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Before we can begin to make value judgments 

about translation, we must know more about its 

nature, and is suggested that an analysis 

of procedure — in the belief that translation is as 

translation does — is the approaches that 

promises best.  

(James McFarlane)



RESUMO 

A proposta deste trabalho é reconhecer a legendagem, enquanto gênero audiovisual, como 

tradução subordinada, sob o olhar descritivo, levando em conta o seu processo, produto e 

função de forma contextualizada, para que haja uma compreensão efetiva do que ocorre na 

prática. Pretende-se verificar, do ponto de vista da oralidade e dos parâmetros propostos por 

Araújo (2004) em "To Be or Not to Be Natural: Clichés of Emotion in Screen Translation", a 

naturalidade na legendagem para o Brasil dos clichês do espanhol mexicano em Club de 

Cuervos, série criada e produzida pela Netflix. Na análise, serão considerados clichês as 

marcas de oralidade, como vocativos e expressões idiomáticas que possam exercer sua função 

segundo o contexto emocional do ato da fala. Araújo (2004) define os clichês como 

expressões utilizadas por falantes de uma certa língua que se tornaram comuns e 

estereotipadas devido ao seu uso repetitivo. Dessa forma, podem assumir um papel bastante 

representativo, no âmbito linguístico, do patrimônio cultural de uma determinada zona 

geográfica. Segundo a autora, os tradutores tendem a fazer uso de certas estratégias que 

condicionam as legendas a um aspecto não natural e neutralizado. Conclui-se que a tradução 

nas legendas de Club de Cuervos contou com a presença de várias dessas estratégias.  

Palavras-chave: tradução audiovisual, legendagem, oralidade, variação linguística, 

naturalidade.



RESUMEN 

La propuesta de este trabajo es reconocer la subtitulación, en cuanto género audiovisual, como 

traducción subordinada, bajo la mirada descriptiva, teniendo en cuenta su proceso, producto y 

función de forma contextualizada, para que haya una comprensión efectiva de lo que ocurre 

en la práctica. Se pretende verificar, desde el punto de vista de la oralidad y de los parámetros 

propuestos por Araújo (2004) en "To Be or Not to Be Natural: Clichés of Emotion in Screen 

Translation", la naturalidad en la subtitulación para el Brasil de los clichés del español 

mexicano en Club de Cuervos, serie creada y producida por Netflix . En el análisis, serán 

considerados clichés las marcas de oralidad, como vocativos y expresiones idiomáticas que 

puedan ejercer su función según el contexto emocional del acto del habla. Araújo (2004) 

define los clichés como expresiones utilizadas por hablantes de una cierta lengua que se han 

vuelto comunes y estereotipadas debido a su uso repetitivo. De esta forma, pueden asumir un 

papel bastante representativo, en el ámbito lingüístico, del patrimonio cultural de una 

determinada zona geográfica. Según la autora, los traductores tienden a hacer uso de 

determinadas estrategias que condicionan las leyendas a un aspecto no natural y neutralizado. 

Se concluye que la traducción en los subtítulos de Club de Cuervos contó con la presencia de 

muchas de esas estrategias. 

Palabras clave: traducción audiovisual, subtitulación, oralidad, variación lingüística, 

naturalidad.



ABSTRACT 

The purpose of this work is to recognize subtitling, as an audiovisual genre, as a subordinate 

translation, under the descriptive eye, taking into account its process, product and function in 

a contextualized way, so that there is an effective understanding of what happens in practice. 

It is intended to verify, from the point of view of orality and the parameters proposed by 

Araújo (2004) in "To Be or Not to Be Natural: Clichés of Emotion in Screen Translation", the 

naturalness in the subtitling for Brazil of the clichés of Mexican Spanish in Club de Cuervos, 

series created and produced by Netflix. In the analysis, will be considered as clichés the 

orality marks, such as vocative and idiomatic expressions that can exercise their function 

according to the emotional context of the speech act. Araújo (2004) defines clichés as 

expressions used by speakers of a certain language that have become common and 

stereotyped due to their repetitive use. In this way, they can assume a very representative role, 

in the linguistic scope, of the cultural patrimony of a certain geographical area. According to 

the author, the translators tend to make use of certain strategies that condition the subtitles to 

an unnatural and neutralized aspect. It is concluded that the translation in the subtitles of Club 

de Cuervos counted on the presence of several of these strategies. 

Keywords: audiovisual translation, subtitling, orality, linguistic variation, naturalness.
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INTRODUÇÃO 

 

Inúmeros trabalhos acadêmicos costumam promover a sentença de que poucos 

discutem o tema da tradução audiovisual (TAV). Naturalmente, com o advento da 

globalização, da internacionalização e da crescente revolução tecnológica no que se refere aos 

meios de proporcionar entretenimento, informação e trabalho, a atividade audiovisual deixou 

seu espaço secundário e ocupou posição precípua, levando-se em conta a demanda de 

produção e tradução de seus produtos finais. Não há mais espaço para afirmar que hoje não 

existem numerosas publicações a respeito dessa área. A quantidade de estudiosos que 

examinam, atualmente, o conjunto sistêmico ou fragmentado do processo de legendagem é 

vasto, tamanha importância que esse tipo de tradução vem adquirindo desde os anos 1990.  

Díaz-Cintas e Ramael (2007, p. 9) definem a legendagem como uma prática de 

tradução que consiste em três componentes principais: a palavra falada, ou seja, o diálogo 

original entre os falantes; a imagem composta por códigos de signos verbais e não verbais 

como inserções, títulos, cartazes, trilha sonora e outros; e o terceiro elemento, que diz respeito 

à legenda em si, cujo texto se apresenta geralmente na parte inferior da tela e se esforça para 

representar o diálogo original dos personagens. 

 

A interação desses três componentes, juntamente com a capacidade do espectador de 

ler as imagens e o texto escrito em uma velocidade específica, e o tamanho real da 

tela, determinam as características básicas do meio audiovisual. Legendas devem 

aparecer em sintonia com a imagem e o diálogo, fornecem uma solução 

semanticamente adequada quanto ao diálogo da língua de partida e permanecem 

exibidas na tela tempo suficiente para que os telespectadores possam lê-las. (DÍAZ-

CINTAS E RAMAEL, 2007, p. 9) (tradução minha) 

É incontestável o impacto dos produtos audiovisuais em termos de contribuição 

cultural, difusão de valores, crenças, moda, influência de mentalidades e modos de ser no 

meio de diferentes gerações da população mundial. Sem sombra de dúvidas, tais produtos 

estão estabelecidos no cotidiano, e a sua evolução e constante demanda estarão presentes em 

qualquer visão do futuro. É com base na sua sucessiva expansão que o trabalho de muitos 

tradutores está sendo ampliado, fazendo-se necessária a sua especialização enquanto 

profissionais do campo audiovisual, bem como a assimilação e o desenvolvimento de 

reflexões e competências que serão fundamentais para o êxito profissional nessa área. 
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O estudo da tradução audiovisual exige um olhar interdisciplinar, heterogêneo e 

abrangente. Comporta muitas possibilidades de observação, uma vez que o tradutor precisa ter 

conhecimentos variáveis acerca do que está fazendo. Esse continuum perpassa as esferas da 

linguagem, da cultura, da indústria, do mercado, das restrições políticas e éticas, dos aspectos 

técnicos e tecnológicos. A proposta deste trabalho é também reconhecer a legendagem, 

enquanto gênero audiovisual, como tradução subordinada, sob o olhar descritivo, levando em 

conta o seu processo, produto e função de forma contextualizada, para que haja uma 

compreensão efetiva do que ocorre na prática.  

Esta monografia pretende verificar, do ponto de vista da oralidade e dos parâmetros 

propostos por Araújo (2004) em "To Be or Not to Be Natural: Clichés of Emotion in Screen 

Translation", a naturalidade na legendagem para o Brasil dos clichês do espanhol mexicano 

em Club de Cuervos, série criada e produzida pela Netflix. Na análise, serão considerados 

clichês as marcas de oralidade, como vocativos e expressões idiomáticas que possam exercer 

sua função segundo o contexto emocional do ato da fala. Araújo (2004) define os clichês 

como expressões utilizadas por falantes de uma certa língua que se tornaram comuns e 

estereotipadas devido ao seu uso repetitivo. Dessa forma, podem assumir um papel bastante 

representativo, no âmbito linguístico, do patrimônio cultural de uma determinada zona 

geográfica. Segundo a autora, os tradutores tendem a fazer uso de certas estratégias que levam 

as legendas a adquirirem um aspecto não natural e neutralizado ao padrão culto da língua. 

O primeiro capítulo destina-se à contribuição para a observação da tradução 

audiovisual do ponto de vista histórico e conceitual. Toda a descrição contribui, no mesmo 

sentido, para o conhecimento da influência do ambiente audiovisual no trabalho dos 

tradutores, a fim de demonstrar que as críticas nem sempre são dotadas de fundamento. Serão 

abordadas, de forma sucinta, as origens dessa área de tradução, as modalidades mais 

representativas e conhecidas, as especificidades técnicas da legendagem bem como os fatores 

estratégicos que influenciam a necessária manipulação linguística com os conceitos de Díaz-

Cintas (2003 e 2007).  

O segundo capítulo diz respeito à série original Netflix Club de Cuervos, seu enredo, 

narrativa e apresentação dos personagens principais. Em seguida, no terceiro capítulo, o 

trabalho se desenvolve em torno dos aspectos institucionais dos guias para tradução da 

Netflix, definição e reflexões sobre a oralidade e a representatividade nas legendas da variante 

mexicana como patrimônio cultural linguístico daquela região. Segue-se, então, para a 
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metodologia de análise, onde busca-se pormenorizar a motivação por trás da escolha do 

objeto de pesquisa e os objetivos traçados para chegar à análise final. Essa resume-se em um 

olhar sobre parte do corpus construído a partir da transcrição de legendas encontradas em 

alguns diálogos, selecionados a partir das interações com maior ocorrência de informalidades 

e coloquialidade, que permitam descrever os fenômenos de acordo com os conceitos de clichê 

acima mencionados. Faz-se uso das estratégias descritas por Araújo (2004) com a finalidade 

de verificar se a naturalidade esteve presente na tradução.  

 

1 TRADUÇÃO AUDIOVISUAL E LEGENDAGEM 

 

1.1 Origens 

 

A visibilidade conquistada pelas modalidades de tradução audiovisual (TAV) tornou-

se irrevogável. As especificidades técnicas dessa área dos estudos da tradução são chamativas 

e habitualmente analisadas; conhecer a fundação de uma área reconhecida há pouco mais de 

20 anos mostra-se essencial. A história da TAV tem início quando o cinema mudo, na 

passagem do século XIX para o XX, incorpora as primeiras informações de natureza 

plurisemiótica, ou seja, as legendas começaram a ser inseridas entre uma cena e outra com 

função narrativa. Mais adiante, os filmes passaram a trabalhar não somente com as imagens 

em movimento: surge a sincronização do áudio com a imagem. Consequentemente, tornou-se 

necessário universalizar o entendimento dos diálogos que eram, essencialmente, feitos em 

inglês.  

Carmona (2013, p. 298) indica que o primeiro filme a usar algum tipo de legenda foi 

Uncle Tom's Cabin, em 1903. Assim, é possível depreender que o uso prático da legenda foi 

precoce se comparada ao da dublagem, que obteve visibilidade em meados do século XX, 

após o final da 1ª Guerra Mundial. O autor afirma que a presença da tradução audiovisual foi 

ampliada graças à expansão do avanço tecnológico, com o surgimento da televisão e as 

mudanças nos modelos audiovisuais. 

No século XX, os Estados Unidos tornaram-se uma grande potência mundial; sua 

supremacia sobressaiu em diversos pontos, entre eles a expansão de sua indústria 

cinematográfica. Suas produções foram disseminadas mundo afora, incluindo as regiões 

europeias. Xavier (2013, p. 72) certifica que, a partir desse ponto, a TAV acaba adquirindo o 
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papel de ferramenta de imposição de poder no contexto dos regimes fascistas centro-europeus. 

As atitudes nacionalistas/protecionistas barravam a importação do estilo de vida norte-

americano, o conhecido American Way Of Life. Os ideais de superioridade corroboraram na 

imposição da modalidade de dublagem, tornando-a ferramenta de censura e privação do texto 

de partida em sua integralidade. A autora cita Mera (1998): "Ouvir a própria língua serve para 

afirmar a sua importância e reforçar o senso de identidade nacional e autonomia" (tradução 

minha). Portanto, o controle das massas fundamentava-se segundo essa premissa no âmbito 

dos regimes autoritários. 

De acordo com Xavier (2013 p. 73), não só a dublagem foi instrumento de controle da 

maioria da população por parte dos regimes totalitários, também a legendagem obteve seu 

papel na busca pela censura, quando utilizada de forma a não alcançar os milhares de 

analfabetos em regiões onde as taxas de analfabetismo eram evidentemente elevadas. A 

respeito do fator econômico-histórico, a opção pela legenda sempre foi primária, 

principalmente pelos custos atrativos que são muito mais vantajosos, se comparados com os 

custos da dublagem, cuja execução demanda o serviço de vários profissionais que vão de 

atores a operadores técnicos.  

Do ponto de vista social, questiona-se qual seria a valiosa condição de influência sobre 

a manutenção de uma modalidade ou outra. A escolha poderia depender de todo o contexto 

político-econômico, cultura de chegada, práticas consideradas tradicionais ou hábitos de 

consumo que foram internalizados ao longo dos anos. (NOOTENS, 1986 apud. XAVIER 

2013 p. 74) defende que a escolha é feita tão somente a partir do hábito adquirido pelas 

pessoas, que desenvolvem, então, uma certa resistência quando recebem outra modalidade 

que não a de costume.  

Estudos que focam a legendagem em perspectiva histórica nos diferentes países 

legendadores e que explicitam os motivos por detrás da opção por uma ou outra 

modalidade são ainda muito raros e necessários para a compreensão diacrônica da 

legendagem e seus efeitos nas normas de cada país hoje em dia. (XAVIER, 2013 p. 

