram legendados pelo mesmo profissional ou grupo de profissionais/agência 

ou, ainda, que receberam a mesma orientação sobre qual tradução adotar, nesse caso, a 

estrangeirização.  

Por outro lado, há os episódios em que a estratégia eleita foi a domesticação, a qual, 

como vimos, marca a inconsistência, pois “sassenach” foi reescrito tanto como “inglesa” quanto 

como “saxã”.  

A grande questão é que um termo tão repetido na série e com caráter já bastante 

emblemático mesmo antes da adaptação audiovisual requer um cuidado maior ao ser traduzido, 

já que os trechos que o contêm poderão ser mais notados do que outros. Ainda que houvesse 

uma regra sobre traduzir o termo em todas circunstâncias, seja da agência intermediária ou do 

patrocinador em si, a Netflix, não houve uma estrangeirização ou domesticação consistente.  

A importância do termo “sassenach” no contexto da obra e sua popularidade entre os 

fãs são relevantes para a tradução do termo na legendagem. Todavia, sem o tempo necessário 

para uma pesquisa, por exemplo, sobre as características do que se está traduzindo, e para as 

outras etapas do processo tradutório, tal relevância pode não ser sequer cogitada. Pensamos ser 

primordial que o tradutor/legendador possua tempo hábil para pesquisar sobre aquilo que vai 
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traduzir e, a partir disto, possa estabelecer um “projeto” (ainda que mínimo) de tradução, o que, 

a nosso ver, permitiria a ele/ela lidar com esse e outros termos, bem como questões sobre a 

série. Assim, cremos que seja necessária uma visão mais apurada sobre o fazer tradutório por 

parte daqueles que distribuem os episódios para legendagem. 

Para as questões relacionadas à padronização dentro de toda a temporada é importante 

refletirmos sobre a quantidade de legendadores, revisores e outros profissionais envolvidos em 

todo o processo de tradução, já que a divisão entre inúmeros profissionais, o tempo solicitado 

para a produção das legendas, as orientações fornecidas pela empresa encarregada de distribuir 

tal projeto, entre outros, têm papel preponderante para que se mantenha a consistência básica 

de todo o projeto de legendagem da série. 

Após percorrermos todos os episódios e analisarmos as ocorrências do termo 

“sassenach”, notamos inconsistências, as quais indicam uma falta de padronização, que, por sua 

vez, gera um estranhamento, a nosso ver indesejado, no espectador. A inconsistência se dá pela 

opção ora pela estrangeirização, deixando o termo em gaélico — “sassenach” —, ora pela 

estratégia da domesticação — pelo uso de “inglesa” ou “saxã”. A inconsistência, inclusive 

quando a estratégia da domesticação opera pelo uso de duas traduções diferentes — “inglesa” 

e “saxã” (na primeira temporada, e “estrangeira” no episódio 6 da terceira) — parece indicar 

não apenas que diferentes tradutores estiveram envolvidos no processo de tradução de toda a 

série, mas que não houve um planejamento mais homogêneo e consistente na produção dessas 

legendas. 

Sabemos que as agências de tradução audiovisual e também as plataformas de streaming 

consideram a etapa da revisão e implementam mecanismos que a assegurem, porém, pensamos 

ter comprovado, pelo menos no caso de Outlander, que tais mecanismos ainda apresentam 

falhas, ou mesmo estão sendo desconsiderados em dados momentos e/ou produções. Em outros 

termos, é possível supormos no caso de Outlander que não houve a atuação de um revisor para 

as legendas como um todo; ou que, se houve uma revisão “externa” à do tradutor, ela também 

operou na forma da fragmentação — com diferentes revisores atuando. Entretanto, o uso de 

“inglés” parece sustentar a hipótese de que não houve revisão “externa” (o que é corroborado 

com a consistência no escopo de cada episódio do uso de “sassenach”, “inglesa” e “saxã”, 

respectivamente, com exceção do primeiro episódio).  

Seja como for, nosso trabalho aponta para a necessidade do estabelecimento de práticas 

de controle de qualidade para as legendas que sejam mais eficazes, o que implica formas de 

ampliar e de melhor distribuir o tempo de produção das legendas, de modo a permitir que o 
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tradutor/legendador possa ter acesso mais amplo a informações sobre o que está traduzindo, 

bem como alguma de forma de diálogo entre os envolvidos nas traduções, para saber como 

determinados elementos já foram traduzidos ou para a discussão de estratégias comuns. No 

entanto, no mundo veloz da internet, e com ele também no streaming, sabemos das dificuldades 

relacionadas ao tempo, afinal, time is money. Ainda assim, defendemos que a falta de 

padronização poderia ter sido notada facilmente por um revisor “externo” com acesso ao 

material e tempo hábil para a tarefa. Não estamos aqui apontando erros das legendas de forma 

a condenar os tradutores e legendadores, afinal, não tivemos acesso direto a todo o processo de 

produção das legendas analisadas. Todavia, pensamos ser pertinente uma reflexão sobre as 

consequências dos modelos de produção hoje adotados pelo mercado do audiovisual como um 

todo, incluindo o streaming, os quais, como demonstram os exemplos aqui discutidos, têm 

produzido inconsistências que impactam diretamente na recepção do espectador. 

 

3.3.3.2 Mo nighean donn 

 

Outra expressão gaélica usada de forma afetuosa por Jamie para tratar sua esposa é “mo 

nighean donn”, que descreve uma jovem mulher de cabelos negros. Segundo os fãs de 

Outlander, a expressão é usada ao longo da série literária em substituição ao termo “mo 

duinne”, que foi utilizada no primeiro livro, mas que não estaria correta. Como no caso de 

“sassenach”, Gabaldon utiliza a expressão como recurso na obra literária para marcar o 

deslocamento cultural, temporal e espacial de Claire, e tal recurso é transportado para a reescrita 

audiovisual. Assim como discutido sobre outros termos de origem gaélica, analisados 

anteriormente, a expressão causa um estranhamento no espectador do contexto de partida por 

conta do choque cultural entre o público de língua inglesa não familiarizado com o gaélico e o 

contexto escocês, conforme retratado na série. Se “lass” já está dicionarizado e, por isso, 

julgamos que o espectador tenha maior compreensão do termo, “mo nighean donn” se une a 

“sassenach” no que diz respeito à possível reação/compreensão do público por não fazer parte 

do sistema da língua inglesa. Também é plausível julgarmos que “mo nighean donn” não seja 

compreensível para o público receptor do contexto de partida, reforçando a hipótese de haver 

um estranhamento, pois a expressão e sua tradução figuram em diversas listas de termos 

gaélicos e glossários usados em Outlander e criadas por esse mesmo público75.  

 
75 São exemplos de algumas dessas listas: http://www.outlandishobservations.com/2014/01/how-do-you-say-mo-

nighean-donn.html; https://outlander.fandom.com/wiki/Outlander_(novel)/Glossary e 

https://outlanderlists.weebly.com/gaelic-words.html. 

http://www.outlandishobservations.com/2014/01/how-do-you-say-mo-nighean-donn.html
http://www.outlandishobservations.com/2014/01/how-do-you-say-mo-nighean-donn.html
https://outlanderlists.weebly.com/gaelic-words.html
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H. Episódio 7 – Casamento 

 

James Fraser [Áudio]: My brown-haired lass. 

James Fraser [Legenda]: “Minha moça de cabelos castanhos” 

 

O primeiro momento em que Jamie chama Claire por “mo nighean donn” ocorre no 

sétimo episódio, por volta dos 23 minutos. Tal ocorrência, entretanto, é omitida nas legendas, 

como acontece em outras falas em gaélico em toda a série. O manual da Netflix recomenda que 

“diálogos em língua estrangeira só devem ser traduzidos se for claro que o espectador precise 

compreendê-los (i.e. se a ocorrência tiver sido legendada na versão original)”76 (2018). O que 

não fica claro é se expressões isoladas — como “mo nighean donn” — podem ser vistas como 

um diálogo, afinal nesse caso, a fala é apenas de Jamie. Caso essa ocorrência se enquadre na 

regra exposta, há, então, conformidade entre a posição adotada pelo tradutor/legendador e a 

recomendação do manual. É importante ressaltarmos que há outras falas em gaélico, por 

exemplo, um longo discurso em gaélico do personagem Dougal no quarto episódio, que não 

são legendadas e a partir das quais é possível subentendermos que falas inteiramente em língua 

estrangeira não devem ser legendadas de modo geral. Por outro lado, podemos analisar a 

expressão “mo nighean donn” de forma semelhante à do termo “sassenach”, podendo a referida 

expressão ser mantida em gaélico, desde que a velocidade de leitura assim o permita. 

Podemos defender a escolha acima para além da questão de seguir ou não às normas do 

patrocinador, pois a estrangeirização aqui representaria uma tentativa de reproduzir, na legenda, 

a posição da personagem Claire e do espectador anglo-americano ao escutar tal termo, isto é, 

de total desconhecimento de seu significado. Nesse caso, a opção seria a de manter no contexto 

de chegada o estranhamento cultural e linguístico causado no contexto de partida. Também 

supomos que a distinção entre “mo nighean donn” e o restante da fala em língua inglesa, logo 

a compreensão de que há uma diferença cultural sendo retratada a partir do discurso, possa ser 

 
76 Texto em inglês: “Foreign dialogue should only be translated if the viewer was meant to understand it (i.e., if it 

was subtitled in the original version)”. 
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ignorada por um espectador brasileiro pouco familiarizado com o inglês. Cabe ser colocado que 

Jamie explica o sentido da expressão longo em seguida, assim, teríamos duas legendas: uma 

com a expressão em gaélico e outra com a tradução em português daquilo que é falado em 

inglês (a explicação do termo por Jamie). Uma justificativa a ser usada é que a expressão não é 

legendada no contexto de partida (do gaélico para o inglês), porém é retomada em inglês, 

permitindo, portanto, sua tradução na legenda. Notamos que a expressão não é legendada em 

nenhuma das outras línguas disponíveis para Outlander na Netflix do Brasil (são elas: alemão, 

espanhol, francês e inglês), demonstrando consistência e confirmando a regra do manual para 

todas elas. Já nas legendas em closed-captions em inglês a descrição para a fala é [speaking 

gaelic]. No trecho sobre legendas para surdos e ensurdecidos, o manual da Netflix recomenda 

que “se o diálogo em língua estrangeira não tiver o objetivo de ser compreendido, deve-se usar 

[falando a língua], por exemplo, [falando espanhol]77 (2018). Ainda que nossa preferência seja 

a estrangeirização, em todos os casos aqui, vemos um procedimento consistente.  

Por outro lado, é preciso considerar que, uma vez que o termo é explicado ao espectador 

(pelo personagem no diálogo exposto na imagem anterior), esse não lhe é mais estranho e 

incompreensível, assim como não o é para Claire. Embora não seja a análise das legendas da 

terceira temporada o objetivo desta dissertação, notamos que a expressão “mo nighean donn” 

também aparece no sexto episódio da temporada em questão. Na terceira temporada, a 

expressão é tratada da mesma maneira que na primeira ocorrência, ou seja, o gaélico é 

suprimido, sendo traduzida apenas a explicação em inglês. Todavia, é preciso considerar que 

na ocorrência da terceira temporada o termo não é mais desconhecido nem pelo público, nem 

pela personagem (que demonstra se lembrar desse uso). Embora o manual recomende a não 

legendagem de termos estrangeiros que não tenham o objetivo de ser compreendidos pelo 

espectador, nesse caso, com a explicação em cena, é possível considerar que tal recomendação 

não se aplique, afinal a expressão é marcante para os fãs da série.  

 

I. Episódio 10 – Meu dedão está coçando 

 
77 Texto em inglês: “If foreign dialogue is not meant to be understood, use [speaking language], for example 

[speaking Spanish]”. 
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James Fraser [Áudio]: These are dangerous times, mo nighean donn. 

James Fraser [Legenda]: Esses são tempos perigosos, jovem de cabelos castanhos. 

 

No décimo episódio, Jamie novamente trata a esposa por “mo nighean donn”. O 

tradutor/legendador opta por reescrever explicando o termo como “jovem de cabelos 

castanhos”. Essa escolha sinaliza uma posição domesticadora, já que a diferença cultural entre 

os personagens indicada pelo uso do gaélico é apagada. Por outro lado, a opção considera 

também as regras do manual (e convenções para além dele). 

No que diz respeito aos padrões da legendagem, é preciso considerar que há espaço em 

tela e de fala para o uso da expressão em gaélico, sendo ainda o número de caracteres menor ao 

mantê-la. A quantidade de caracteres por legenda é decisiva para que o tempo de leitura e o 

tempo de exibição em tela sejam compatíveis. A escolha do tradutor/legendador que analisamos 

neste item cria uma legenda com 54 caracteres no total (com espaços) e já acima do limite de 

caracteres por segundo recomendado no manual da Netflix. A legenda possui 19,7cps, enquanto 

o manual recomenda, no máximo, 17cps. Manter a expressão gaélica renderia uma economia 

de 11 caracteres, já que a explicação conta com 26 enquanto a expressão ficaria apenas com 15. 

Já se trata, de fato, de uma legenda bastante longa que é reforçada pela escolha que privilegia 

o apagamento da marca cultural por meio da domesticação. Uma opção de legenda mais curta 

seria “São tempos perigosos, mo nighean donn”, que contaria com 37 caracteres (com espaço). 

A questão das limitações de caracteres é sempre relevante na legendagem já que é fator 

determinante em muitas escolhas. Uma das recomendações comumente feitas sobre a 

legendagem é a escolha de sinônimos mais curtos, conforme já discutimos no caso da escolha 

de “saxã”. Além de tudo, legendas longas que não levam em conta a velocidade média de leitura 

acabam por desconsiderar aquilo que é esperado das legendas, isto é, que seja possível lê-las de 

forma confortável sem perder o que é exibido em tela. Além disso, legendas longas reduzem o 
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acesso à produção audiovisual de públicos específicos que porventura terão dificuldades de 

seguir o ritmo de leitura em tais trechos. 

Por outro lado, a escolha converge com os parâmetros de fluência e simplificação da 

legendagem, já que a opção estrangeirizante, isto é, manter a expressão “mo nighean donn” sem 

tradução poderia causar certo estranhamento, embora ressaltasse tanto a diferença cultural entre 

os personagens quanto a diferença, para o espectador, entre o gaélico e a língua portuguesa. 

Nessa opção hipotética, o espectador brasileiro poderia experimentar um estranhamento de 

certo modo similar àquele do espectador inicial — um estranhamento de ordem linguístico-

cultural. Vale lembrar que a expressão teria sido explicada em sua primeira ocorrência, caso 

houvesse um projeto homogêneo de tradução/legendagem.  

Como as expressões usadas por Jamie para falar com sua esposa são sempre muito 

observadas e ressaltadas pelos fãs, tais trechos têm grande chance de sofrerem mais críticas. 

Embora “mo nighean donn” não seja tão emblemática como “sassenach”, ainda assim é algo 

significativo no contexto da série. Todavia, o uso ou a supressão do termo em gaélico na legenda 

sinalizam escolhas do tradutor, feitas com base em determinados critérios, sejam eles 

específicos da legendagem e/ou mais ligados a questões culturais ou ao patrocinador.  

 

3.3.3.3 Laird 

 

O último dos termos de origem gaélica analisados aqui é “laird”. Ele aparece em cinco 

ocorrências na primeira temporada de Outlander. Assim como “lass”, analisado anteriormente, 

“laird” está dicionarizado em língua inglesa. Segundo o Longman Dictionary of Contemporary 

English (2003), “laird” é um termo do inglês britânico que designa “uma pessoa que possui 

grandes terras na Escócia78”. As versões online de alguns dicionários também apresentam o 

termo. O Oxford define-o como “(na Escócia) uma pessoa que possui grande propriedade”79. 