74) 

A moviola, criação de Iwan Serrurier em 1924, foi a primeira máquina desenvolvida 

para a edição cinematográfica e utilizada, também, como ferramenta de tradução. Na 

atualidade, a moviola foi esquecida e deu lugar aos softwares desenvolvidos para esse 

propósito. Um exemplo seria o Subtitle Workshop, aplicativo gratuito de auxílio à criação de 

legendas com uma praticidade indiscutível. A acessibilidade de tais ferramentas direcionam as 
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legendas ao novo paradigma dos avanços tecnológicos e à liberdade de se criar, por meios 

acessíveis e práticos, legendas conforme a intenção ou necessidade do profissional ou do 

espectador.  

 

Figura 1 - Moviola, Iwan Serrurier 

 

1stdibs - Early Moviola Hollywood Film Editing Machine 

 

1.2 Dublagem e Legendagem: principais modalidades 

 

A complexidade do objeto de estudo da TAV é autêntica: o que compõe o sistema 

audiovisual é bastante sólido e a construção de significado por parte do espectador depende 

dos canais visuais e acústicos. Portanto, podem caracterizar os textos audiovisuais segundo a 

importância dos diferentes códigos verbais, não verbais, acústicos e gráficos. De acordo com 

Carmona (2013, p. 300), "cada uma das modalidades da tradução audiovisual amplia ou 

substitui um código específico já existente no material original" (tradução minha).  

A oferta e procura dos produtos audiovisuais aumentou e continua em expansão desde 

que a internet passou a proporcionar meios acessíveis para o compartilhamento de conteúdo, e 

isso se deve ao desenvolvimento de novas tecnologias de apoio e mídias cujo objetivo é captar 

progressivamente a atenção do espectador. Consequentemente, a sociedade vê-se obrigada, o 

tempo inteiro, a recorrer a um ou outro tipo de tradução que possa transmitir, na língua 

materna, o que não se conhece da cultura de partida; ou seja, a tradução intralinguística e 

intersemiótica converteram-se em práticas indispensáveis à tradução audiovisual.  
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Muitas são as técnicas de manutenção de um código ou outro; contudo, duas delas são 

mais conhecidas por serem as mais consumidas ao redor do mundo: a legendagem e a 

dublagem. Como discutido anteriormente, não há como definir precisamente as razões pelas 

quais uma ou outra modalidade predomina em certos países; o que se pode afirmar é que a 

diversificação dos materiais e a acessibilidade ensejam a busca por mais opções como, por 

exemplo, a audiodescrição para as pessoas com deficiência visual. Para os fins deste tópico, 

serão abordadas, de forma sucinta, as peculiaridades das modalidades de dublagem e 

legendagem, por serem as maiores representantes da área a que pertencem.  

Entre as técnicas que alteram o código linguístico no canal verbal, a dublagem se 

destaca. Essa técnica de tradução não agrega nenhum código ao material audiovisual, apenas 

substitui os diálogos originais por diálogos traduzidos na língua de chegada. Carvalho (2005, 

p. 94) afirma que a peculiaridade da dublagem reside no tempo de pronúncia das palavras na 

língua-alvo para alcançar a sincronia com os movimentos labiais dos atores. Quanto às 

divergências dessa técnica, a autora examina a principal crítica com relação à privação do 

acesso do espectador.  

 

A principal crítica feita à dublagem é que ela priva o espectador do acesso ao texto 

original e à voz real dos atores ou personalidades exibidos. Essa crítica é acentuada 

quando o desempenho vocal é um componente importante do efeito artístico do 

filme ou programa. Além disso, sem o acesso ao original não é possível controlar as 

alterações feitas na dublagem pelo sistema de chegada. (CARVALHO, 2005 p. 95) 

 Os efeitos da dublagem desempenham um importante papel no âmbito social e cultural 

pelo fato de substituir os diálogos originais. Com essa perspectiva, Carvalho (2005, p. 95) faz 

referência à redução da penetração de línguas e valores culturais dos sistemas estrangeiros em 

sociedades não hegemônicas e a consequente supervalorização da língua local. Além de, ao 

mesmo tempo, viabilizar o acesso às pessoas cujo analfabetismo total ou parcial não permite o 

aproveitamento de produtos audiovisuais legendados, representando, portanto, uma visão 

mais "democrática" quando comparada à legenda.  

Com relação às técnicas que agregam um código textual gráfico ao material 

audiovisual, nos termos de Carmona (2013, p. 301), destacam-se a legendagem e suas 

variações. É por meio dessa atividade que os códigos que compõem o material audiovisual 

são traduzidos: diálogos, canções, textos escritos. As traduções podem ser interlinguísticas, da 
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língua de partida para a de chegada, e intralinguísticas, no âmbito de uma mesma língua, 

apenas com a passagem da língua oral para a escrita.  

Este trabalho tem como foco os atributos da legenda com tradução interlinguística, 

abordada no próximo tópico com mais profundidade, cujo texto se apresenta em uma posição 

abaixo da tela, traduzindo os diálogos originais do canal de áudio. Carvalho faz uma síntese 

com importante distinção entre as modalidades aqui abordadas:  

 

[...] na legendagem, todo o som original é mantido e a tradução dos enunciados em 

língua estrangeira é apresentada por escrito na parte inferior da tela, através de 

legendas exibidas em sincronia com as falas e eventuais textos escritos do material 

audiovisual. Portanto, 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 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. (CARVALHO, 2005 p. 95) 

1.3 O texto da legenda 

 

1.3.1 Críticas 

 

Eugene Nida, conhecido teórico dos Estudos da Tradução, adota como objeto de 

discussão o que denomina equivalente natural, ou seja, a escolha do que for mais próximo da 

língua-fonte. Álvarez (2011, p. 33) ressalta a palavra "natural", considerando que não só a 

língua-fonte deve ser visada, mas, sempre que possível, a naturalidade da língua-alvo deve ser 

parâmetro de conduta. No ambiente audiovisual, há muito foco sobre as limitações que 

direcionam a escolha do tradutor por omissões, reduções parciais, transposições, entre outras 

estratégias pautadas na síntese e na simplificação da informação, com o fim de reconfigurar o 

original de uma forma mais seletiva. Inseridas em um ambiente tão peculiar como esse, 

equivalência e naturalidade parecem ser duas vias para resultados diferentes. Nem sempre a 

equivalência, mesmo parcial, coexiste com a naturalidade.  

"Natural", segundo o dicionário Priberam significa: "que acontece segundo o uso, a 

norma ou o que se espera"
1
. O espectador pode ser considerado disperso, mas essa 

característica não o exime de ser crítico a respeito do material que consome, seja como 

                                                           
1
"natural", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, https://www.priberam.pt/dlpo/natural  
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entretenimento, seja em qualquer outro contexto. É com base nesse criticismo que tantos 

trabalhos fazem questão de evidenciar todo o processo de tradução audiovisual, ou pelo 

menos o que se conhece dele, com a finalidade de demonstrar que muitas vezes o tradutor 

para legendas não trabalha sozinho com o seu próprio estilo ou escolhas arbitrárias. Nesse 

sentido, Newmark discorre sobre a tradução comunicativa cujo objetivo é a tentativa de 

produzir nos leitores da língua de chegada o mesmo efeito que produz o original nos leitores 

da língua de partida. Esse conceito aplica-se perfeitamente à legendagem. E, do ponto de vista 

comunicativo, a criticidade do espectador ataca justamente um de seus veículos: a língua.  

De acordo com Nobre (2012, p. 101), "sempre que se assiste a um filme ou a uma 

série de TV, é quase unânime surgirem opiniões referentes a 'erros' de tradução". Do ponto de 

vista da legendagem, essa premissa é acentuada pelo fato de ser possível a comparação com a 

fala original presente. Ainda que o espectador não conheça a língua, pode inferir que a 

legenda, às vezes, não corresponde às situações em que os personagens estão envolvidos. As 

críticas que atingem a legenda geralmente decorrem do desconhecimento das peculiaridades 

do ambiente audiovisual e das limitações impostas aos tradutores; também podem ser 

resumidas na afirmação sugerida por Nobre (2012, p. 101) de que "o erro está onde não existe 

literalidade". A descaracterização desse tipo de afirmação é essencial no sentido de rebater a 

crítica por meio da reflexão pontual acerca da conciliação das peculiaridades dos processos 

tradutórios e das próprias interferências, deliberadas ou não, do tradutor no seu trabalho.  

A visão logocêntrica de que o texto/fala contém todos os sentidos da mensagem do 

autor e não deve ser alterada pelo tradutor, é defendida tanto pelo público quanto por 

vários profissionais e estúdios envolvidos neste mercado. A tradução literal acaba se 

tornando quase um pré-requisito para uma boa tradução e, ainda, para medir o grau 

de habilidade e invisibilidade do tradutor nestes parâmetros. (NOBRE, 2012, p. 102) 

Ao citar Mello (2005), Nobre (2012, p. 102) afirma que é impossível a neutralidade e a 

não intervenção do tradutor na tradução, pois a "produção do primeiro sentido que se tem de 

uma obra vem de quem a traduz; a partir deste primeiro sentido, o leitor/espectador constrói a 

sua interpretação". Conclui que a literalidade, portanto, não é sempre praticável dentro da 

legendagem. Não havendo absoluta defesa com relação à ocorrência ou não de erros e o que 

poderia ser entendido como tal, faz-se necessário, pelo menos em certa medida, o uso de uma 

abordagem descritiva que observe o processo por trás da tradução de legendas, para assimilar 

como é o seu funcionamento e o que ocasiona os comportamentos dos tradutores.  
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Nesse aspecto, importa evidenciar brevemente, de acordo com Nobre (2002), que o 

ambiente audiovisual envolve um conjunto de fatores condicionantes consequentes da 

existência de sub-ambientes que influenciam a produção das legendas em grau muito elevado: 

são as produtoras, as distribuidoras, as responsáveis pela exibição dos materiais audiovisuais e 

todos os profissionais que atuam nessas micro-organizações, além do próprio público alvo e 

dos críticos da mídia cultural. 

Observando com maior profundidade o texto da legenda, Nobre (2012, p. 102) 

considera a adaptação uma etapa inerente à legendagem, uma vez que representar as falas dos 

personagens em forma de texto é um procedimento de adaptação mais evidente que em outros 

meios de tradução. Em síntese, as adequações são geradas a partir das exigências de espaço e 

tempo. Segundo a autora, o discurso da legenda encontra-se ainda condicionado ao uso de um 

texto-base que deve se ater à narrativa e às falas dos personagens, não cabendo incorporar 

notas explicativas ou adicionais de esclarecimento de termos. O próximo tópico apresentará 

de que maneira as questões técnicas são elementares na confecção da legenda e como 

influenciam diretamente o trabalho do tradutor.  

 

1.3.2 Aspectos técnicos da legendagem 

 

A respeito da natureza técnica particular da legendagem, é importante descrever os 

principais princípios técnicos que formam as legendas. Nesse processo, as decisões são 

geralmente "encomendadas" por técnicos, produtores, distribuidores ou gestores de projeto; os 

tradutores costumam não ter voz quanto a esse aspecto. De acordo com Díaz-Cintas e Ramael 

(2007, p. 82), a legenda é um tipo de tradução que não pode chamar muito a atenção e, 

portanto, seu texto está limitado a uma ou duas linhas, em se tratando da legenda 

interlinguística. Quanto à posição do texto, os autores afirmam que o padrão é abaixo da tela. 

A exceção ocorre em situações específicas como, por exemplo, quando informações 

importantes aparecem na parte inferior da tela ao mesmo tempo em que as falas ocorrem.  

 

A posição padrão para legendas é a horizontal, na parte inferior da tela, uma vez que 

isso limita a obstrução da imagem, e esta parte da tela é geralmente de menor 

importância para a ação. Algumas línguas, como japonês, tem um longo histórico de 

colocar legendas verticalmente no lado direito da tela, especialmente para 

lançamentos teatrais. (DÍAZ-CINTAS E RAMAEL, 2007, p. 82) (tradução minha) 
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Quanto ao tipo de fonte e número de caracteres por linha, Díaz-Cintas e Ramael 

(2007) recomendam que o padrão de cor seja o branco e, ocasionalmente, o amarelo, em 

imagens preto e branco. Naturalmente, os padrões estéticos variaram desde 2007, ano de 

compilação do manual aqui utilizado para descrever as principais padronizações no âmbito da 

legenda. Em especial com o advento das novas mídias e novos procedimentos, o aspecto 

estético mudou consideravelmente. Atualmente admitem-se fontes que divergem dos padrões 

Arial, Helvética e Times New Roman. Os autores afirmam que, dependendo dos guias 

institucionais, o máximo de caracteres por linha podem variar de 33 a 41 caracteres. Os 

softwares de legendagem também exercem algum tipo de influência, pois suas configurações 

se inclinam a uma ou outra variação de limite de caracteres. 

Não há uma regra fixa quanto ao número mínimo de caracteres que uma legenda 

deve ter, mas as legendas que contêm menos de 4 a 5 caracteres são raras. Qualquer 

legenda deve, idealmente, permanecer na tela por pelo menos um segundo para que 

o olho do espectador possa registrar sua presença, embora não seja incomum 

encontrar legendas que ficam na tela por até 21 ou 22 frames. (DÍAZ-CINTAS E 

RAMAEL, 2007, p. 85) (tradução minha) 

Com relação ao tempo de duração na tela, os autores afirmam que legendas com 

durações muito longas inclinam o espectador a lê-las novamente. Para evitar a leitura 

desnecessária, recomenda-se o máximo de 6 segundos para manter a legenda em exposição. 

Atrelado ao tempo de permanência, encontra-se o aspecto da sincronização entre a legenda e o 

áudio: o tempo preciso é crucial para reforçar a coesão da tradução e fazer com que o 

espectador identifique as falas e quais personagens elas correspondem. Tempo e 

sincronização não são princípios simples, mas admitem certas flexibilizações quando, por 

exemplo, o diálogo está marcado por múltiplas vozes, mudanças bruscas de cena ou 

personagens falando rápido demais. Em síntese: 

Dois dos princípios básicos da legendagem ditam que a legenda tem que aparecer e 

desaparecer em sincronia com o diálogo original, e que o seu tempo de exposição na 

tela deve ser suficiente para que o espectador possa ler o conteúdo 

confortavelmente. (DÍAZ-CINTAS E RAMAEL, 2007, p. 95) (tradução minha) 

1.3.3 Características linguísticas da legenda 

 

 Um dos maiores desafios consequentes dos princípios de tempo e sincronia é lidar 

com legendas que desaparecem rápido demais ou que precisam ser lidas com muita cautela 

para captar a quantidade de informações, privando o espectador de apreciar outros códigos 
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semióticos como imagens ou trilhas sonoras. Todo esse conjunto de limitações acaba por 

ensejar alguns parâmetros de manipulação do conteúdo em benefício do conforto do 

espectador. O tradutor tem a tarefa de "transmitir a mensagem do original obedecendo à 

'redução seletiva', ou seja, fazendo uso de duas linhas de texto escrito e palavras não mais que 

as necessárias para o entendimento da cena" (MASON, 2011, p. 20 apud FERNANDES, 

2007, p. 70). 