Já para a versão online do Cambridge Dictionary, o termo significa “um homem escocês que 

possui grandes terras”80. A partir dessas definições, compreendemos que “laird” é uma 

descrição que se aplica especificamente aos escoceses e, também, que o termo não representa 

um título de nobreza, menos ainda, um título de nobreza inglês. Na série, “laird” é usado para 

se referir aos chefes dos clãs das Terras Altas, que são de fato donos de grandes propriedades. 

Ainda no que diz respeito ao contexto da série, é importante ressaltarmos que o povo escocês, 

 
78 Texto em inglês “BrE a person who owns a very large area of land in Scotland”. 
79 Texto em inglês: “(in Scotland) a person who owns a large estate”. 
80 Texto em inglês: “a Scottish man who owns a large area of land”. 
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nele incluso os chefes dos clãs, é retratado de maneira a transparecer seu desejo de afirmar sua 

própria origem e cultura, até como forma de resistência ao crescente poder inglês. Assim, os 

escoceses frequentemente marcam a si mesmos como distintos dos ingleses, até mesmo 

tratando-os de forma pejorativa exatamente para demarcá-los como invasores de suas terras, 

escocesas. 

No que diz respeito à recepção do público, parece-nos plausível que o espectador de 

língua inglesa consiga compreender o termo tanto pelo fato de já estar dicionarizado, portanto 

fazer parte do sistema da língua, como pela sua sonoridade próxima ao mais comum “lord”, o 

título inglês, cujo campo semântico também é similar. De toda maneira, como já observamos 

nos dados obtidos nas análises dos termos anteriores, os espectadores do contexto de partida 

tendem a perceber a presença de termos gaélicos e/ou de origem gaélica, e, em muitos casos, a 

buscar traduções e explicações sobre os mesmos por não os compreenderem completamente, o 

que nos leva a supor que “laird” também causaria um certo tipo de estranhamento nesse 

contexto. 

Vejamos a seguir as ocorrências de “laird” em cada um dos episódios: 

EPISÓDIO/ 

TEMPO APROX. 

DE ENTRADA 

PERSONAGEM TÍTULO/ÁUDIO 

ORIGINAL 

TÍTULO EM 

PORTUGUÊS/ 

LEGENDA EM 

PORTUGUÊS  

EPISÓDIO 10  By the pricking of 

my thumbs 

Meu dedão está coçando 

00:28:53 Rupert The laird is asking for 

you. 

O lorde está chamando. 

00:46:49 Ned Gowan Jamie, the laird is 

asking for you. 

Jamie, o lorde está lhe 

chamando. 

00:48:54 Colum 

MacKenzie 

Do you not even have 

a nod/ to acknowledge 

the orders of your laird? 

Você nem sequer faz um 

aceno de cabeça/ para 

reconhecer as ordens de 

seu lorde? 

EPISÓDIO 12  Lallybroch Lallybroch 

00:16:20 James Fraser I’m laird. 

 

Sou o senhorio. 

00:39:20 James Fraser I am the laird of this 

estate now. 

 

Sou o senhorio do estado 

agora. 

 

 

J. Episódio 10 – Meu dedão está coçando 
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Rupert [Áudio]: The laird is asking for you. 

Rupert [Legenda]: O lorde está chamando. 

 

K. Episódio 10 – Meu dedão está coçando 

 

Ned Gowan [Áudio]: Jamie, the laird is asking for you. 

Ned Gowan [Legenda]: Jamie, o lorde está lhe chamando. 

 

L. Episódio 10 – Meu dedão está coçando 

 

Colum [Áudio]: Do you not even have a nod/ to acknowledge the orders of your laird? 

Colum [Legenda]: Você nem sequer faz um aceno de cabeça/ para reconhecer as ordens de seu 

lorde? 
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M. Episódio 12 – Lallybroch 

 

 
 

James Fraser [Áudio]: I’m laird. 

 

James Fraser [Legenda]: Sou o senhorio. 

 

 

N. Episódio 12 – Lallybroch 

 

 

 
 

James Fraser [Áudio]: I am the laird of this estate now. 

 

James Fraser [Legenda]: Sou o senhorio do estado agora. 

 

 

Primeiramente, notamos duas traduções em português para o termo “laird”, quais sejam: 

“senhorio” e “lorde”. No caso de “senhorio”, que aparece nas duas legendas do 12º episódio, 

há uma escolha que apaga completamente a marca do estrangeiro no texto de chegada, 

suprimindo o estranhamento cultural presente no texto de partida e aproximando-se da 

domesticação a qual nos referimos neste trabalho. Aqui não há uma crítica negativa quando ao 

apagamento dessas marcas, apenas uma discussão das implicações de cada escolha. A redução 
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de marcas culturais e a estratégia domesticadora se aproximam de alguns parâmetros da 

tradução audiovisual — a síntese e a simplificação—, pois facilitam o entendimento do 

espectador de modo que ele tenha tempo para ler as legendas e observar a imagem em tela. De 

toda maneira, os efeitos causados pela produção audiovisual no contexto de partida e no 

contexto de chegada são distintos: no contexto de partida há um estranhamento que é 

completamente apagado nas legendas para o contexto de chegada. Logo, o espectador brasileiro 

não tem acesso a algo que é expresso pelo uso dos termos no contexto de partida com essa 

escolha vocabular, ou seja, que esses homens escoceses poderosos não fazem parte do sistema 

social do povo dominador, os ingleses. 

A escolha por “lorde” feita no décimo episódio apresenta uma domesticação feita a 

partir da aproximação de um termo estrangeiro que não faz parte do repertório da língua 

portuguesa (“laird”) com outro de maior compreensão no contexto de chegada, “lorde”. Embora 

mantenha sua origem na língua inglesa explícita, “lorde” é um termo dicionarizado em 

português. Segundo o Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2015), lorde é “1. 

um título inglês de nobreza que significa senhor; 2. Um indivíduo que tem esse título, antônimo 

de plebeu.” O Minidicionário Soares Amora da Língua Portuguesa (1999) também apresenta 

o termo, cuja definição é “título de nobreza”. Por isso, entendemos que “lorde” tanto é 

compreensível em língua portuguesa como faz alusão a um contexto estrangeiro mantendo um 

diálogo intercultural. Assim, o termo apresenta uma espécie de “meio do caminho” entre a 

domesticação que apaga completamente as marcas da cultura de partida (o caso de “senhorio”) 

e uma estrangeirização que resultaria em falta de compreensão (no caso de o termo “laird” ser 

mantido nas legendas em língua portuguesa). Além disso, “lorde” é um termo curto, o que vai 

ao encontro da preferência da legendagem por termos curtos devido à limitação de tempo e 

espaço em tela. 

Por fim, é importante ressaltarmos que, na série, a nova camada de informação 

adicionada pelo uso do termo com origem britânica (“lorde”) entra em conflito com o contexto 

da produção audiovisual em si, pois os escoceses desejam se marcar como distintos dos ingleses 

e como fora de sua organização social. Logo, pode haver uma certa incoerência entre a escolha 

lexical e a narrativa. 

A questão que levantamos no caso das legendas do termo “laird” na primeira temporada 

de Outlander na Netflix é que há uma inconsistência, conforme também identificado nos outros 

termos de origem gaélica já analisados. Ora o termo é traduzido ora por senhorio, ora por lorde. 
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O espectador, mesmo sem compreender o idioma da produção audiovisual, é capaz de perceber 

que a mesma função social é designada por nomes diferentes nas legendas.  

Embora haja uma inconsistência na tradução do termo entre os episódios, observamos 

que ambos são consistentes dentro do mesmo episódio, já que as três ocorrências de “laird” são 

legendadas como “lorde” no décimo episódio e as duas ocorrências no 12º episódio são 

legendadas como “senhorio”. A inconsistência entre os episódios causa uma espécie de 

estranhamento na cultura de chegada que é distinto daquele que ocorre na cultura de partida. Se 

no texto oral de partida o estranhamento é da ordem linguístico-cultural, causado por haver uma 

palavra gaélica (isto é, fora do contexto do espectador anglo-americano), na tradução o 

estranhamento é causado por traduções/legendas distintas da mesma palavra (e função social 

que ela designa), afetando a recepção da produção audiovisual e, consequentemente de suas 

legendas no contexto brasileiro. 

3.3.4 Pensando a revisão e o projeto de tradução 

 

As análises desenvolvidas anteriormente, as quais fazem notar a falta de consistência 

entre a tradução de termos específicos, indicam problemas na etapa da revisão durante o 

processo de tradução para legendas do português da primeira temporada de Outlander e que, 

consequentemente, à legendagem da série falta um projeto de tradução mais aprofundado, ou 

pelo menos que reflita sobre a tradução da série como um todo, principalmente se levarmos em 

consideração que as legendas da Netflix surgem após as três temporadas já terem sido 

televisionadas pela Fox. 

As práticas de revisão são bastante presentes no mercado da legendagem de forma geral, 

mesmo que empresas e agências de tradução audiovisual adotem nomenclaturas distintas para 

o processo, desmembrem-no em duas ou mais etapas ou, ainda, classifiquem as etapas de 

revisão como “controle de qualidade”. Outra prática corrente no mercado da tradução 

audiovisual, e da tradução de modo geral, é que os profissionais tradutores sejam autônomos e 

prestem serviços tanto a agências de tradução quanto a clientes diretos. Por isso, no âmbito das 

agências, é comum a existência de etapas de legendagem externas, ou seja, feitas por outro 

profissional autônomo, como também etapas internas, conduzidas por profissionais vinculados 

diretamente à empresa. Além disso, no capítulo anterior, elencamos os procedimentos que 

compõem a tradução de uma produção audiovisual para streaming e consideramos tanto a etapa 

de tradução realizada pelo próprio tradutor quanto a revisão realizada por outro profissional 

após a tradução. Também Alfaro (2005) e Martinez (2011) apontam para existência de uma já 
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consolidada etapa de revisão nas traduções audiovisuais, especificamente, na legendagem. Por 

isso, reconhecemos que a revisão é prática tradutória estabelecida e frequente no mercado da 

TAV. 

Vejamos abaixo outras ocorrências na legendagem de Outlander que apontam para 

necessidade de uma reflexão sobre os procedimentos de revisão, calcados também no 

estabelecimento de um projeto de tradução que dê conta do processo de forma mais ampla e 

consistente: 

O. Episódio 10 – Meu dedão está coçando 

 

Duque de Sandringham [Áudio]: Always a pleasure to visit Clan MacKenzie! 

Duque de Sandringham [Legenda]: Sempre um prazer visitar Clan MacKenzie! 

 

No décimo episódio, a legenda correspondente à fala do personagem Duque de 

Sandringham apresenta um termo grafado em língua estrangeira (clan, em vez de clã, no 

português). Nas análises anteriores, ao tratarmos dos termos de origem estrangeira — todos de 

origem gaélica — presentes na série, notamos que houve casos em que eles foram traduzidos e 

outros em que foram mantidos nas legendas, não sendo possível determinar a interpretação 

acerca da recomendação presente no manual da Netflix. Entendemos e defendemos a 

estrangeirização nas legendas como forma de apontar tanto para a cultura que está sendo 

retratada na produção audiovisual (a escocesa), quanto para criar na cultura de chegada um 

efeito de estranhamento semelhante àquele presente na cultura de partida.  

Na legenda aqui analisada, o termo mantido é “clan” que, ao contrário de “sassenach” e 

“mo nighean donn”, não é de origem escocesa, mas pertence à língua inglesa, e, portanto, não 

se relaciona às questões elencadas acima. Além disso, “clan” possui correspondente em língua 

portuguesa facilmente compreensível: “clã”. A nosso ver, a presença de “clan” na legenda em 

língua portuguesa, mantendo a grafia da língua inglesa, parece indicar uma provável falha no 
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processo de revisão. Embora não tenhamos acesso a informações sobre a produção das legendas 

de Outlander especificamente, nem sequer a origem delas, sabemos que os prazos de mercado 

são cada vez mais apertados e, como já questionamos, podem deixar pouco ou nenhum tempo 

disponível para a revisão do próprio tradutor. A grafia de “clan”, em língua inglesa, é facilmente 

detectada pelo corretor ortográfico dos programas e plataformas de legendagem, já que não faz 

parte do repertório ortográfico do português. E com o tempo necessário para a revisão, poderia 

ser identificada pelo tradutor/legendador ou pelo revisor. Desse modo, a possível falha no 

processo de tradução aponta não para um erro de tradução ou uma crítica ao tradutor/legendador 

do episódio em si, mas ao processo como um todo. Se pensarmos em termos de um projeto de 

tradução consistente que considere as particularidades do streaming, a presença de “clan”, 

assim como de “inglés” e “prece”, discutidos no item 3.3.3.1, sinaliza até mesmo uma possível 

falta de revisão do produto com um todo (i.e. a primeira temporada de Outlander), afinal os 

termos não foram retificados na revisão do próprio do tradutor/legendador, nem em possíveis 

etapas subsequentes, como a revisão do episódio e a revisão de toda a temporada (que 

defendemos ser necessária). 

P. Episódio 10 – Meu dedão está coçando  

 

 

James Fraser [Áudio]: With Arthur gone/ there’ll be no one to protect her from her own 

reputation. 

James Fraser [Legenda]: Com Arthur fora,/ ninguém a protegerá de sua própria reputação. 

 

Q. Episódio 11 – Marca do diabo 
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James Fraser [Áudio]: With Arthur gone/ there’ll be no one to protect her from her own 

reputation. 

James Fraser [Legenda]: Com Arthur fora,/ ninguém a protegerá de sua própria reputação. 

 

A legenda retirada do décimo primeiro episódio recupera a mesma reescrita do diálogo 

presente no décimo episódio. A cena original acontece no décimo episódio, quando Jamie pede 

a Claire para manter-se longe da esposa de Arthur, e, no início do décimo primeiro episódio, o 

diálogo é retomado em off com outra cena em tela. As duas legendas podem parecer simples à 

primeira vista e mostram um caso de consistência entre os episódios, afinal a legenda se mantém 

quando o mesmo áudio é utilizado. Todavia, outra questão a se notar, nesse caso, é que o texto 

parece não ter sido considerado em relação à cena em tela e aos acontecimentos da série. O 

personagem Arthur Duncan, de quem James Fraser fala nos dois trechos acima, morre no 

décimo episódio e a cena é retomada em flashback no décimo primeiro episódio durante o 

diálogo de Jamie e Claire. Dessa maneira, “gone” não indica que o personagem está “fora”, 

distante, afastado, mas morto, e a cena em tela durante a legenda do décimo primeiro episódio 

retrata a morte, repetindo a cena do episódio anterior.  

No caso do décimo episódio, a escolha por “fora” nos permite supor que mais de um 

tradutor/legendador atuou na legendagem do episódio e, assim, o tradutor/legendador 

responsável pela ocorrência em questão (legenda que está no final do episódio) não saberia que 

o personagem já estava morto. Já no caso do décimo primeiro episódio, a escolha por manter a 

mesma construção que o décimo episódio pode levantar duas hipóteses: 1. uma opção por 

manter a consistência entre os episódios e 2. que a cena em tela não foi assistida, já que a noção 

de que o personagem está morto se perde. De toda maneira, uma possível escolha por manter a 

consistência entre as legendas analisadas neste item traz consigo uma incoerência grave em 

relação aos acontecimentos da série, já que o espectador ao ver a legenda terá uma informação 



122 
 

 
 

divergente do que é retratado em cena. Caso os episódios sejam vistos de forma seguida, o que 

tem sido uma característica do streaming, isso se torna ainda mais facilmente observável. Além 

de tudo, é possível cogitarmos que ao menos dois tradutores legendaram os episódios dez e 

onze, afinal, caso os dois episódios tivessem sido legendados inteiramente pelo mesmo 

profissional, a informação sobre a morte do personagem já teria sido obtida. Para além dos 

tradutores envolvidos na legendagem dos dois episódios, a presença de revisores externos, tanto 

de cada episódio quanto da série como um todo, poderia dar conta da questão. 