 Retomando o estudo das descrições realizadas até aqui, a legenda envolve, portanto, 

práticas técnicas e questões de linguagem indispensáveis ao processo de tradução, 

obedecendo aos princípios de otimização do par tempo/sincronia. Nesse ponto, é necessário 

destrinchar as estratégias de adaptação aplicadas sobre o diálogo original, ou seja, os 

procedimentos estratégicos utilizados no âmbito linguístico para que o cerne das informações 

seja apresentado em um tempo razoável e confortável para quem lê. Muitos são os 

pesquisadores que reconfiguram as classificações que serão aqui apresentadas; é o caso, por 

exemplo, de David Katan (1999), que usa a palavra distorção para conceituar a estratégia 

linguística de direcionar o espectador àquilo que é o mais importante.  

 Díaz-Cintas (2003) propõe um modelo de classificação das estratégias mais utilizadas 

na legendagem, a começar pelo empréstimo, utilizado quando nenhuma tradução é possível e 

ambos os idiomas usam exatamente a mesma palavra. Dessa forma, a palavra ou frase do 

texto de origem é incorporada no idioma e texto de destino, por exemplo: <muffin> e 

<mouse>. O decalque ou tradução literal diz respeito à tradução de determinado segmento 

textual que mantém uma fidelidade semântica, adequando a morfossintaxe às normas 

gramaticais da língua da tradução
2
. É o caso, por exemplo, de <it is a known fact>, em inglês, 

e <é fato conhecido> em português. De acordo com Díaz-Cintas e Ramel (2007, p. 202), os 

decalques podem ter o grau de transparência variável, pois, às vezes, os termos traduzidos 

literalmente nem sempre têm a mesma semântica na língua de destino e exigem algum tipo de 

explicação que o texto-base da legenda não pode oferecer. 

 A terceira estratégia é a explicitação. Nesse caso, o tradutor utiliza algum meio de 

especificação: uso de um hipônimo, generalizações ou um hiperônimo. Exemplo de hipônimo 

seria <tulipa> ou <margarida> usadas para <flor>; no segundo caso, <Le soir> poderia ser 

traduzido por <um papel belga de qualidade>. Hiperônimos são frequentes na legendagem por 

                                                           
2
 "Tradução literal" conceito de Heloísa Gonçalves Barbosa em Procedimentos técnicos da tradução: Uma nova 

proposta. Campinas, SP. Pontes, 2004. 2ª edição. 
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sua natureza mais explicativa; seu uso também está presente na tradução de nomes de marcas 

ou abreviaturas como VRT (TV pública).  

O uso de hiperônimos, muitas vezes ditados pela necessidade de transparência, 

contribui para a perda de especificidade típica da legendagem e mostra que os 

legendadores nem sempre podem optar pela palavra mais curta disponível, já que a 

clareza pode ter que vir primeiro. (DÍAZ-CINTAS E RAMEL 2007, p. 203) 

(tradução minha)  

 A estratégia de substituição é uma variante da explicitação e muito típica na 

legendagem. É utilizada quando as restrições espaciais não permitem a inserção de segmentos 

muito longos, mesmo que existam na cultura alvo. Dessa forma, o uso de hiperônimos ou 

hipônimos não são necessários. 

 

Exemplos típicos são os nomes de pratos culinários que se tornaram populares em 

diferentes países. O francês sauce hollandaise é literalmente conhecido como 

hollandaisesaus em holandês, mas pode ser traduzido como botersaus [molho de 

manteiga] se as limitações de espaço e tempo forem muito rigorosas. Um goulash 

húngaro será "goulash" em quase todas as línguas europeias, mas às vezes se tornará 

um "cozido" pelo mesmo motivo. (DÍAZ-CINTAS E RAMEL 2007, p. 204) 

(tradução minha)  

 A transposição é usada quando os espectadores da cultura alvo podem não 

compreender a referência da cultura de origem se um empréstimo ou decalque forem 

utilizados; não há espaço para explicitação, consequentemente, um conceito cultural de uma 

cultura é substituído por um conceito cultural de outra. Um exemplo de transposição é o <een 

vieruurtje> holandês que, quando traduzido por <chá da tarde>, tem um efeito compreensivo 

melhor do que se fosse traduzido literalmente por <às quatro horas>. A recriação lexical é 

inevitável caso o falante do texto original tenha a característica de criar palavras; esse 

neologismo deve ser colocado entre aspas na legenda.  

 A estratégia de compensação é bastante popular quando há perda de tradução em 

algum ponto. Essa perda é compensada por meio da adição de algo em outra parte do texto. 

Contudo, compensar nem sempre é possível, como é o caso de filmes ou séries humorísticas 

cuja interação entre os códigos visuais e orais é, geralmente, mais acentuada. Ou seja, as 

legendas não devem desviar da interação desses códigos e nem do leitor, ainda assim, a 

compensação pode ser um grande recurso na hora de traduzir. A última estratégia é a 

inevitável omissão.  
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Uma vez que o signo verbal da legenda interage com os códigos visuais e orais do 

filme, uma tradução completa não é de fato necessária. Isso não significa, no 

entanto, que os telespectadores não têm direito a uma tradução qualitativamente de 

alto padrão que preencha as lacunas do idioma estrangeiro para eles. Quantidade e 

qualidade dificilmente são iguais. (DÍAZ-CINTAS E RAMEL, 2007, p. 145) 

(tradução minha)  

 Omissões são inerentes ao texto da legenda devido às limitações de espaço-tempo que 

exigem uma forma de representação reduzida do diálogo original ou por o idioma alvo não 

possuir o termo correspondente. A omissão ou redução total é alcançada por meio da exclusão 

de itens lexicais e, muitas vezes, combinada com o processo de redução parcial que representa 

a condensação em um texto mais conciso. Os principais princípios dessa estratégia são: 

eliminar o que não é relevante para a compreensão da mensagem e/ou reformular o que é 

relevante da forma mais concisa possível ou necessária. 

 

2 INTRODUÇÃO À CLUB DE CUERVOS 

 

2.1 O Enredo 

 

 Club de Cuervos estreou na plataforma Netflix em agosto de 2015 com cenário na 

cidade fictícia de Nuevo Toledo, localizada na periferia do México. Nuevo Toledo 

caracteriza-se por um passado de pobreza e descompromisso por parte de seus governantes, 

cidade completamente apagada do mapa e cujos humildes habitantes têm uma paixão em 

comum: o futebol. O enredo enfatiza essa paixão em vários momentos: torcidas organizadas, 

compromissadas com cada um dos jogos, assistidos em casa, no bar ou até mesmo ao vivo no 

estádio; um verdadeiro programa familiar obrigatório e tradicional. 

 A realidade de Nuevo Toledo muda bruscamente quando Salvador Iglesias, um 

empresário da indústria de sabão, compra o Cuervos e o transforma em um time de futebol de 

primeira divisão. A consequência de seu sucesso leva a cidade a um novo patamar social e 

econômico, principalmente após a construção de um estádio e de grandes hotéis ao seu redor. 

A cidade começa a ser notada por seus vizinhos graças ao esforço de Salvador Iglesias e seu 

fiel companheiro, Félix. A família Iglesias protagonista deste enredo, é composta 

principalmente pelo patriarca Salvador Iglesias e seus filhos Isabel Iglesias e Salvador Iglesias 
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Jr., mais conhecido como Chava, os dois de mães diferentes; Mary Luz, grávida de um 

suposto filho do grande Salvador, e Juan Pablo Iglesias, o primo altruísta conhecido como JP. 

  A série está na categoria comédia dramática, típica das produções mexicanas 

conhecidas no Brasil; foi a primeira produção original Netflix em língua espanhola, com 

contraindicação para menores de dezesseis anos. O dia-a-dia dos personagens principais se 

desenrola principalmente na sede dos Cuervos, onde a equipe passa a maior parte do tempo 

treinando e dando entrevistas coletivas após os jogos. A história gira, essencialmente, em 

torno do antagonismo entre os irmãos Isabel e Chava na corrida pela presidência do time 

desde a morte do pai, logo no começo da série, que já conta com três temporadas.  

 

2.2 Personagens 

 

 Salvador Iglesias Jr, conhecido apenas como Chava Iglesias, é um personagem 

ganancioso e mimado, que pauta suas ações nas citações de Walter Bazar, um coach fictício 

da série, ou em reuniões com seus amigos de infância, que acabam resultando em más 

escolhas. Chava toma posse da presidência do time quando seu pai morre no início da 

primeira temporada e trava uma guerra com a sua irmã pela permanência no cargo. O 

personagem é despreparado, ambicioso e, no decorrer dos episódios, toma decisões que 

acabam levando o time ao rebaixamento para a divisão de entrada.  

 Isabel Iglesias é a irmã mais velha de Chava e, ao contrário do irmão, tem mais 

preparo para os negócios da família por ter trabalhado longos anos ao lado do pai; é 

responsável e pensa no bem do time. Contudo, lhe falta o aspecto humanista, pois não é 

querida pelos próprios funcionários, é considerada "mandona" e tem uma peculiar relação 

com o marido, Rafael Reina, goleiro do Cuervos. Na primeira temporada, Isabel tem seu 

papel mais coadjuvante, mas essa realidade muda quando consegue tomar a presidência de 

seu irmão.  

 Goyo e Félix fazem parte da direção técnica do time. Goyo é o treinador; protagonista 

de situações em que pede dinheiro ou encontros mal intencionados com as mães dos 

jogadores mais novos, em troca da estreia nas grandes partidas. Vê seu trabalho limitado pelas 

intromissões de Chava na gestão do time e nas estratégias para os jogos. Félix, por sua vez, é 

o vice-presidente do Cuervos; construiu a reputação do time ao lado do grande Salvador e tem 
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a difícil tarefa de guiar Chava na empreitada como presidente, tentando colocá-lo na linha nas 

ocasiões em que toma péssimas decisões para o time. 

 O grupo protagonista dos jogadores é formado por Cuau, que tem grandes habilidades 

financeiras e é bastante temperamental no campo de futebol. Moisés é o capitão do time; é 

bastante centrado no seu trabalho, mas suas infidelidades ganham lugar na mídia e seu 

desempenho é diminuído pelos problemas com sua esposa e filho. Tony é o mais novo dos 

jogadores e sua inocência o leva a ser a piada do grupo. Considerado o caçula protegido do 

time, tenta subornar o técnico para que possa estrear em um dos jogos. Potro é o único 

argentino no meio do grupo. Assim, com sua fala única, é o jogador mais desprovido de 

inteligência e mais provido de beleza, protagoniza a maioria das cenas eróticas da série, pois 

sempre está acompanhado de muitas mulheres.  

 Rio é um jogador brasileiro que usa o português para interagir, levando um certo 

humor às cenas. Rafael Reina é o goleiro aposentado e casado com Isabel Chava; sua 

maturidade e experiência de mais de 20 anos no time motivam os jogadores quando se torna 

técnico interino. Aitor Cardone é um recém jogador da Espanha contratado por Chava na sua 

empreitada para tornar o Cuervos um time de elite. É mimado, cheio de estrelismos e manias. 

Sua sexualidade torna-se um problema e o convívio atribulado com os jogadores diminui o 

desempenho do time.  

 No grupo dos personagens coadjuvantes encontra-se Mary Luz, uma misteriosa 

mulher que foi namorada do grande Salvador Iglesias e que diz carregar no ventre o mais 

novo Iglesias da família, causando um conflito com Isabel. Juan Pablo Iglesias, conhecido 

como JP, é um ortodontista altruísta, empresário de grande sucesso, primo dos irmãos 

Iglesias, e que causa bastante inveja em Chava. Hugo Sánchez é o fiel escudeiro de Chava; 

sempre disponível a qualquer hora e em qualquer lugar, demonstra lealdade e respeito ao 

chefe na forma de se dirigir a ele e, mesmo nos momentos de queda, sempre está ao seu lado, 

por mais que Chava não dê lhe o devido valor. 
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3 DA ORALIDADE À LEGENDA: ANÁLISE 

 

3.1 Os guias da Netflix: a influência da produtora no processo de tradução 

 

 Muito se discute sobre a influência da grande indústria audiovisual no trabalho do 

tradutor legendista. O ambiente audiovisual condiciona o processo, dessa forma, a 

legendagem como espécie de tradução audiovisual encontra-se subordinada a diferentes 

sistemas semióticos verbais e não verbais. Não somente a tradução deve ser cautelosa; 

anexados ao trabalho do tradutor estão a interpretação do contexto da imagem, da trilha 

sonora, dos ruídos e gestos e demais aspectos extralinguísticos. Todo esse rigoroso sistema 

tem um importante significado e não é nem de longe visto como um defeito da legendagem, 

mas uma peculiaridade digna de plena atenção por parte do tradutor.  

 Alvo de duras críticas, o legendista acaba desvalorizado e vê o produto de seu trabalho 

estigmatizado como errado por razão de suas escolhas condicionadas, entre elas as famosas 

omissões de informação e a propensão a traduções pouco naturais. O ambiente audiovisual é 

complexo e ainda exerce muita influência nas traduções. Contudo, a evolução das novas 

mídias, da comunicação, do entretenimento e das novas plataformas de interação e 

transmissão de conteúdo tem revolucionado o caminho dos antigos procedimentos a curtos 

passos, etapas que precedem toda grande mudança. É o caso da Netflix.  

 A Netflix é uma das líderes no serviço de conteúdo digital desde 1997. É o principal 

serviço de entretenimento por internet do mundo, com mais de 109 milhões de assinantes em 

mais de 190 países assistindo a mais de 125 milhões de horas de filmes e séries por dia, 

incluindo séries, documentários e filmes originais. O assinante Netflix pode assistir a quantos 

filmes e séries quiser, quando e onde quiser, em praticamente qualquer tela com conexão à 

internet. O assinante pode assistir, pausar e voltar a assistir a um título sem comerciais e sem 

compromisso
3
. São possibilidades de consumo de conteúdo e de acessibilidade quase 

imensuráveis. A visão da Netflix enquanto emissora, distribuidora e até produtora do seu 

próprio conteúdo é levar ao assinante a melhor e mais fiel experiência com base na 

flexibilidade e na fidelidade do conteúdo em termos de tradução.  