Tais ocorrências expõem a necessidade de um projeto de tradução mais elaborado, cujas 

etapas sejam consideradas para além de cada episódio em si, sobretudo no caso de traduções de 

séries para streaming. Assim como ocorre com o sistema da literatura traduzida no polissistema 

literário, com a influência do aspecto econômico sobre seu funcionamento sendo determinante, 

também no polissistema da tradução audiovisual e no sistema da tradução para streaming o 

fator econômico parece imperar. A pressão por processos rápidos, que levem as produções 

audiovisuais para as plataformas de streaming no menor período de tempo e com menores 

custos possíveis, tem relegado à legendagem uma posição pouco relevante em termos 

econômicos no processo de produção e distribuição como um todo, tornando o processo de 

tradução pouco definido, se não confuso, e, por fim, impactando negativamente a recepção do 

espectador. 

A partir das análises acima, podemos perceber que a grande particularidade do 

streaming em relação à TV fechada é que este oferece a possibilidade do binge-watching, isto 

é, de se assistir aos episódios de forma seguida. Essa particularidade produz uma relação 

diferente do espectador com a produção audiovisual, afinal o espectador passa a poder escolher 

como assistir à produção audiovisual, inclusive na sequência que desejar, sem precisar aguardar 

uma semana entre a exibição de episódios em horário determinado ou até o fim de uma 

temporada para assistir todos os episódios seguidamente. A possibilidade de assistir em 

sequência faz com que seja ainda mais fácil para o espectador notar inconsistências entre as 

legendas, pois os episódios anteriores assistidos em sequência estão vivos em sua memória. As 

análises indicam que a consistência entre os episódios de Outlander parece não ter sido 

considerada com profundidade, pelo menos não se considerarmos a relação entre os episódios, 

em trechos muito significativos. Ainda que haja empresas intermediárias para as quais a Netflix 

redistribua a legendagem de suas produções, a grande patrocinadora — isto é, aquela que detém 

o poder de determinar o processo tradutório, permanece sendo a Netflix. Como já discutido, um 

processo de revisão em que houvesse a possibilidade de um diálogo entre os envolvidos, 
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previsto no projeto tradutório, resolveria as inconsistências da tradução de Outlander. Daí a 

relevância de um projeto de tradução mais homogêneo, e alguma nova atualização do manual 

da Netflix, com regras mais explícitas. Além disso, o uso de glossários acessados por todos os 

profissionais também poderia evitar tais inconsistências. Seja como for, salientamos que a 

pesquisa é parte fundamental da tradução, assim como a revisão do próprio tradutor/legendador 

e de outro profissional.  

 

3.3.5 Velocidade de leitura e conformidade com o manual da Netflix 

 

No capítulo anterior, analisamos as recomendações do manual da Netflix para as 

legendas em português do Brasil e traçamos um breve panorama do processo de legendagem 

para streaming. Neste item da análise iremos nos deter especificamente às questões 

relacionadas à velocidade de leitura e tamanho das legendas expostas pelo manual. Nosso 

objetivo aqui é apresentar uma descrição inicial de como tais questões se manifestam nas 

legendas para streaming a partir do corpus de análise. Entretanto, salientamos ser este um 

estudo inicial, pois o impacto da velocidade de leitura e do tamanho das legendas sobre a 

experiência do espectador do streaming é assunto para pesquisas futuras, compostas por um 

corpus de análise mais robusto (com várias produções e gêneros), e contando com recursos 

tecnológicos como eye-tracking, por exemplo. Há pesquisas publicadas (por exemplo, Romero-

Fresco, 2015 apud Szarkowska e Gerber-Morón, 2018; Szarkowska e Gerber-Morón, 2018) a 

respeito do impacto da velocidade de leitura das legendas sobre a experiência do espectador, 

quais velocidades trazem mais “conforto” permitindo que se leia as legendas e se acompanhe a 

ação em tela, sem, porém, que se volte a ler uma mesma legenda (caso das legendas que 

permanecem por tempo em excesso em tela), entre outras questões. Para relacionar a questão 

da velocidade de leitura ao streaming, parece-nos plausível considerar um corpus de análise 

formado por legendas feitas especificamente para as plataformas de streaming, as quais os 

espectadores a serem analisados possam assistir em condições similares ao streaming, de forma 

a investigar como as particularidades desse meio (em especial, o binge-watching) os afetam. 

Pedersen (2018) analisa as versões do manual de legendagem da Netflix para vários 

idiomas (na análise de Pedersen, a versão para o português do Brasil não é contemplada) com 

o objetivo de investigar o quanto as normas da Netflix se aproximam das normas de legendagem 

comumente praticadas nos países correspondentes aos manuais em questão. Para isso, o 

pesquisador aponta três momentos em que as normas de legendagem passam por mudanças 
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mais explícitas (PEDERSEN, 2018, p. 20), quais sejam: 1. o uso do time code, isto é, das 

ferramentas de marcação de tempo, computadorizado; 2. o desenvolvimento do DVD e o 

avanço da TV comercial; e 3. o crescimento exponencial do streaming. Pedersen (2018) afirma 

que “em cada um desses eventos, as normas de legendagem se tornaram ainda mais globais, 

guiando a criação do conteúdo que é disseminado mundialmente”81 (p. 82). Nesse sentido, as 

normas em vigor no streaming, em nosso caso, especificamente a Netflix, estariam mais de 

acordo com padrões mundiais do que com práticas específicas do Brasil. 

O manual da Netflix recomenda a velocidade de leitura de 17 caracteres por segundo e 

um limite máximo de 42 caracteres por linha. Em comparação ao levantamento de Carvalho 

(2005), a velocidade de leitura praticada pela Netflix ultrapassa a média da TV aberta, cinema, 

VHS e DVD; porém, de acordo com Szarkowska e Gerber-Morón (2018, p. 2) a velocidade 

usada pelos serviços mundiais de streaming é de 17 a 20 caracteres por segundo, logo a Netflix 

se manteria na média do meio. Além disso, para as pesquisadoras “as velocidades de leitura não 

são escritas em pedra, elas variam de país para país e até de empresa para empresa”82 

(SZARKOWSKA e GERBER-MORÓN, 2018, p. 2), por isso é de se esperar uma variação 

também entre os meios nos quais os conteúdos são disponibilizados. A velocidade de leitura 

presente no manual para língua portuguesa da Netflix é a mesma que boa parte dos outros 

idiomas que contam com um manual de legendagem, a esse respeito Pedersen (2018) 

argumenta:  

como a velocidade de leitura permanece a mesma para todas as línguas, há 

pouco incentivo para que os tradutores condensem bastante o texto, pois esse 

é, sem dúvidas, não apenas um dos ‘elementos que mais consome tempo no 

trabalho’ como também uma tarefa exigente cognitivamente83. (PEDERSEN, 

2018, p. 96) 

Para analisarmos a velocidade de leitura e a quantidade de caracteres por linha das 

legendas nos dezesseis episódios da primeira temporada de Outlander, fizemos um 

levantamento de todas as legendas de cada episódio incluindo seus tempos de entrada e saída 

em tela. Os episódios de Outlander têm por volta de 45 minutos de duração, durante os quais 

são exibidas, em média, 672 legendas. Ao todo, a temporada conta com 10.759 legendas. As 

 
81 Texto em inglês: “For each of these events, subtitling norms have become ever more global, guiding the creation 

of content that is disseminated globally”. 
82 Texto em inglês: “Subtitle speeds are not set in stone; they differ from country to country and even from company 

to company”. 
83 Texto em inglês: “[…]since the reading speed remains the same for all languages, there is very little incentive 

for subtitlers to actually carry out much condensation, as this is arguably not only ‘one of the most time-consuming 

elements of the job’ (Szarkowska, 2016a, p. 14) but also a cognitively taxing task”. 
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legendas extraídas da plataforma da Netflix foram inseridas no programa Subtitle Edit, versão 

3.2.8., para que fossem realizadas a contagem das legendas e a verificação de seus tempos de 

entrada e saída para obtenção da velocidade de leitura. Destacamos que nenhuma das legendas 

ultrapassa a quantidade de 42 caracteres por linha estabelecida no manual da Netflix, embora 

em quatorze dos dezesseis episódios existam linhas que alcancem o número limite de caracteres. 