 Para atingir seus propósitos e manter o padrão de qualidade, a Netflix trabalha com 

guias técnicos e procedimentais acerca do modelo que os vídeos devem seguir. Esses guias 

                                                           
3
 Fonte: https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix 
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servem de instrução desde a aparelhagem técnica por trás das produções até a parte que aqui 

interessa: os guias para legendas. Os guias se direcionam a diversos idiomas, incluindo o 

português do Brasil. A importância desse material para os fins da análise deste trabalho é 

indiscutível. Alguns pontos importantes
4
: 

a) As legendas devem ter duração mínima de cinco a seis segundos, sendo a 

duração máxima de sete segundos; 

b) O texto deve ser sempre mantido em uma linha, a não ser que a limitação de 

caracteres exceda, caso em que o texto pode conter duas linhas; 

c) Apenas o tradutor deve ser creditado por cada material traduzido, não há 

inclusão de créditos para empresas; 

d) O crédito ao tradutor deve ocorrer ao final do programa; 

e) Os créditos do tradutor podem ser omitidos apenas se o tradutor tiver 

submetido uma renúncia formal aos direitos a serem creditados; 

f) A limitação de caracteres é de 42 caracteres por linha; 

g) Não traduzir palavras ou frases repetidas mais de uma vez; 

h) O diálogo nunca deve ser censurado. Palavrões devem ser representados com a 

maior fidelidade possível; 

i) Ambos os registros do idioma (isto é, estilo formal e estilo coloquial) são 

aceitáveis, desde que sejam adequados à natureza do programa; 

j) Ambas as formas da segunda pessoa do singular (você e tu) são aceitáveis. 

 

 Verifica-se, a partir da normatização dos guias, que há uma ligeira restrição com 

relação aos aspectos técnicos e uma maior liberdade no que diz respeito ao processo de 

tradução em si, sem nenhuma censura visível no aspecto linguístico. A regra é a reprodução 

fiel dos diálogos em seus registros, sejam formais ou coloquiais. Essa nova forma de encarar o 

texto da legenda não é recente. Sob uma perspectiva empírica, é fácil observar a mudança na 

linguagem de dublagens e legendas, mesmo fora do campo de atuação da Netflix, nos últimos 

anos. Essa considerável reformulação dos padrões tem influência nos novos procedimentos 

advindos da cibercultura. 

 

                                                           
4
Alíneas retiradas do guia disponível em: <https://backlothelp.netflix.com/hc/en-us/articles/215600497-

Brazilian-Portuguese-Timed-Text-Style-Guide> (tradução minha) 
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3.2 O fenômeno da variação linguística e sua representação no processo de legendagem: 

uma reflexão  

 

 Os fenômenos de variação linguística se apresentam em todas as línguas naturais. É 

inevitável observar que as mudanças ocorrem com o passar do tempo e em diferentes espaços 

geográficos. Caprara e Sisti (2011, p. 150) afirmam que "quanto mais grupos usam uma 

determinada língua, mais maneiras diferentes de falar irão existir" (tradução minha). Essa 

afirmação fundamenta-se no conceito de idioleto, resultado dos "empregos linguísticos 

individuais que cada falante realiza dentro de seu próprio repertório linguístico", segundo os 

mesmos autores. O idioleto é um fenômeno que se manifesta, então, segundo exigências 

situacionais: varia entre registros, espaços, tempo e canais de comunicação.  

 Definir a totalidade de variedades de uma língua pressupõe uma grande complexidade; 

afinal, muitos são os fatores que a caracterizam, entre eles a idade e o contexto social. A 

sociolinguística tem tratado desse assunto com especial cuidado e os Estudos da Tradução 

logo demonstram interesse nos resultados, pois, no contexto linguístico, a importância da 

variação está ligada aos usuários da língua, à cultura, à sociedade e há a dificuldade de 

representar as especificidades de cada língua por meio do ato tradutório. O produto 

audiovisual nem sempre esteve ativo na história da sociedade, mas, alcançando essa posição, 

tornou-se grande importador e exportador, responsável pela internalização ou externalização 

de culturas e ideologias.  

 Outro tipo de observação a respeito do tema variação diz respeito às variedades 

diafásicas das línguas em geral. Segundo BRIZ GÓMEZ, 2009, p. 25 apud ÁLVAREZ, 2011, 

"os registros são modalidades de uso [da língua] determinadas pelo contexto comunicativo” 

(tradução de Álvarez). Com relação ao espanhol coloquial, os mesmos autores concordam 

com a premissa de que está revestido por aspectos diferenciadores de outras formas de uso da 

língua. Nesse sentido, o uso coloquial da língua ressalta traços de afetividade e 

expressividade: 

 

A comunicação regular sempre tem um propósito prático e concreto, nunca se trata 

de considerações puramente intelectuais. E, uma vez que a comunicação está 

orientada para um fim subjetivo, é sempre "afetiva" em maior ou menor grau; é 

antes de tudo expressão, projeção do sujeito falante, sintoma daquele que fala. 

(VIGARA TAUSTE, 1980, p. 25 apud ÁLVAREZ, 2011) (tradução minha) 
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 Álvarez ressalta, ainda com base em Briz Gómez e Vigara Tauste, a quantidade de 

procedimentos que transgridem a língua padrão "pura" e enriquecem a expressividade do uso 

coloquial da língua: fenômenos sintáticos, morfológicos e léxicos recorrentes; "expressões de 

recheio" que não acrescentam nenhum significado à mensagem; rodeios explicativos (ou 

redundância), elipse e dêixis, fenômenos de entoação, pronúncia, supressão de sons, 

estratégias léxico-semânticas (utilização de gírias) e muitos outros.  

 Caprara e Sisti (2011) discutem sobre a importância de refletir pontualmente acerca 

dos fenômenos de diversas naturezas que estão presentes em vários setores da comunicação, 

principalmente se tratando do processo por trás desses fenômenos, com a finalidade de 

sempre procurar por soluções que não reduzam o valor do produto audiovisual. Os autores 

argumentam: "em vez de continuar a ver o fenômeno linguístico da variação como um 

problema de solução impossível, devemos colocar em prática todos os teoremas à nossa 

disposição, de modo a não chegar a soluções rápidas e escorregadias" (CAPRA; SISTI, 2011, 

p. 151). Com relação às tais soluções, os autores admitem que o ambiente audiovisual está 

impregnado, no âmbito da tradução, com a "excessiva padronização" e a perseguição à 

"neutralização linguística e cultural" dos componentes mais originais de um produto.  

 O "problema" com a legendagem, recorrentemente pré-julgada sem base em 

conhecimento aprofundado, é que há uma tênue barreira que a posiciona frente a diferentes 

possibilidades: a palavra oral é percebida de maneira mais rápida que a palavra escrita. Dessa 

maneira, as legendas não podem e nem carregam a função de reproduzir fielmente os 

diálogos, pois há uma espécie de seletividade de elementos, pré-estabelecida pela concreta 

mudança de códigos semióticos e os limites técnicos de espaço e tempo. Essa barreira é uma 

peculiaridade que não pode ser vista como defeito ou mero limite ao trabalho do tradutor, 

apenas um fator que exige muita cautela.  

 Apesar da consideração de que a bandeira da legenda não é a reprodução fiel e exata, a 

variação linguística, em casos específicos, pode ser um elemento que determina certos 

personagens ou engaja a representatividade cultural de uma zona geográfica, no que diz 

respeito ao patrimônio cultural linguístico. Dessa forma, há uma maior necessidade de 

encontrar algum modo de refletir a fala, pois, de acordo com Caprara e Sisti (2011, p. 154), 

"se ignoramos o idioleto e o neutralizamos à língua padrão, corre-se o risco da não apreciação 

da profundidade do seu caráter". O idioleto contém elementos dialetais e socioletais, e pode 

ser meio de transmissão de vários aspectos inerentes a um campo social específico. 
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Finalmente, entendemos como o dialeto está para a linguagem e a poesia está para a 

prosa. Do mesmo modo que um verso poético perde a força, a beleza, sua 

construção concisa e suas imagens quando traduzido para a prosa, o dialeto perde 

suas qualidades quando traduzido para a língua padrão. Dialeto e poesia 

intensificam. Seus adornos e estruturas especiais são a manipulação consciente da 

linguagem por parte do falante, para transmitir suas experiências como eles as 

sentiram. É um ato mimético -um esforço para recriar, por meio da palavra, as 

experiências de uma cultura. (HOLLOWAY, 1987 apud CARVALHO, 2006 p. 28) 

(tradução de Silveira) 

 Há quem coloque contrapesos a esse ponto de vista. Díaz-Cintas e Ramael (2007) 

argumentam que as conotações de dialetos de diferentes culturas alvo nunca serão as mesmas 

dos dialetos da cultura origem que elas substituem. Silveira (2011) analisa a oralidade em seu 

trabalho de mestrado e afirma que a neutralização, às vezes, é necessária, além de discutir 

questões de Venuti (estrangeirização e domesticação): 

Partindo-se dos conceitos de estrangeirização e de domesticação defendidos por 

Venuti (2002) a transposição de todas as referências culturais da língua origem para 

a língua destino, ao invés de permitir que o espectador da língua alvo vivencie 

estereótipos da cultura origem, cria novas identidades que podem, por vezes, não 

fazer parte da cultura alvo, gerando um deslocamento da identidade de origem que 

não encontra abrigo da cultura destino. (SILVEIRA, 2011 p. 48) 

 Carvalho (2005, p. 100) cita Bamba (1997) para relativizar a representação dos 

mínimos traços da língua na legenda, com base nos fatores extralinguísticos que cobrem as 

produções audiovisuais: 

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. (BAMBA,1997 apud 

CARVALHO, 2005, p.100) 

 Observa-se, portanto, pontos favoráveis a essa relativização da representação da 

variação linguística dentro da tradução audiovisual. E, em absoluto, cabe ponderação a hora 

de tratar dos elementos que são realmente característicos ou não de um produto audiovisual e 

o que poderia ser feito para que o espectador tenha uma experiência confortável e de contato 

mais próximo com o que esse produto quer transmitir.  

 Neste momento, é importante conduzir ao que é elementar na linguagem de Club de 

Cuervos: primeira série produzida em língua espanhola pela própria Netflix que, como visto, 
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tem suas próprias políticas de tratamento ao texto da legenda. Importa saber que o idioma é o 

espanhol e a variedade é o dialeto mexicano. Em 2010, a Academia Mexicana de la Lengua 

publicou o Diccionário de Mexicanismos
5
, revisado e publicado na internet no ano de 2016. O 

dicionário está repleto de termos enriquecidos com vozes e diferentes acepções de definições 

morfológicas e até usos contextuais. A iniciativa de compilação dessa espécie de glossário de 

termos mexicanos demonstra a grandeza da variação linguística utilizada nessa zona 

geográfica e, portanto, muito importante para sua cultura e representatividade.  

 O que ocorre em Club de Cuervos é que sua linguagem principal, representada pelos 

diálogos dos vários personagens já apresentados, está caracterizada segundo o dialeto 

mexicano, com algumas eventuais exceções no decorrer dos episódios, como é o caso das 

interações com o personagem argentino Potro e o personagem espanhol Aitor Cardone. 

Dentre todas as ocorrências de marcas de oralidade, as quais não serão plenamente esgotadas 

para os fins deste trabalho, entre elas: vocativos, gírias, expressões idiomáticas, jargões do 

futebol, interjeições, marcas conversacionais e etc, observa-se a incidência de alguns 

vocábulos que são bastante representativos do México: é o caso de güey, cabrón, no mames, 

pinche, neta, chinga e muitos outros. Em seguida vem o termo boludo com a mesma 

importância cultural, mas no âmbito da Argentina e o tío, na Espanha. Muitos desses 

vocábulos até adquirem certa comicidade no contexto em que são falados e na maneira com 

que são empregados.  

 Com relação aos termos advindos de outras culturas, tem destaque o papel do 

personagem Potro, que destoa dos demais por ser argentino e por ter um estilo "malandro", 

visivelmente de uma esfera social mais humilde. O personagem eventualmente leva o tempero 

argentino às falas, com entonação, postura, pronúncia, sotaque, gírias e expressões originais 

de seu país nativo e, consequentemente, representativos dessa variedade argentina do 

espanhol. Mais adiante, alguns dos termos aqui mencionados serão abordados com mais 

clareza em termos de definição e usos. 

 O fato é que há certas tendências de análise por trás da variação linguística nos 

produtos legendados. Destaca-se, de acordo com Caprara e Sisti (2011, p. 154), a distinção 

entre cortesia/coloquialidade, as palavras de baixo calão, os termos que transmitem estados de 

ânimo e que o tradutor precisa avaliar, com base contextual, para encontrar equivalências que 

transmitam a mesma sensação e que não necessariamente precisem reproduzir fielmente o 

                                                           
5
 Disponível em: <https://www.academia.org.mx/obras/obras-de-consulta-en-linea/diccionario-de-

mexicanismos> 
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original. Com um foco maior nessa última tendência, este trabalho pretende observar e 

descrever, a partir de alguns exemplos extraídos da série, se realmente há, mesmo com a tênue 

liberdade concedida pela Netflix, casos de padronização da linguagem, eliminação de 

variações de uso e de usuário; dialetos, variações sociais, palavrões ou registros que se tornam 

neutros e corrigidos. Casos que acabam comprometendo, de certa forma, a transmissão de 

uma legenda com o mínimo de naturalidade. 

 

3.3 Tradução dos Clichês: ser ou não ser natural 

 

 As expressões inerentes à linguagem oral são frequentes no ato da fala cotidiana e 

refletem a experiência cultural dos falantes das diversas regiões ao redor do mundo. Desse 

princípio surge a tipicidade dos regionalismos, as famosas e já discutidas variações. Sob o 

manto do ambiente de produção dos materiais de séries e filmes, é indispensável considerar 

que os diálogos são forjados, ou seja, são simulações de conversas orais a partir de roteiros 

previamente escritos. Contudo, ainda como simulações, a oralidade nunca deixou de estar 

presente nesses diálogos e, consequentemente, suas marcas são sempre bem perceptíveis e 

podem causar problemas de tradução. 

 Conforme o estudo de Araújo (2004), um dos maiores problemas da tradução 

audiovisual é lidar com os aspectos da linguagem presentes nas produções estrangeiras, 

especialmente se as expressões são muito específicas de uma certa cultura. A autora apresenta 

o conceito de clichês, também conhecidos como fórmulas situacionais ou de rotina, discurso 

fórmico, expressões estereotipadas, entre outros. Araújo conclui:  

Os clichês são aquelas expressões usadas por falantes de uma determinada língua 

que se tornaram estereotipadas e comuns devido ao uso repetitivo [...] perderam seu 

significado original, adquirindo uma função nas interações sociais e na 

comunicação. (ARAÚJO, 2004, p. 162) (tradução minha) 

 Araújo (2004) afirma existirem quatro estratégias usadas pelos tradutores legendistas 

que demonstram que a ausência de naturalidade nas traduções, no momento de representar os 

clichês, é a norma; a saber: 

a) criação de expressões gramaticais, porém pouco naturais em português; b) 
tradução usando expressões que não são tidas como clichês; c) a suavização das 

palavras de baixo calão; d) o uso de linguagem formal em legendagem, que não se 

adéqua ao aspecto oral de um diálogo cinematográfico. (ARAÚJO, 2004, p. 166) 

(tradução minha) 
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 A primeira estratégia revela que os tradutores acabam criando novas expressões que 

são perfeitamente gramaticais, mas não naturais do ponto de vista da cultura alvo e acabam 

causando sensação de estranheza e a impressão de que se está frente a um tipo de 

estrangeirismo ou domesticação questionável. Essas expressões, apesar disso, não estão 

excluídas da possibilidade de, eventualmente, se tornarem clichês da cultura alvo. Araújo 

(2004, p. 167) demonstra a representação da expressão em inglês <That would make my day> 

que, em sua análise de dublagem e legendagem de um determinado corpus cinematográfico, 

foi traduzida por <Isto completaria o meu dia> e <Ia fazer o meu dia>. Segundo a autora, 

outra expressão seria mais natural e comum para esse tipo de situação: <Aí, sim, eu ganhava o 

dia>.  

 A segunda estratégia tem uma certa relação com a primeira no sentido de demandar 

uma forte expectativa de haver um clichê, de acordo com o contexto. A expectativa é tão real 

que não usar um clichê soa completamente estranho. Como exemplo, a autora expõe a 

expressão em inglês <I wish I could>, mostrando a tradução não natural: <Eu gostaria> e o 

considerado clichê mais comum: <Quem me dera>. A terceira estratégia indica a suavização 

das palavras de baixo calão que, segundo suas conclusões, é imposta pelas distribuidoras 

audiovisuais com a premissa de que o público não gosta de ouvir ou ler palavrões. Essa 

justificativa não se aplica do ponto de vista regulamentar da Netflix para o Brasil, como visto 

anteriormente. A exemplo, Araújo (2004) demonstra traduções não naturais para palavrões 

bem usuais, como, <Vá se foder>, <Merda> e <Filho da Puta>, que acabam suavizados por: 

<Vá se danar>, <Droga> e <Filho da mãe>.  

 A quarta e última estratégia que prova a hipótese da regra da não naturalidade na 

representação dos clichês inerentes ao uso da língua expõe a frequência de uma linguagem 

formal no discurso da legenda. Araújo (2004) inclusive critica a posição das empresas por trás 

do ambiente audiovisual de restringirem o uso da linguagem coloquial no texto da legenda, 

caso que não se aplica às regras da Netflix. A autora evidencia alguns pontos da forma 

coloquial que são geralmente suprimidos, como a posição do pronome na sentença: <Deixe-

me em paz>, em vez de <Me deixa em paz>; a alternância dos objetos <tu> e <você>; o uso 

do <a gente> no lugar de <nós> e o uso de formas reduzidas do verbo <estar> e a preposição 

<para>: <Ela está maravilhosa/Ela tá ótima>; <Olhem para ela/Olhem pra ela>.  
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4 METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

 Para a análise, a primeira fase foi a escolha do objeto. Club de Cuervos demonstrou 

não ser somente um drama mexicano com enredo futebolístico, mas o seu vocabulário rico em 

aspectos inerentes à oralidade chamaram a atenção e se encaixou com a proposta de análise 

dos fenômenos de variação linguística e sua representação na legendagem sob o prisma da 

naturalidade proposto por Araújo (2004). Nem todos os episódios poderiam ser transcritos e 

examinados, dessa forma, foram escolhidos cinco episódios da primeira temporada (episódios 

3, 4, 12 e 13) e alguns diálogos dos jogadores entre si e aqueles que o personagem Chava 

estivesse presente.  

 Essa configuração específica se justifica pelo grau de informalidade nas interlocuções 

observadas e maior ocorrência de coloquialismos e marcas orais. Foram transcritas um total 

de 328 legendas. Contudo, para o recorte direcionado a este trabalho, nem todo o material foi 

utilizado. Portanto, os trechos analisados no próximo tópico foram selecionados de acordo 

com a relevância para a análise. A pesquisa, em um primeiro momento, seguiu uma linha 

quantitativa de investigação no momento em que o objetivo foi compreender a ocorrência de 

marcas de oralidade em dados numéricos para apontar preferências de uso e comportamentos 

dos personagens. Em seguida, seguiu-se a linha qualitativa de análise, para descrever os 

fenômenos e particularidades encontrados.  

 A segunda etapa resumiu-se à transcrição da fala de cada um dos personagens em 

tabelas lado a lado com as legendas correspondentes. Com base no modelo de Silveira (2011, 

p. 62), as tabelas foram organizadas por meio de uma linha principal com uma breve 

descrição visual da cena, com a finalidade de apreciar o contexto emocional das interações. 

Há também a divisão em quatro colunas: a primeira com o número atribuído às legendas 

como forma de referência, a segunda com o nome do personagem referente à fala, a terceira 

coluna com a transcrição da fala e, na quarta e última coluna, a legenda correspondente à fala. 

As transcrições foram feitas manualmente, sem o uso de softwares específicos. 

 Após a transcrição das falas e legendas, foram identificadas as marcas de oralidade e 

observados os possíveis procedimentos e estratégias de tradução. Na quarta etapa, as marcas 

de oralidade foram observadas com foco maior nos vocativos e, eventualmente, nas palavras 

de baixo calão, gírias e expressões idiomáticas, levando em consideração o conceito de 

clichês proposto por Araújo (2004). Dessa forma, as marcas de oralidade foram examinadas 
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de acordo com o contexto emocional em que foram inseridas, por exemplo: raiva, ansiedade, 

ironia, afetividade etc. 

 Para a coerência dessa investigação, importa descrever os fenômenos com cautela e 

sem julgamentos escorregadios. Afinal, o volume de texto nos produtos legendados é 

consideravelmente reduzido, consequentemente menor que o texto original. Inegáveis são as 

influências técnicas de tempo em tela, limite de caracteres, softwares, marcações, 

segmentações e assim por diante: as já consideradas peculiaridades intrínsecas do processo.  

 Ainda que a Netflix adote uma posição mais liberal, no que diz respeito ao uso do 

registro coloquial, em seu guia para o Brasil, como já descrito, há de se considerar, também, 

os parâmetros estilísticos do próprio tradutor nessa jornada, cogitando a possibilidade de 

haver, inclusive, mais de um tradutor no processo
6
 e ressaltar que traduções literais nem 

sempre são acertadas para o bem do produto. A inclinação a um julgamento sem a observação 

dessas premissas seria um erro, portanto. O objetivo não é realizar uma análise exaustiva de 

todos os aspectos da tradução, pois seria inviável. Pretende-se, sim, fazer referência a alguns 

pontos considerados pertinentes à verificação da naturalidade na tradução das marcas orais 

(vistas como clichês). 

 Para fins de esclarecimento, a análise proposta neste trabalho também conta com 

definições propostas por dicionários não oficiais, disponíveis na internet. A importância de 

uso desses dicionários informais se faz presente na medida em que, frequentemente, os 

próprios usuários falantes do português brasileiro se disponibilizam para conceituar 

expressões, gírias ou outras inerências da coloquialidade de maneira coesa com o momento 

atual de uso da língua e desses termos. As fontes oficiais de pesquisa nem sempre estão 

disponíveis ou não retornam conceitos concretos e passíveis de serem usados como 

justificativa.  

Estes instrumentos da língua possuem uma particularidade distinta da dos 

dicionários impressos: as definições são atualizadas cotidianamente, uma vez que 

são os internautas, usuários da língua, que se responsabilizam pela apresentação das 

definições, exemplos, sinônimos, antônimos, sem a necessidade de se identificarem. 

[...] Considerados por alguns como “lugar de autoridade” [...] na formulação de 

sentidos, os dicionários nem sempre trazem toda a diversificação e movimentação 

dos grupos sociais; isto é, nem sempre explicitam polêmicas sociais. Isso nos incita 

a pensar que a produção de um Dicionário inFormal, que “dá poderes” ao próprio 

falante da língua, é uma iniciativa pertinente para se observar um novo lugar na 

lexicografia digital jamais visto em dicionários formais: “o lugar do falante-

lexicógrafo”. (CONTIERO, 2015, p. 70-71) 

 

                                                           
6
 A autoria das traduções para o português da primeira temporada de Club de Cuervos não foi encontrada nos 

créditos e nem na ficha de catalogação da série. 
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5 INVESTIGANDO AS LEGENDAS DE CLUB DE CUERVOS 

 

 Conforme Almeida (2009), a função do vocativo é indicar apelo, chamado, e pode vir 

no começo, no meio ou no fim da oração. O vocativo constitui uma das marcas de oralidade 

mais presentes nas falas analisadas em Club de Cuervos. De acordo com Silveira (2011, p. 

52), os vocativos nem sempre acrescentam informações importantes ao conteúdo cognitivo do 

texto, principalmente quando são empregados em termos gerais, que servem tão somente para 

reforçar a interação entre os interlocutores. 

 Güey é uma deformação da palavra buey
7
, um tipo de touro usado na agricultura. 

Dessa forma, houve uma mudança fonética e semântica. Segundo o dicionário de 

mexicanismos revisado em 2016, a expressão pode se referir a uma pessoa tonta, a um amigo 

inseparável e companheiro ou a uma determinada pessoa. Também pode ser usado como 

apelativo para se dirigir a alguém, conceito que se encaixa com o do vocativo, e para mostrar 

surpresa, incredulidade ou dor. Boludo, por sua vez, é uma expressão argentina que também 

adquiriu variação semântica e pode ter muitas faces. Sua origem é duvidosa, muitas são as 

tentativas de explicar o que há por trás da criação desse vocábulo. O que se sabe é que há 

algumas acepções, uma delas pode ser o insulto ou forma de tratamento entre pessoas que têm 

algum grau de confiança e companheirismo entre si, demonstrando afetividade: 

 

O significado ofensivo de boludo/a convive, entretanto, com uma versão menos 

ofensiva. Parece, então, que, em certas ocasiões, o vocativo boludo perdeu seu 

caráter de insulto e se tornou o equivalente à forma "che" que costumava distinguir 

os argentinos. [...] o insultivo é uma marca de familiaridade amistosa e o insultativo 

é pura e simplesmente uma agressão. (GELBES E ESTRADA 2003 p. 337) 

(tradução minha) 

 

 No corpus compilado para os propósitos deste trabalho, foram degravadas 367 falas, 

contabilizadas em cerca de 328 legendas transcritas. Foram encontrados 135 casos de 

vocativos em 144 falas (aproximadamente 40% do total). Entre os vocativos omitidos nas 

legendas (total de 29 omissões), 23 são omissões de güey e 3 são omissões de boludo. As 

ocorrências de güey e boludo respectivamente são 61 e 26 vezes, somando 87 ocorrências 

(aproximadamente 65% do total de vocativos encontrados). Como mencionado, esses e outros 

vocativos utilizados são culturalmente representativos e são empregados com bastante 

frequência. A seguir, serão apresentados alguns exemplos com uma visão global dos diálogos 

                                                           
7
 "¿Cuál es el origen de la palabra güey, una de las muletillas más usadas en México?". Disponível em: 

<http://www.bbc.com/mundo/media-41181179> 
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para fins de contextualização e, em seguida, recortes específicos para observar se as 

estratégias de tradução lograram alguma naturalidade de acordo com o contexto emocional 

em que foram inseridas. 

 
Quadro 1 - Club de Cuervos, 1ª temporada, episódio 13. 

221 Potro Tenemos que ganar este partido, 

boludo. Es un partido lindo. 

Temos que ganhar esse jogo, 

parceiro. É um jogo importante. 

223 Potro ¡Vamos a bajar a la Primera A, 

boludo! 

Vamos descer para a Primeira A, 

parceiro! 

232 Potro Moisés, boludo, escúchame. Moisés, <omissão>, escute. 

235 Potro ¡Lo de Grecia ya está cerrado, 

boludo!  

Já fechou com a Grécia, parceiro! 

236 Potro ¡Dale, forro, contestáme! Vamos, babaca, responda! 

239 Potro ¡Váyanse a cagar, forros! Vão se danar, imbecis! 

240 Potro Este partido lo gano yo solo, 

boludos. 

Vou ganhar esse jogo sozinho, 

idiotas. 
Quadro elaborado por Paula Nakayama, no âmbito deste trabalho, setembro de 2017. 

 

 Nessa visão geral do diálogo, o contexto demonstra um momento de tensão. Potro 

recorre aos amigos com visíveis emoções apelativas, implorando pela compaixão dos colegas, 

com muita preocupação e até nervosismo ou raiva. Observa-se a presença de uma omissão do 

vocativo (legenda 232) e algumas variações nas traduções de <forro> e <boludo>. Como 

visto, o termo boludo aparece 26 vezes no total de ocorrências de vocativos e é traduzido por 

<parceiro> 21 vezes.  