Vejamos abaixo as principais informações obtidas com o levantamento das legendas84: 

 

Ao analisarmos brevemente a tabela, é possível notar que há uma grande quantidade de 

legendas acima da velocidade de leitura proposta em cada um dos episódios. Além disso, há 

algumas legendas muito rápidas que permanecem menos de 1 segundo em tela, ou seja, 

legendas que “piscam”. Em treze dos dezesseis episódios analisados, a quantidade de legendas 

acima de 17 cps ultrapassa a casa dos 30%, enquanto nos outros três, o número continua alto, 

por volta dos 27%. Segundo o modelo de avaliação de qualidade de legendas interlinguísticas 

proposto por Pedersen (2017), o FAR model, legendas acima de 15 cps devem ser penalizadas, 

 
84 A tabela completa encontra-se nos apêndices desta dissertação. 

EPISÓDIO QUANTIDADE 

DE 

LEGENDAS 

NO EPISÓDIO 

LEGENDAS 

COM MENOS 

DE 1 SEG. EM 

TELA 

LEGENDAS 

COM 

VELOCIDADE 

ACIMA DOS 17 

CPS 

EPISÓDIO 1 – Sassenach 700 1 256 

EPISÓDIO 2 – Castelo de Leoch 672 5 203 

EPISÓDIO 3 – Saída 800 0 330 

EPISÓDIO 4 – Encontro 632 4 230 

EPISÓDIO 5 – Aluguel 654 0 183 

EPISÓDIO 6 – Comandante da 

tropa 

766 1 278 

EPISÓDIO 7 – Casamento 670 0 181 

EPISÓDIO 8 – Os dois lados 714 1 242 

EPISÓDIO 9 – A conta 676 2 235 

EPISÓDIO 10 – Meu dedão está 

coçando 

730 2 255 

EPISÓDIO 11 – Marca do diabo 629 2 173 

EPISÓDIO 12 – Lallybroch 694 2 253 

EPISÓDIO 13 – A guarda 

 

680 1 239 

EPISÓDIO 14 – A busca 728 1 324 

EPISÓDIO 15 – Prisão de 

Wentworth 

512 1 161 

EPISÓDIO 16 – Salvar a alma  

de um homem 

502 2 178 
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já que nelas o espectador passaria mais de dois terços do tempo de cada legenda apenas em sua 

leitura, restando pouco tempo para observação das imagens em tela. Pedersen reforça que a 

penalização das legendas acima de 15 cps em seu modelo de avaliação de qualidade se refere 

aos casos nos quais não há regras impostas por guias ou convenções. Como o padrão 

especificado pela Netflix é de 17 cps, a aplicação do modelo de Pedersen (2017) às legendas da 

primeira temporada de Outlander penalizaria somente as legendas acima dessa velocidade. 

É complexo determinarmos a razão de haver tantas legendas acima da velocidade de 

leitura especificada pela Netflix, afinal, não é possível sabermos com certeza todas as razões 

que as motivaram. De toda maneira, nosso estudo corrobora a existência de uma tendência à 

pouca condensação, conforme discutido por Pedersen (2018), já que mais condensação 

acarretaria legendas mais curtas e, por consequência, com mais chance de permanecerem dentro 

da velocidade de leitura estipulada (desconsiderando possíveis problemas de segmentação). Por 

outro lado, podemos supor que legendas mais rápidas sinalizem uma concepção de “quanto 

mais espaço, mais informação inserida” nas legendas, o que não necessariamente condiz com 

legendas “de maior qualidade”. A pesquisa de Szarkowska e Gerber-Morón (2018) aponta que 

legendas com menor tempo de exposição (ou seja, mais rápidas) não necessariamente impactam 

negativamente a experiência do espectador, já que, na pesquisa por elas conduzida, os 

participantes foram capazes de demonstrar compreensão do material audiovisual, e o 

equipamento de eye-tracking identificou tanto a leitura das legendas quanto a observação das 

cenas em tela. Além disso, as pesquisadoras perceberam que “a maioria das pessoas [envolvidas 

na pesquisa] não se incomodou com a velocidade das legendas, mas, ao contrário, importou-se 

mais com a sincronização das legendas e com o conteúdo da legenda refletindo o diálogo”85 

(SZARKOWSKA; GERBER-MORÓN, 2018, p. 26). 

É interessante considerarmos nas reflexões de Szarkowska e Gerber-Morón (2018) que 

os participantes demonstram preferências distintas quanto às legendas em relação a conhecerem 

o idioma original da produção ou não. Segundo as estudiosas, os participantes da pesquisa 

demonstraram preferência por legendas mais condensadas (e com menor velocidade de leitura) 

quando não conheciam o idioma da produção audiovisual, e legendas mais longas (com maior 

velocidade de leitura) que apresentassem praticamente uma transcrição do áudio nos casos em 

que conheciam o idioma de partida. Segundo as estudiosas, isso acontece porque os 

participantes usavam as legendas no idioma que conheciam apenas para confirmação de 

 
85 Texto em inglês: “[...] most people were not bothered by the speed of subtitles but instead cared more about 

subtitle synchronization and subtitle content reflecting the dialogue”. 
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informações ou para localizar um termo específico que não houvessem compreendido no áudio. 

Dessa forma, não estariam lendo todas as legendas, mas apenas consultando-as quando fosse 

conveniente. No caso do idioma que não dominavam, por outro lado, precisavam ler todas as 

legendas, sem poderem confiar nas informações vindas do áudio, uma vez que não 

compreendiam o idioma em questão. 

Em relação a essa preferência, pensamos ser o principal objetivo das legendas a 

acessibilidade, ou seja, as legendas são originariamente concebidas para dar acesso a quem não 

compreende suficientemente bem o idioma de partida. Logo, se as velocidades de leitura mais 

altas consideram que é preciso “confiar” também no áudio original para a compreensão, as 

legendas mais rápidas podem acabar por excluir aqueles que precisam da tradução/legendas 

para compreender a produção em si, criando um problema de acessibilidade. Aplicando a 

constatação de Szarkowska e Gerber-Morón às produções disponibilizadas no streaming, a 

velocidade de 17 cps praticada pela Netflix poderia, então, apresentar uma dificuldade a uma 

considerável parcela dos espectadores, sobretudo se considerarmos também questões de 

letramento.  

Minucci e Cárnio (2010) entendem o letramento como relacionado “ao uso e práticas 

sociais de leitura e escrita” (p. 228), a partir disso, as pesquisadoras definem a leitura como “um 

processo interativo que envolve diferentes habilidades perceptuais, auditivas, visuais, 

cognitivas e linguísticas que se inter-relacionam e dão condição para que o leitor a desenvolva 

desde a decodificação até a compreensão” (p. 228). Igualmente, para leitura e compreensão das 

legendas é necessário mobilizar tais habilidades, considerando, ainda, que parte da informação 

linguística não vem do texto escrito (as legendas), como já discutimos, mas também do áudio 

original (através de elementos de prosódia, por exemplo) e da imagem em tela. 