 

232 Potro Moisés, boludo, escúchame. Moisés, <omissão>, escute. 

 

 Seguindo termos técnicos de simplificação da informação, o caso da redução total do 

vocativo <boludo> na legenda 232 não compromete a comunicação, não acrescenta 

informação essencial à mensagem e a imagem mostra ao espectador a quem Potro está se 

referindo. Por essas considerações, a omissão se justificaria plenamente. Contudo, há prejuízo 

na representação da função emocional por trás do vocativo suprimido, pois, na cena em que 

esta fala está inserida, Potro se mostra muito nervoso após uma tentativa sem sucesso de 

chamar a atenção dos outros colegas para o seu problema. Faz um apelo, uma intimação, 

implorando para que Moisés lhe dê ouvidos. Pode-se inferir que o vocativo foi empregado 

com valor ofensivo, para chamar atenção do outro ou para intensificar a fala.  
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223 Potro ¡Vamos a bajar a la Primera A, 

boludo! 

Vamos descer para a Primeira A, 

parceiro! 

 

235 Potro ¡Lo de Grecia ya está cerrado, 

boludo! 

Já fechou com a Grécia, parceiro! 

 

240 Potro Este partido lo gano yo solo, 

boludos. 

Vou ganhar esse jogo sozinho, 

idiotas. 

 

 O mesmo contexto emocional de irritação ou raiva ocorre nas legendas acima. Com a 

única exceção da legenda 240, a tradução de <boludo> nas demais continuou como 

<parceiro>, padrão que se repete em vários outros diálogos, mesmo cabendo um vocativo 

com valor de insulto condizente com a tensão da cena: um clichê emocional, segundo as 

parâmetros de Araújo (2004). 

 

221 Potro Tenemos que ganar este partido, 

boludo. Es un partido lindo. 

Temos que ganhar esse jogo, 

parceiro. É um jogo importante. 

 

 O vocativo na legenda 221 representa uma exceção à função emocional de nervosismo 

e raiva, pois, na cena, foi utilizado logo no começo da interação, enquanto Potro ainda estava 

calmo. É o que Gelbes e Estrada (2003, p. 338) chamariam de vocativos-em-frase: "aparecem 

dentro de uma frase, intensificando ou atenuando um ato de fala". 

 

236 Potro ¡Dale, forro, contestáme! Vamos, babaca, responda! 

 

239 Potro ¡Váyanse a cagar, forros! Vão se danar, imbecis! 

 

 Nas legendas acima, é possível verificar, mais uma vez, pelo tom de voz do 

personagem e pela maneira com que aborda Moisés, que está com raiva o suficiente para 

insultar. O termo <Forro>, segundo o Diccionario Actual
8
, é "muito utilizado na Argentina e 

tem valor coloquial e de insulto, principalmente para os considerados 'traidores'". Na primeira 

ocorrência ele é dirigido à Moisés e, no segundo caso, aos demais presentes. <Forro> foi 

                                                           
8
 "forro" in Dicionário inFormal [em linha], 2006-2017, https://diccionarioactual.com/ser-un-forro/ [consultado 

em 19-10-2017] 
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representado nas legendas com os termos <babaca> e <imbecis>. A expressão <váyanse a 

cagar> certamente denota um valor absolutamente pejorativo nesse contexto e sua tradução 

para a legenda simboliza o clássico e mitigado arranjo padrão, recorrentemente alvo de 

críticas: <vão se danar>. 

 Revisando as estratégias de tradução que desvalorizam a naturalidade nas traduções 

dos clichês, a suavização de palavras de baixo calão se encaixa perfeitamente nos casos 

descritos acima e, da mesma forma, nos casos de tradução dos vocativos das legendas 223, 

232, 235 e 240. Alguns clichês brasileiros, além de refletirem o coloquialismo com maior 

coerência, soariam mais naturais. Poderiam ter sido utilizados, com base em sugestões do 

Dicionário Informal, os termos: cuzão
9
, pau no cu

10
, filho da puta

11
, vacilão

12
 (seu vacilão), 

traíra
13

, falso
14

 (seu falso). Alguns deles com possibilidades semânticas diferentes, variando 

entre os valores afetivo e de insulto. 

 

Quadro 2 - Club de Cuervos, 1ª temporada, episódio 12. 

194 Potro Yo estoy jugando como el culo, 

boludo. Le pongo huevos, pero 

no entra la pelota. 

Estou uma merda, parceiro. Me 

esforço pra cacete, mas não marco. 

195 Moisés ¿Y por qué? E por quê? 

196 Potro Porque no se me para la pija, 

boludo. Quiero coger y no puedo. 

Meu pau não sobe, parceiro. Quero 

trepar e não consigo. 

197 Potro Me la quieren chupar y está 

blanda. 

Tentam me chupar e continuo mole. 

198 Potro ¡Me quiero hacer la paja, boludo, 

y no se me para! 

Tento bater punheta e meu pau não 

sobe. 

199 Potro ¿Sabes lo que es eso, boludo? Sabe o que é isso, parceiro? 

200 Moisés ¿Y vienes a ver al padre… porque 

no se te para? 

E veio falar com o padre porque seu 

pau não sobe? 

201 Potro Sí, boludo, ya intenté todo. Sim, parceiro, já tentei de tudo. 

                                                           
9
 "cuzão" in Dicionário inFormal [em linha], 2006-2017, http://www.dicionarioinformal.com.br/cuz%C3%A3o/ 

[consultado em 19-10-2017]  
10

"pau no cu" in Dicionário inFormal [em linha], 2006-2017, 

http://www.dicionarioinformal.com.br/pau%20no%20cu/> [consultado em 19-10-2017] 
11

 "filho da puta" in Dicionário inFormal [em linha] 2006-2017, 

http://www.dicionarioinformal.com.br/filho%20da%20puta/ [consultado em 19-10-2017] 
12

 "vacilão" in Dicionário inFormal [em linha] 2006-2017,   
http://www.dicionarioinformal.com.br/vacil%C3%A3o/ [consultado em 19-10-2017] 
13

 "traíra" in Dicionário inFormal [em linha], 2006-2017, http://www.dicionarioinformal.com.br/tra%C3%ADra/ 

[consultado em 20-10-2017] 
14

 "falso" in Dicionário inFormal [em linha], 2006-2017,  < http://www.dicionarioinformal.com.br/falso/ 

[consultado em 20-10-2017] 
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202 Potro A ver… Si Jesús resucitó, por ahí 

me puede resucitar el pingo, 

boludo. 

Se Jesus ressuscitou, pode 

ressuscitar meu pinto, parceiro. 

Quadro elaborado por Paula Nakayama, no âmbito deste trabalho, setembro de 2017.  

 

 No diálogo acima, as funções emocionais são visivelmente afetivas. Os personagens 

Potro e Moisés interagem dentro de uma igreja e, a partir desse ponto, Potro começa a contar 

ao amigo o motivo de estar lá, desabafando sobre as suas disfunções sexuais com total 

confiança e demonstração de companheirismo por parte de Moisés. É oportuno apontar que o 

padrão de tradução do termo <boludo> continua uniforme, neutralizado na palavra 

<parceiro>. 

 Capella (2009), em um estudo descritivo sobre as expressões utilizadas por falantes do 

português como língua materna em situações informais do cotidiano, com foco nos vocativos, 

comparou dados sobre os vocativos com base em interações de grupos de falantes nativos 

para analisar a produção linguística dos brasileiros. Alguns dos parâmetros de análise foram 

os aspectos de proximidade e distanciamento entre os interlocutores, as estratégias de polidez 

e a variedade lexical que levaram à conclusão de que os brasileiros fazem uso de um variado 

repertório vocabular.  

 Capella (2009, p. 39) observa que, na interação entre homens com maior nível de 

proximidade (demonstrando afetividade), alguns vocativos são entoados com maior 

frequência, seguindo esta ordem: cara, moleque, brother, mermão, amigo, rapaz, campeão, 

parceiro, maluco, mané, velho (vei), bicho e bonitão. Dentre todas essas variedades lexicais 

que poderiam, sem prejuízo, ter sido utilizadas na tradução para a legenda no contexto de 

proximidade, há ainda, de acordo com o Dicionário Informal, o termo <cuzão
15

>, usado para 

contextos de insulto ou de proximidade afetiva entre interlocutores assim como as acepções 

de <boludo>.  

 Ainda com base no diálogo acima, pode-se verificar que algumas expressões 

idiomáticas e gírias foram traduzidas de forma surpreendentemente natural, fugindo aos 

parâmetros estratégicos que corroboram a ausência de naturalidade defendidos por Araújo 

(2004): 

 

                                                           
15

 "cuzão" in Dicionário Universal (RS) em 20-03-2016: "dependendo do contexto, pode significar cara chato, 

cara traiçoeiro, ou serve como apelido pra um amigo". Disponível em: < 

http://www.dicionarioinformal.com.br/cuz%C3%A3o/3/> 
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194 Potro Yo estoy jugando como el culo, 

boludo. Le pongo huevos, pero 

no entra la pelota. 

Estou uma merda, parceiro. Me 

esforço pra cacete, mas não marco. 

  

 A expressão idiomática <le pongo huevos> tem origem no futebol
16

 e se refere ao 

engajamento, à garra e ao esforço empregados pelos jogadores. Foi traduzida por <me esforço 

pra cacete> que, mesmo não sendo um arranjo notavelmente equivalente, é um clichê 

consideravelmente natural nos termos brasileiros: transmite a mesma intensidade com o 

auxílio do <pra cacete> e possui o requinte coloquial da preposição <para> reduzida em 

<pra>. No recorte acima há, ainda, outro caso de expressão idiomática na forma de <estoy 

jugando como el culo>, traduzida por uma versão suavizada sem a real representação do 

termo <culo
17

>: <estou uma merda>. Verifica-se o procedimento de síntese da informação 

não só nessa expressão, mas nessa legenda como um todo; essa atitude na legendagem tende a 

priorizar palavras curtas ou sentenças mais objetivas sempre que há uma opção entre uma 

mais longa e uma mais curta. 

 

196 Potro Porque no se me para la pija, 

boludo. Quiero coger y no puedo. 

Meu pau não sobe, parceiro. Quero 

trepar e não consigo. 

 

 Neste caso, Potro faz uso de <no se me para la pija> para descrever sua falta de 

sucesso na masturbação. A tradução <meu pau não sobe> cumpre um surpreendente papel 

nessa representação devido à sua naturalidade; esse fato se repete em <coger
18

>, cuja tradução 

foi o termo <trepar
19

>, exemplo de uma das inúmeras variações de termos representativos do 

ato sexual no Brasil.  

 

198 Potro ¡Me quiero hacer la paja, boludo, 

y no se me para! 

Tento bater punheta, <omissão>, 

e meu pau não sobe. 

 

202 Potro A ver… Si Jesús resucitó, por ahí Se Jesus ressuscitou, pode 

                                                           
16

 Messi: "El fútbol no se trata de poner huevos". Disponível em: < 

https://www.taringa.net/posts/deportes/19162766/Messi-El-futbol-no-se-trata-de-poner-huevos.html> 
17

 "culo" in Diccionario de la Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=BdppMc5 [consultado em 20-10-

2017] 
18

 Coger. ". intr. vulg. Am. Cen., Arg., Bol., Méx., Par., R. Dom., Ur. y Ven. Realizar el actosexual", in 

Dicionário RAE, http://dle.rae.es/?id=BdppMc5.  
19 Trepar. "[Brasil, Informal] ter relações sexuais. = COPULAR, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 

[em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/dlpo/trepar. 
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me puede resucitar el pingo, 

boludo. 

ressuscitar meu pinto, parceiro. 

 

 Em <hacer la paja>/<bater punheta> (198), também referente à masturbação 

masculina, e <pingo>/<pinto> (202), gíria referente ao órgão genital masculino, não há a 

menor sinalização de suavização das palavras chulas e, pelo contrário, observa-se uma 

reprodução suficientemente condizente com os clichês brasileiros com ocorrências de 

variações lexicais como os casos de <pau> (legenda 196) e <pinto> para a mesma figura do 

órgão masculino. A legenda 202 é mais um exemplo do trabalho de síntese do tradutor que 

deve priorizar o mínimo espaço em tela, pois omite as consideradas "expressões de recheio", 

termo cunhado por Vigara Tauste, explicado por Álvarez (2011 p. 2). 

 

Quadro 3 - Club de Cuervos, 1ª temporada, episódio 4. 

103 Chava Oye, muy cabrón, güey. Muy 

bien, güey. 

Foi o máximo, cara. Muito bom. 

104 Moisés 

Chava 

-¿Cuál? Güey, no mames. 

-Muy cabrón. 

-Que nada, cara. Deixe disso. 

-Foi o máximo. 

105 Moisés Solamente ayudando a tu amigo, 

nada más. 

Só estou ajudando o seu amigo 

106 Chava 

Moisés 

-No seas ojete, güey. 

-Está bien. 

-Não seja babaca, cara. 

-Está bem. 

107 Chava ¿Y qué pedo? ¿Cómo vas? ¿Cómo 

va la vida? ¿Todo bien? 

E aí? Como vai a vida? Tudo bem? 

108 Moisés 

Chava 

-¿Qué crees, güey? 

-¿Qué? 

-Adivinhe, cara! 

-Quê? 

109 Moisés Me separé, güey. Eu me separei. 

110 Chava No mames. Não acredito. 

111 Moisés Se acabó. Acabou. 

112 Moisés Equis, güey. Não importa, cara. 

Quadro elaborado por Paula Nakayama, no âmbito deste trabalho, setembro de 2017.  

 

 Nesse novo diálogo, percebe-se mais um contexto de afetividade entre dois 

personagens: Chava e Moisés. O caso em questão é uma amostra das ocorrências do vocativo 

güey já definido. Suas possibilidades semânticas não incluem o valor de insulto, em termos de 

vocativo, e é uma palavra tão representativa do México que acabou adquirindo, em muitos 

casos, mero aspecto de interjeição, intensificador do ato da fala ou cacoete; desempenhando 

essas funções, então, eventuais omissões desse vocábulo são justificáveis pela falta de 

influência na mensagem. 
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  No corpus compilado, as omissões desse termo nas legendas não superaram 40% em 

relação ao total de ocorrências (61 vezes) e mais da metade foi traduzido por <cara>; mais um 

padrão, bem como o observado em <boludo>. Aqui seria oportuno retomar a visão dos 

estudos sobre a variação e a frequência de uso de alguns vocativos em interações entre 

brasileiros de Capella (2009) para confrontar a opção pela neutralização a um só termo, pois 

toda a premissa se aplica também neste caso.  

 Pode-se descrever, também neste diálogo, algumas expressões que se encaixam na 

estratégia de tradução que usam expressões que não são consideradas clichês. A tradução da 

gíria <no mames> pode ser observada de acordo com essa estratégia. Nas legendas 104 e 110 

houve variação na tradução, essa característica se repete em outras ocorrências:  

 

Quadro 3.1 - Outras ocorrências de <no mames> 

53 Chava No mames, güey. Sem brincadeira. 

210 Cuau ¡No mames, la pinche choza 

vuela, güey! 

É incrível, a maldita cabana voa, 

cara! 

78 Tony ¿Qué? ¡No mames, pendejo! 

¡Goyo me va a matar, güey! 

O quê? Não acredito, idiota! 

Goyo vai me matar, cara! 

295 Moisés 

Chava 

-Nada más. 

-No mames. 

-Só isso. 

-Sem essa. 
Quadro elaborado por Paula Nakayama, no âmbito deste trabalho, setembro de 2017.  

 

 A gíria <no mames> é mais uma das representantes da variante mexicana e, por 

dedução dos contextos de uso, caracteriza incredulidade, negação ou inconformidade. De uma 

perspectiva emocional, pode ser empregada de diversas maneiras. Em Club de Cuervos, a 

maioria das ocorrências aparece em diálogos bastante informais que denotam afetividade, 

deboche, ou mesmo nervosismo, como no caso da legenda 78.  

 

78 Tony ¿Qué? ¡No mames, pendejo! 

¡Goyo me va a matar, güey! 

O quê? Não acredito, idiota! 

Goyo vai me matar, cara! 

 

 As traduções de <no mames> em tais legendas são gramaticais e, sem dúvidas, 

bastante funcionais. Contudo, conforme a estratégia apontada por Araújo (2004), não 

exprimem expressões que sejam realmente clichês brasileiros: <não acredito>, <deixe disso>, 

<sem essa>, <sem brincadeira> e <é incrível>. Recorrendo aos dicionários informais que 

buscam definir o português de uma forma mais coerente, sob o parâmetro coloquial, e com o 

auxílio dos próprios falantes brasileiros, algumas gírias soariam mais naturais como: não 
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fode
20

, (cê) tá me tirando
21

, e (cê) tá me zoando
22

, ambas denotam também um certo deboche, 

ironia e incredulidade.  

 

103 Chava Oye, muy cabrón, güey. Muy 

bien, güey. 

Foi o máximo, cara. Muito bom. 

104 Moisés 

Chava 

-¿Cuál? Güey, no mames. 

-Muy cabrón. 

-Que nada, cara. Deixe disso. 

-Foi o máximo. 

112 Moisés Equis, güey. Não importa, cara. 

 

 A criação de expressões gramaticais, porém não consideradas de fato um completo 

clichê ocorre da mesma forma nas traduções de <equis> e <muy cabrón> nas legendas acima. 

<Equis> está definido no Dicionário de Mexicanismos como referência a algo sem valor ou 

importância. Os clichês <dane-se
23

> ou <tanto faz
24

> caberiam como tradução, pois têm a 

mesma denotação e são considerados clichês naturais para o português do Brasil. Na segunda 

expressão, o arranjo todo simboliza um efeito expressivo graças ao termo <cabrón>. Essa 

expressão seria equivalente ao clichê <muito foda> em português, que sem dúvidas 

repercutiria na legenda de maneira mais coerente com a coloquialidade do discurso. Resulta 

curioso como alguns termos adquirem acepções diferentes a medida que a língua vai 

evoluindo. Esse é o caso de <cabrón>, que, no contexto mexicano, em conjunto com outras 

partículas, pode adquirir variados significados, inclusive o de vocativo: 

 

Quadro 3.2 - Exemplos de novos contextos semânticos do termo cabrón 

2 Chava Lo voy a rediseñar yo mismo 

para que veas lo cabrón que 

estoy. 

Vou criá-los eu mesmo para ver 

do que sou capaz. 

230 Cuau No es algo personal, cabrón. 

¡No lo tomes así! 

Não é algo pessoal, cara. Não 

leve para esse lado! 
Quadro elaborado por Paula Nakayama, no âmbito deste trabalho, setembro de 2017.  

 

                                                           
20

 "não fode" in Dicionário inFormal [em linha], 2006-2017, 

http://www.dicionarioinformal.com.br/n%C3%A3o%20fode/ [consultado em 30-10-2017]  
21

 "tá me tirando" in Dicionário inFormal [em linha], 2006-2017, 

http://www.dicionarioinformal.com.br/t%C3%A1%20me%20tirando/ [consultado em 30-10-2017] 
22

 "tá me zoando" in Dicionário inFormal [em linha], 2006-2017, 

http://www.dicionarioinformal.com.br/t%C3%A1%20me%20zoando/ [consultado em 30-10-2017] 
23

 Dane-se. "que não se importa com algo" in Dicionário inFormal [em linha], 2006-2017, 

http://www.dicionarioinformal.com.br/dane-se/ [consultado em 19-12-2017] 
24

 Tanto faz. "significa que, subjetivamente, o resultado ou a escolha, é indiferente para a pessoa que o analisa" 

in Dicionário inFormal [em linha], 2006-2017, http://www.dicionarioinformal.com.br/tanto%20faz/ [consultado 

em 19-12-2017] 
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107 Chava ¿Y qué pedo? ¿Cómo vas? 

¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? 

E aí? Como vai a vida? Tudo bem? 

 

 Em termos de gírias, o diálogo do terceiro exemplo ainda traz o <¿qué pedo?>, na 

legenda acima, expressão coloquial para um cumprimento informal, cuja tradução logrou ser 

suficientemente natural: <e aí?>. Mesmo com a circunstância das reduções que o tradutor faz 

para deixar a mensagem mais objetiva, ganhou espaço na legenda, exercendo um papel 

significamente natural. 

 

Quadro 4 - Club de Cuervos, 1ª temporada, episódio 13. 

250 Aitor "Muerdealmuadas". "Morde-franja". 

251 Aitor No sé si sabéis que almohada 

va con "o-h". 

Na verdade, se escreve "fronha". 

252 Aitor Pero era de esperar. Mas era de se esperar. 

253 Aitor Alguno de vosotros sois tan 

monos que no habéis acabado 

ni la primaria. 

Alguns de vocês são tão tapados 

que não terminaram nem o 

primário. 

254 Cuau ¿Qué? O quê? 

255 Aitor Así que has sido tú, ¿no? Então foi você, né? 

256 Cuau ¿Qué dijiste, pinche putito? O que você disse, maricas 

maldito? 

257 Aitor Bueno, al menos pusiste 

soplanucas bien. 

Bem, ao menos escreveu "bicha" 

direito. 

258 Aitor 

Cuau 

-¿Qué pasa? 

-Pinche españolete de mierda… 

-O que há? 

-Maldito espanholzinho de 

merda... 
Quadro elaborado por Paula Nakayama, no âmbito deste trabalho, setembro de 2017.  

 

 

 Como último exemplo, para demonstrar os muitos jogos de palavras inerentes a 

qualquer processo tradutório, o diálogo acima parece um quebra-cabeça de difícil resolução, a 

princípio. A cena é protagonizada pelos jogadores em seus vestiários. Aitor, ao chegar, 

encontra um bilhete junto ao seu uniforme que ofende sua sexualidade. O jogador logo 

descobre que foi deixado por Cuau; a partir daí, há uma discussão e, posteriormente, uma 

briga corpo a corpo. Cabe mencionar que o contraste do bilhete na cena não é perfeitamente 

visível para o espectador. Aitor, então, pronuncia o que está escrito: 

 

250 Aitor "Muerdealmuadas". "Morde-franja". 

251 Aitor No sé si sabéis que almohada 

va con "o-h". 

Na verdade, se escreve "fronha". 
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 O que está escrito no bilhete é uma expressão pejorativa direcionada aos 

homossexuais. Em espanhol é conhecida como <muerdealmohadas> e em português como 

<morde-fronha>; verifica-se que ambas expressões são equivalentes e somente há mudança 

do objeto: travesseiro e fronha. Cuau, ao escrever o bilhete, acaba errando a grafia e Aitor 

ironiza esse fato, apontando o erro e, consequentemente, insinuando que o jogador seria semi-

analfabeto. O tradutor tenta imprimir essa mesma comicidade na legenda, porém, de uma 

maneira controversa. Opta por mudar o objeto, <fronha> para <franja>, para simbolizar o 

mesmo erro. A opção parece cumprir o propósito, afinal, são duas palavras com alguma 

semelhança fonética. Contudo, o erro de Cuau está centrado na grafia e não no objeto da 

expressão como o tradutor propõe. Perde-se, então, a semântica de todo o ato. Uma possível 

sugestão para resolver esse problema seria configurar de alguma maneira o erro de grafia, por 

exemplo, usando <mordifronha
25

> . Em <soplanucas>, também pejorativo aos homossexuais, 

o tradutor escolhe <bicha> como estratégia generalizadora, pela falta de uma expressão 

equivalente em português na reprodução imagética que a expressão original produz. 

 Outro ponto desse diálogo é a ocorrência da gíria <pinche>, mais uma expressão no 

rol de representatividades mexicanas. Essa expressão é comumente equiparada ao <fucking> 

do inglês. Ou seja, é um termo de difícil tradução, pois pode adquirir incontáveis 

possibilidades semânticas. No português não há um termo nem algum clichê tão 

representativo nessa escala. De acordo com o autor José Emilio Pacheco (2013), <pinche> "se 

desfez da sua acepção normal para adquirir, não se sabe quando, as características de um 

epíteto depreciativo que surpreende por sua onipresença e durabilidade" (tradução minha)
26

. 

Considerar sua tradução <maldito(a)> sob os parâmetros da naturalidade ou não incorreria em 

um caso de incógnita. Não é o caso de <maricas>, vocábulo referente aos homossexuais e 

que, sem erro, não é nenhum clichê natural brasileiro como as palavras <viado>, <bicha>, 

<viadinho>, <baitola>, <boiola> e etc. 

 

 

                                                           
25

Em uma busca no Google, foi encontrada uma interação em um fórum sobre jogos onde o usuário, 

aparentemente de forma não deliberada, usou equivocadamente a palavra "mordifronha" para insultar outro 

usuário. Buscar "mordifronha" em: <http://ryudragon.forumeiros.com/t221p25-noobologia> 
26

"Atlas sonoro de palabras autóctonas del español". Disponível em: <http://blogs.elpais.com/papeles-

perdidos/atlas-sonoro-de-palabras-aut%C3%B3ctonas-del-espa%C3%B1ol/> 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo inicial proposto neste trabalho permitiu não somente a visualização dos 

fatores condicionantes por trás do funcionamento das principais modalidades de tradução 

audiovisual, mas também a importância da reflexão a esse respeito com a finalidade de rebater 

críticas superficiais e injustas direcionadas a essa atividade, geralmente feitas por quem 

desconhece as peculiaridades e as limitações eventualmente impostas. No âmbito da 

legendagem, ressaltou-se a sua dependência da conciliação entre os canais verbais e não 

verbais componentes, além do momento conveniente para cada legenda aparecer e 

desaparecer, preservando o sincronismo entre a fala dos personagens, as imagens e o tempo 

de duração das legendas na tela. A velocidade de leitura dos espectadores também é 

considerada. Afinal, se o texto da legenda é muito longo e o tempo de exposição é muito 

curto, o público não alcança a compreensão da mensagem. 

 Sem excluir a possibilidade de intervenção do próprio tradutor com suas escolhas 

deliberadas e pautadas na sua visão de tradução ideal, discutiu-se a maneira com que a 

legendagem agrega procedimentos de confecção que influenciam diretamente o trabalho de 

quem traduz. Não somente os procedimentos devem ser considerados, mas a totalidade do 

conjunto de fatores que tornam essa atividade uma tradução especial(izada)
27

, subordinada a 

aspectos que ultrapassam as condicionantes linguísticas e técnicas, como os processos de 

produção e distribuição que envolvem diversos profissionais e críticos da mídia. 

 Retomando os primeiros parágrafos dedicados ao aspecto crítico do texto para 

legendas, do ponto de vista da comunicação, a criticidade do espectador ataca justamente um 

de seus maiores veículos: a língua. A naturalidade, ou melhor, a sua ausência, costuma ser 

contestada como consequência da sensação de estranheza por parte do espectador que 

acompanha a legenda e, principalmente, por aquele que tem algum conhecimento prévio da 

língua de partida, ou da forma com que ela é usada em determinado contexto de interlocução, 

e interpreta que o original foi representado por meio de traduções inverossímeis ou que fogem 

do seu conhecimento de uso real da língua materna. O principal exemplo dessa situação é a 

suavização ou minimização das palavras de baixo calão que podem ser adotadas tanto pela 

                                                           
27

Termo utilizado por Fernando Toda no artigo "Subtitulado y doblaje: traducción especial(izada)", Quaderns. 

Revista de traducción 12, 2005, p. 119-132. 
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arbitrariedade do próprio tradutor com ideais de censura, ou, em muitos casos, pelas 

exigências institucionais às quais ele está subordinado e que seguem o mesmo princípio. 

 Da análise no capítulo anterior, conclui-se que há, no corpus pesquisado, uma espécie 

de estágio morno de transição de um paradigma antigo sob o qual os tradutores viam-se 

limitados com maior rigidez. Percebe-se que são muitos os vestígios da "velha política" no 

texto da legenda da primeira temporada de Club de Cuervos. O estilo do tradutor, por 

dedução, parece não ter se adaptado às novas regras e ao liberalismo das novas mídias, como 

o caso da Netflix; há resquícios de autocensura. É possível observar que não há maneira de 

fugir da limitação técnica de tempo e número de caracteres e linhas, da busca pela informação 

inserida no menor espaço possível, da sincronia; entretanto, esse padrão não pode servir de 

justificativa para traduções pobres.  

 E por "velha política" compreendem-se a censura linguística e a padronização de 

vocábulos que, muitas vezes, incidem na elevação do produto a algum tipo de status, 

veiculador de culturas ou peça de reafirmação cultural. O texto da legenda, com base nesse 

paradigma, está, por analogia, dentro de uma "dieta" modelo cuja fuga pode causar traumas 

irreparáveis. A partir da análise descritiva do capítulo anterior, resulta evidente que, ainda 

havendo possibilidades de tradução de tantos termos representativos de suas zonas 

geográficas como güey e boludo, o tradutor os representa superficialmente e se dá apenas o 

trabalho de diferenciá-los e reduzi-los a menos que o mínimo das possibilidades do repertório 

do português brasileiro sugeridas na análise. Esconde-se por trás dessa cortina o "brilho" da 

variante mexicana, e tantas outras presentes na série, e ganha visibilidade a falsa ilusão de que 

o que se ouve daquele espanhol não passa de uma língua neutra e formal, aquém da 

coloquialidade e da variação linguística. Sabe-se que nem sempre é possível fazer esse tipo de 

representação sem que haja perdas, mas as possibilidades existem e demandam especial 

atenção. 