Ler legendas, de qualquer modo, relaciona-se com hábitos de leitura. Legendas com 

grande corpo de texto, e em pouco tempo, implicam maior volume de leitura, logo, podem 

representar, sim, um entrave à acessibilidade. Além disso, como apontado por Martinez (2011), 

atualmente há uma crescente preferência pela dublagem86. Uma das razões para tal pode ser a 

questão da leitura. Para confirmar essa suposição também para o streaming. No entanto, são 

necessárias pesquisas que investiguem o perfil dos espectadores da Netflix e/ou do streaming e 

suas preferências de modo geral. Assim, em caso de produções de amplo alcance, haveria 

 
86 Não estamos aqui criticando a preferência pela dublagem — ambas, legendagem e dublagem, são traduções 

igualmente válidas. Nossa argumentação é no sentido de que o espectador tenha um real direito de escolha entre 

uma e/ou outra, em vez de escolher uma em detrimento da outra por não conseguir acompanhar a legenda. Além 

disso, por ter uma produção mais barata, é comum na internet e em outros meios haver vídeos legendados que não 

são dublados.  
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diferentes capacidades/habilidades de leitura, as quais deveriam ser consideradas tanto pelos 

meios (em nosso caso, o streaming) ao definirem a velocidade de leitura empregada (dentre 

outras questões), de modo a garantir o acesso dos diferentes grupos às produções, quanto pelo 

próprio tradutor/legendador, que desenvolve seu trabalho com o objetivo de contemplar todos 

os possíveis espectadores da produção. Soares (2002) investiga o letramento na cibercultura e 

explica:  

Considerando que letramento designa o estado ou condição em que vivem e 

interagem indivíduos ou grupos sociais letrados, pode-se supor que as 

tecnologias de escrita, instrumentos das práticas sociais de leitura e de escrita, 

desempenham um papel de organização e reorganização desse estado ou 

condição. (p. 148). 

 

A partir da proposição de Soares, faz sentido pensarmos em práticas de legendagem e 

coerções técnicas que permitam abranger os diferentes grupos sociais, garantindo o máximo de 

acesso possível.  

Embora nosso corpus de análise seja composto por uma produção destinada ao público 

adulto, faz sentido considerarmos a pesquisa de Minucci e Cárnio (2010), que investiga a 

capacidade de leitura e compreensão de legendas de crianças do ensino fundamental, 

relacionando-as à velocidade de leitura. Dentre as conclusões que alcançam, as pesquisadoras 

destacam que “a alta velocidade de apresentação do texto na tela [...] parece dificultar a 

compreensão da leitura de legendas de filmes por leitores iniciantes” (MINUCCI; CÁRNIO, 

2010, p. 231). Cabe indagarmos se a velocidade mais alta também impactaria a leitura e, por 

consequência, a experiência do espectador adulto menos habituado às práticas de leitura.  

Por outro lado, a Netflix, como qualquer outra corporação no mundo capitalista, visa ao 

lucro, o qual se materializa (ou deveria se materializar) também através da satisfação dos seus 

clientes. Por isso, uma pergunta fundamental a ser feita é: quem são os clientes da Netflix? A 

partir desta, outros questionamentos se mostram relevantes: i) os espectadores dominam de 

algum modo o idioma original das produções legendadas a que assistem?; ii) de que modo 

consomem as legendas: para “confirmar” informações obtidas pelo áudio ou como única fonte 

de informação? Tais questionamentos podem dar conta de responder, ainda que minimamente, 

se a preferência pelas velocidades de leitura mais altas nos idiomas conhecidos se confirmaria 

também no público da Netflix ou se, por exemplo, aqueles que não conhecem o idioma de 

partida escolheriam a dublagem em seu lugar; e, principalmente, a quem se destinam 

majoritariamente as legendas da plataformas de streaming: aos espectadores que não dominam 

os idiomas de partida no qual assistem às produções ou aos espectadores que fazem uso pontual 
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das legendas ao assistir a produções audiovisuais? De toda maneira, pensamos ser o caminho 

mais condizente com os objetivos da tradução/legendagem garantir o acesso a todos — aqueles 

que conhecem e aos que desconhecem o idioma de partida — em vez de privilegiar os que 

fazem menor uso das legendas. Há que se considerar, ainda, outras questões relacionadas à 

inclusão e acessibilidade, como espectadores com dificuldades de leitura devido a problemas 

de visão ou mesmo de audição, para citar apenas duas87. 

A preferência dos espectadores em relação a velocidades de leitura mais rápidas ou mais 

lentas e se essa preferência se altera no streaming é assunto para pesquisas futuras. No entanto, 

notamos que as legendas de Outlander na Netflix são bastante rápidas, pois além da velocidade 

de leitura relativamente alta de 17 cps, ainda há muitas legendas acima desse número em todos 

os episódios da temporada. A escolha pela velocidade de leitura privilegiada no manual parece 

levar em consideração a média do streaming (segundo Szarkowska e Gerber-Morón, 2018), o 

que não significa, necessariamente, que essa média corresponda à preferência dos espectadores, 

muito menos que se adeque ao público brasileiro, o contexto receptor aqui considerado. Parece-

nos uma tentativa de introduzir o máximo de informação possível nas legendas, aproximando-

se mais de uma transcrição, e, paralelamente, a algum tipo de fidelidade total, aos moldes de 

pensamentos e teorias ultrapassadas sobre a tradução, mas que prevalecem no senso comum. É 

interessante observarmos que os agentes envolvidos no processo de tradução para legendagem 

da temporada sob análise não reduziram as legendas, mesmo havendo uma tradição de práticas 

e estudos sobre a necessidade de que o espectador tenha tempo de ver as imagens. 

  

 
87 Não faz parte do escopo deste trabalho, mas consideramos um avanço em termos de acessibilidade no streaming 

que a Amazon Prime, uma das principais concorrentes da Netflix, permita ajustar o tamanho da fonte e a cor das 

legendas. Há um limite, mas, ainda assim, é um avanço. Cabe lembrar que alguns canais de TV fechada ainda 

permanecem com letras maiores e amarelas em sua grade, o que ajuda aqueles que têm dificuldades de leitura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal característica do streaming, o binge-watching, é um dos fatores responsáveis 

pela mudança na forma de consumir conteúdos audiovisuais, o que, inevitavelmente, impacta 

sua tradução, em especial, das séries ou produções fílmicas com sequências. Com maior poder 

concedido ao espectador e incentivo à prática do binge-watching pelas plataformas de 

streaming, além de assistir em sequência, os espectadores podem com facilidade retomar 

episódios e filmes já assistidos e compará-los, o que conduz à necessidade de se pensar de forma 

mais aprofundada sobre a questão da consistência nas legendas. 

Da mesma maneira em que as plataformas de streaming, como a Netflix, privilegiam 

um modo de consumir as produções audiovisuais, o fenômeno do streaming traz consigo a 

legendagem feita em plataformas próprias das empresas, e que também funcionam a partir da 

tecnologia do streaming. Assim, as etapas do processo de legendagem para streaming feito em 

uma dessas plataformas têm características próprias, conforme discutimos. Se, por um lado, as 

plataformas facilitam o processo de tradução no sentido em que não há necessidade de fazer 

download e upload de arquivos, por outro, também podem produzir um processo tradutório 

distinto do que é considerado ideal para a legendagem, já que com a marcação de tempo prévia 

e a transcrição do texto original, é possível, como notamos, legendar sem considerar o vídeo. 

De toda forma, salientamos que não é a tecnologia uma vilã, mas entendemos que as práticas 

de mercado, os estudos acadêmicos e os avanços tecnológicos, se todos devidamente 

considerados, podem ajudar a produzir traduções mais consistentes e de “mais qualidade”, 

beneficiando a experiência do espectador no contexto do streaming. 

Como ressaltamos no decurso desta dissertação, o trabalho do tradutor/legendador 

torna-se cada dia mais fragmentado, inclusive na tradução para streaming, seja em virtude da 

necessidade cada vez maior de celeridade no processo de tradução em si, quanto por conta da 

subdivisão entre diversos agentes (especialmente empresas) que, por seu turno, tornam a dividir 

o trabalho entre seus próprios colaboradores. Uma das consequências dessa fragmentação é 

uma espécie de redefinição de autoria, a qual recai na ausência dos créditos de 

tradução/legendagem ao final dos episódios, como aconteceu com os que compõem o corpus 

de análise desta dissertação. Já a exigência de celeridade parece vir tomando o espaço de 

processos importantes na tradução como a pesquisa, por exemplo, que poderia lançar alguma 

luz sobre a questão de se manter ou não “sassenach” nas legendas, ou ainda, de indicar que há 

diferenças na função social do “laird” para os escoceses retratados na série em relação aos 

“lordes” ingleses. Sabemos que a celeridade está relacionada tanto ao funcionamento do sistema 
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capitalista quanto do sistema da legendagem para streaming, afinal, quanto mais rápido o 

episódio é legendado e disponibilizado, maior o lucro, porém, argumentamos que um pouco 

mais de tempo investido na tradução/legendagem/revisão das produções audiovisuais 

beneficiaria os espectadores/consumidores que teriam acesso a legendas mais consistentes e 

embasadas. 

Consideramos que as práticas de legendagem em vigor no mercado tradicionalmente 

incluem etapas além da tradução propriamente dita, por assim dizer, abrangendo uma ou mais 

etapas de revisão e/ou controle de qualidade. No que diz respeito ao streaming, a partir das 

análises aqui apresentadas, parece-nos necessário um investimento de tempo em um projeto de 

tradução mais amplo, que dê conta de engajar os agentes (tradutores, revisores, quality 

checkers, gerentes de projeto, etc.) que atuam na produção das legendas para streaming, de 

modo a permitir um diálogo, ou pelo menos de produzir referências mais embasadas no que se 

refere a termos e referências culturais a serem reescritos nas legendas, estratégias preferenciais 

a serem empregadas, dentre outros. Um projeto de tradução coeso, capaz de alocar tempo para 

pesquisas prévias e para um diálogo entre tradutores e revisores. No caso de Outlander, como 

vimos, há um grande número de fãs que acompanham tanto a série literária quanto a 

audiovisual, o que reforça a necessidade de se pensar questões tradutórias específicas. Parece-

nos que as etapas de revisão, pelo menos no corpus estudado, não deram conta dessas questões, 

o que gerou problemas de recepção, seja na inconsistência da tradução de termos relativos às 

diferenças culturais, como “laird”, “mo nighean donn” e “sassenach”, seja nas questões 

ortográfico-gramaticais ou da sequência narrativa, destacadas na análise, como o caso de 

“prece” em vez de “parece”, “inglés” no lugar de “inglesa” e o “fora” para se referir a uma 

pessoa falecida. No caso das inconsistências, por exemplo, um glossário comum compartilhado, 

produzido por meio de alguma forma de diálogo entre os agentes diretos e/ou indiretos, talvez 

tivesse resolvido o problema antecipadamente. Acreditamos que uma das contribuições desta 

investigação é ter demonstrado a imprescindibilidade de processos de revisão consistentes, os 

quais demandam algum tempo. 

Além disso, parece-nos que a Netflix (ou os agentes com poder por ela concedido sobre 

o processo de tradução/legendagem da série, como possíveis empresas terceirizadas) não vem 

considerando as pesquisas e reflexões já produzidas sobre a tradução audiovisual e a 

legendagem. Parece-nos que o mercado toma como base crenças e concepções sobre tradução 

do senso comum, por exemplo, com a utilização de uma quantidade maior de caracteres por 

legenda, em um movimento de “tradução total”, o que já foi provado pouco frutífero ao longo 
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dos anos de pesquisa na área da TAV. Além disso, o manual da Netflix traz poucas “soluções” 

para questões próprias da legendagem, sendo ambíguo em alguns casos (como na questão da 

tradução da música de abertura, por exemplo), o que, por sua vez, gera escolhas tradutórias que 

podem diferir bastante entre si (considerando a quantidade de tradutores/legendadores 

envolvidos). Muitas escolhas analisadas são igualmente válidas, exatamente por se tratar de 

escolhas tradutórias, mas um manual mais desenvolvido e/ou instruções de trabalho mais 

específicas poderiam dar conta de questões como traduzir ou não “sassenach”. Cabe novamente 

destacar a previsão de algum tempo no projeto de tradução das empresas para alguma forma de 

diálogo entre tradutores e revisores. 

Por fim, ressaltamos mais uma vez, que as análises conduzidas nesta pesquisa não têm 

qualquer intenção de condenar as escolhas do tradutor/legendador ou apontar erros tradutórios. 

Nosso objetivo foi o de melhor compreendermos o processo da tradução para streaming, 

apontando suas similaridades com a legendagem para outros meios e, também, sua diferença (a 

possibilidade do binge-watching, que torna a tradução/legendagem ainda mais sujeita a 

comparações e julgamentos). Ademais, as reflexões aqui propostas têm como intuito criar maior 

aproximação entre academia e o mercado da tradução audiovisual, relacionando os conceitos e 

estudos desenvolvidos pela primeira — a academia — às práticas e necessidades atuais do 

mercado — em especial do mercado da legendagem para streaming —, produzindo 

tradução/legendas de maior qualidade para o público de chegada, os espectadores das produções 

audiovisuais nessas plataformas. E para tal, como esperamos ter demonstrado, é necessária a 

alocação de tempo tanto para pesquisas prévias, que norteiem o processo tradutório, bem como 

para etapas mais consistentes de revisão, inclusive no sentido de pensar a série toda e não 

somente um episódio. 
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APÊNDICES 

 

TAMANHO E VELOCIDADE DAS LEGENDAS DA 1ª TEMPORADA DE OUTLANDER 

 

 

EPISÓDIO QUANTIDADE 

DE 

LEGENDAS 

NO EPISÓDIO 

LEGENDAS 

COM 42 

CARACTERES 

POR LINHA 

OU MAIS 

LEGENDAS 

COM 

MENOS 1 

SEGUNDO 

EM TELA 

LEGENDAS 

COM 

VELOCIDADE 

ACIMA DOS 

17 CPS 

EPISÓDIO 1 –

Sassenach 

700 17 linhas com 42 

caracteres) 

1 256 

EPISÓDIO 2 – 

Castelo de Leoch 

672 6 linhas com 42 

caracteres 

5 203 

EPISÓDIO 3 – 

Saída 

800 15 linhas com 42 

caracteres) 

0 330 

EPISÓDIO 4 – 

Encontro 

632 7 linhas com 42 

caracteres 

4 230 

EPISÓDIO 5 – 

Aluguel 

654 2 linhas com 42 

caracteres 

0 183 

EPISÓDIO 6 – 

Comandante da 

tropa 

766 2 linhas com 42 

caracteres 

1 278 

EPISÓDIO 7 – 

Casamento 

670 0 0 181 

EPISÓDIO 8 – 

Os dois lados 

714 4 linhas com 42 

caracteres 

1 242 

EPISÓDIO 9 – 

A conta 

676 11 linhas com 42 

caracteres 

2 235 

EPISÓDIO 10 –   

Meu dedão está 

coçando 

730 10 linhas com 42 

caracteres 

2 255 

EPISÓDIO 11 – 

Marca do diabo 

629 10 linhas com 42 

caracteres 

2 173 

EPISÓDIO 12 – 

Lallybroch 

694 8 linhas com 42 

caracteres 

2 253 

EPISÓDIO 13 – 

A guarda 

680 0 1 239 

EPISÓDIO 14 – 

A busca 

728 1 linha com 42 

caracteres 

1 324 

EPISÓDIO 15 – 

Prisão de 

Wentworth 

512 3 linhas com 42 

caracteres 

1 161 

EPISÓDIO 16 –  

Salvar a alma 

de um homem  

502 3 linhas com 42 

caracteres 

2 178 
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TÍTULOS DOS EPISÓDIOS DE OUTLANDER E SUAS TRADUÇÕES NA NETFLIX 

 

EPISÓDIO TÍTULO EM INGLÊS 

(no vídeo) 

TÍTULO EM 

PORTUGUÊS 

1 Sassenach Inglesa 

2 Castle Leoch Castelo de Leoch 

3 The way out Saída 

4 The gathering Encontro 

5 Rent Aluguel 

6 The garrison commander Comandante da tropa 

7 The wedding Casamento 

8 Both sides now Os dois lados 

9 The reckoning A conta 

10 By the pricking of my 

thumbs 

Meu dedão está coçando 

11 The devil’s mark Marca do diabo 

12 Lallybroch Lallybroch 

13 The watch A guarda 

14 The search A busca 

15 Wentworth prision Prisão de Wentworth 

16 To ransom a man’s soul Salvar a alma de um 

homem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