 Foi possível verificar com os exemplos, enquadrando as marcas de oralidade do ponto 

de vista dos clichês, que os resultados da tradução variaram entre neutralizações e 

compensações que transitam entre a naturalidade e a não naturalidade. Como esperado, muitas 

expressões de recheio, redundâncias e repetições foram omitidas e, ainda com a baixa 

exigência pela norma padrão da Netflix, a oralidade não foi exponencialmente representada. 

Os fatos isolados de expressividade do natural na tradução foram surpreendentes e 

devidamente reconhecidos. Não se descarta assumir que a mudança na tendência encontrada 
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pode perfeitamente ter acontecido pela possível presença de mais de um tradutor encarregado 

das legendas.  

 Contudo, dentro do conjunto, a configuração seguiu majoritariamente a tendência da 

formalidade e da linguagem não condizente com o uso corrente e natural da língua de destino. 

A questão que se coloca diante das conclusões desta análise é a importância da 

individualização das produções audiovisuais cujo discurso destoa de qualquer padrão, seja em 

nível de caracterização de personagens ou do conjunto da obra, como o caso de Club de 

Cuervos, produzido inteiramente no México. 

 Como desdobramentos desse trabalho, almeja-se o aprofundamento na análise das 

demais marcas de oralidade, com embasamento sociolinguístico, ainda podendo ser 

consideradas sob o aspecto do emprego em contexto emocional do ato da fala e da 

naturalidade por trás dos clichês conceituados por Araújo (2004). Por contar com mais de 

duas temporadas, sendo a terceira a mais recente, lançada em setembro de 2017, é possível 

buscar por mudanças no texto da tradução, evoluções com relação à tradução de gírias, 

palavrões ou expressões mais coloquiais e passíveis de análise sob o manto da naturalidade. 

Por ser uma série com enredo futebolístico, as análises dos diversos jargões do futebol 

também se tornam possíveis, além do aprofundamento na observação da tradução das 

expressões de cunho cultural, como as expressões idiomáticas e as demais ocorrências de 

gírias e palavrões, que a extensão desse trabalho não pôde alcançar. Espera-se que, a partir do 

desenvolvimento e colocações deste trabalho, tenha-se realizado uma satisfatória contribuição 

em prol dos avanços e reflexões acerca da Tradução Audiovisual enquanto área dos Estudos 

da Tradução. 
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ANEXOS 

1 TRANSCRIÇÃO DOS EPISÓDIOS 

 

Nº PERSONAGEM FALA LEGENDA  

CLUB DE CUERVOS - 1ª TEMPORADA - EPISÓDIO 3 

Chava reflete sobre os uniformes do Cuervos e chega à conclusão de que deve redesenhá-los sob o pretexto de que, dessa 

forma, pode inovar e trazer a sonhada estrela para o time. Hugo Sánchez, seu fiel escudeiro, tenta alertar sobre o possível 

equívoco dessa decisão. 

1.  Hugo Sánchez Eh, señor… Senhor... 

2.  Chava Lo voy a rediseñar yo mismo para que veas 

lo cabrón que estoy. 

Vou criá-los eu mesmo para ver do que sou 

capaz. 

3.  Hugo Sánchez ¡Pero son unos clásicos, jefe! Mas são um clássico, chefe! 

4.  Chava Sí, también los tocadiscos y todo mundo 

trae el iPod, ¿o no? 

O toca-discos também e todos usam iPod, 

não? 

5.  Hugo Sánchez Pero así son los del River Plate. Os do River Plate são assim. 

6.  Chava ¿Y qué? Los del River Plate tienen una 

marca. 

E daí? Os do River Plate têm uma marca. 

Nós parecemos as Páginas Amarelas. 

7.  Chava Nosotros parecemos la Sección Amarilla. x 

8.  Chava 

Hugo Sánchez 

-Ya te puedes ir, gracias. 

-Sí, señor. 

-Pode ir, obrigado. 

-Sim, senhor. 

9.  Chava 

Hugo Sánchez 

-Hugo Sánchez. 

-Dígame, señor. 

-Hugo Sanchez. 

-Diga-me, senhor. 

10.  Chava Consígueme un agente de relaciones 

públicas. 

Arranje um RP para mim. 

11.  Hugo Sánchez 

Chava 

-Sí, señor. 

-Hugo Sánchez. 

-Sim, senhor. 

-Hugo Sanchez 

12.  Chava 

Hugo Sánchez 

-Dígame. 

-Que sea del D.F. 

-Diga. 

-Da capital. 
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13.  Hugo Sánchez Del D.F., señor. Da capital, senhor. 

Tony e os jogadores conversam sobre subornar o treinador para que ele deixe Tony estrear no próximo jogo. 

14.  Tony Parece que nunca voy a debutar. Parece que nunca vou estrear. 

15.  Potro ¿Cuánto pusiste, boludo? Quanto você arrecadou, parceiro? 

16.  Tony Pues como 10 000 pesos más. Fue todo lo 

que… 

Cerca de dez mil pesos. Foi tudo que... 

17.  Moisés ¿Diez mil pesos, Tony? No manches, güey, 

eres futbolista, cabrón. 

Dez mil pesos, Tony? Deixe disso, você é 

um jogador de futebol, cara. 

18.  Tony Fue todo lo que me pudieron mandar mis 

hermanos. 

Foi tudo o que meus irmãos puderam 

mandar. 

19.  Potro ¿Por qué no usas una parte de esa guita  Use uma parte e contrate alguém que passe 

por sua mãe. 

20.  Potro para contratar a alguien que se haga pasar 

por tu mamá? 

x 

21.  Tony Pero ¿qué? ¿Una actriz o algo así? Uma atriz ou algo assim? 

22.  Cuau Sí, pendejo, ya ves que hay un chingo de 

actrices 

Sim, imbecil, muitas atrizes trepam com 

treinadores. 

23.  Cuau que andan cogiendo con entrenadores. x 

24.  Tony Porque las actrices no se dedican a eso. As atrizes não fazem isso. 

25.  Potro Una puta, boludo. Te está hablando de una 

puta. 

Seu idiota, ele está falando de prostitutas. 

26.  Moisés ¿Sabes dónde están las mejores? Avenida 

Bicentenario. 

Sabe onde você encontra as melhores? 

Avenida Bicentenario. 

27.  Tony 

Potro 

-¿Una puta? 

-Una puta. 

-Uma prostituta? 

-Uma prostituta. 

28.  Moisés 

Tony 

-Bicentenario. 

-¿Bicentenario? 

-Bicentenario. 

-Bicentenario? 

29.  Tony 

Moisés 

-Muchas gracias. 

-De nada, hermanito. 

-Muito obrigado. 

-De nada, irmãozinho. 

Chava leva seu primo JP aos vestiários do Cuervos e tenta impressioná-lo fingindo ter uma intimidade com os jogadores, 
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mostrar liderança como um verdadeiro empreendedor dono de um time, mostrar que tem o respeito do time, mas fica claro 

que não consegue convencer.  

30.  Chava ¡Qué pedo, putitos! Filhos da mãe! 

31.  Chava ¿Ahora sí se van a lucir o la van a cagar 

otra vez? 

Agora vão conseguir ou vão pisar na bola de 

novo? 

32.  Chava ¿Qué pedo? ¿Cuándo es el carnaval do 

Brasil, cabrón? 

Que droga é essa? Quando é o carnaval do 

Brasil? 

33.  Chava 

Tony 

-Chinga. 

-¿Qué onda, Sr. Chava? 

-Demais. 

-Como vai, Sr. Chava? 

34.  Chava Cállese. Cale a boca. 

35.  Chava ¡A huevo, puto! Certo, maricas! 

36.  Chava ¿Qué pedo? ¿Estás jalando o qué? E aí? Está malhando? 

37.  Potro Tuve que hacerlo. Eu precisava. 

38.  Chava Nada menos me esperaba, güey, no quiero 

man boobs. 

Não esperava menos, cara, não quero man 

boobs. 

39.  Chava -¿Qué onda, güey? Chido. 

-¿Qué tal? ¿Cómo están? 

-E aí, cara? 

-Oi, tudo bem? 

40.  Chava Vengan para acá, les voy a dar un speech. Venham aqui, vou fazer um discurso. 

41.  Chava Como siempre. Como sempre. 

42.  Chava ¡Venga, acérquense, chinga! Círculo de 

confianza. ¿Okey? 

Venham, aproximem-se, merda! Círculo de 

confiança. Certo? 

43.  Chava Bueno, como saben, alcanzar una estrella 

ha sido un madrazo. ¿No? 

Como sabem, tem sido duro conseguir uma 

estrela, não? 

44.  Chava Y todos los medios están hablando de ella. A imprensa toda está falando disso. 

45.  Chava ¿Nada? Güey… Nada? Caras... 

46.  Chava Está en todos los periódicos, no mamen. Está em todos os jornais, estão brincando? 

47.  Chava Fue trending topic local en Nuevo Toledo 

15 minutos, güey. 

Foi trending topic local em Nuevo Toledo 

por 15 minutos. 

48.  Chava Vale madres. El punto es, échenle huevos, 

¿no? 

Não importa. A questão é: deem o seu 

melhor, está bem? 
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49.  Chava Yo ya hice mi parte. Por favor, ¡échenle 

ganas, güey! 

Eu fiz minha parte. Por favor, deem o seu 

melhor, amigos! 

50.  Chava No me hagan quedar mal. ¿O qué? Não me deixem na mão. Estou pagando para 

perderem? 

51.  Chava ¿Les voy a estar pagando para que pierdan 

partidos? ¿O qué? 

x 

52.  Chava 

Rio 

-¿Así lo hacen en Brasil, güey? ¿Eh? 

-No. No. 

-É assim no Brasil? 

-Não. 

53.  Chava No mames, güey. Sem brincadeira. 

54.  Chava ¿O en Brasil por eso les pagan, o qué, 

cabrón? ¿Eh? 

Pagam para perderem no Brasil, cara? 

55.  Chava Entonces, chinga madre. Então, cacete.  

Cuau e Potro conversam sobre investir dinheiro e logo Tony aparece contando como conseguiu alguém para se passar por 

sua mãe e se encontrar com o treinador em troca da estreia no jogo.  

56.  Cuau Subió el yen. O yen subiu. 

57.  Cuau Me acabo de ganar 50 000 dólares. ¡Yo 

pago el asado, niñas! 

Acabei de ganhar US$ 50 mil. O jantar é por 

minha conta, meninas! 

58.  Potro ¿Quién te está manejando la guita? Quem cuida da sua grana? 

59.  Cuau Ya nadie. Ya me cansó. Ninguém. Já cansei 

60.  Cuau Pinches brokers me metieron la corneta dos 

veces. 

de ser ferrado pelos malditos corretores. 

61.  Potro 

Cuau 

-¿Y me puedes dar una manita con eso? 

-Sí. 

-Pode me dar uma mão nisso? 

-Sim. 

62.  Cuau ¿Y tú qué? E aí? 

63.  Cuau 

Tony 

¿Cómo te fue en la Bicentenario? 

-Bien, ¿eh? 

-Como foi lá na Bicentenario? 

-Bem. 

64.  Tony Bien, encontré una chava que dijo que sí le 

va a entrar. 

Encontrei uma moça que aceitou o trabalho. 

65.  Cuau O sea, ¿cómo? ¿Encontraste una vieja en la 

Bicentenario? 

Como? Encontrou uma mulher na 

Bicentenario? 
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66.  Tony Sí, vino a ver el míster en la mañana. Se 

metieron a su oficina y todo. 

Sim, veio falar com o treinador de manhã. 

Se fecharam no escritório e tudo o mais.  

67.  Tony Yo creo que hoy juego. Acho que deu tudo certo. 

68.  Potro ¿Vos mandaste una churri de la 

Bicentenario con Goyo? 

Você mandou uma puta da Bicentenario 

para Goyo? 

69.  Tony Sí. ¿Por qué?  Sim. Por quê? 

70.  Potro ¿Cómo por qué, boludo? Son travestis. 

Tremendos travestis. 

Como assim, parceiro? São travestis. 

Malditos travestis. 

71.  Potro Un chorizo así de largo tienen. Com um chorizo daqueles. 

72.  Tony ¿Qué? ¿Cómo?  O quê? Como? 

73.  Cuau Son damas con rama. Sí entiendes, ¿no? São damas com paus. Entende, não? 

74.  Tony A ver. ¿Ustedes me hicieron que yo le 

trajera  

Vocês me mandaram trazer 

75.  Tony -una vieja con pito a Goyo? 

-¡No! 

-uma garota com pau para o Goyo? 

-Não! 

76.  Potro Nosotros te estamos haciendo la joda a vos, Nós estávamos sacaneando você. 

77.  Potro vos fuiste el boludo que la llevó. Foi você quem a levou até ele. 

78.  Tony ¿Qué? ¡No mames, pendejo! ¡Goyo me va 

a matar, güey! 

O quê? Não acredito, idiota! Goyo vai me 

matar, cara! 

79.  Potro ¡No te puedo creer, boludo! Não acredito, parceiro! 

CLUB DE CUERVOS - 1ª TEMPORADA - EPISÓDIO 4 

Chava aparece no meio do treinamento para conversar com Moisés e perguntar o motivo de não estarem conseguindo fazer 

gols nos últimos jogos. 

80.  Potro Buena, la concha de tu madre. Muito bem. Minha nossa. 

81.  Chava ¿Qué pedo, putín? E aí, maricas? 

82.  Moisés ¿Qué te pasa, idiota? 

¿Cómo estás, canijo? 

O que é, idiota? 

Como você está, nanico? 

83.  Chava 

Moisés 

- Pues bien, güey, chingón. 

- ¿Cómo te fue en Acapulco? 

- Demais, cara. 

- Como foi em Acapulco? 

84.  Chava Definitivamente ligo mejor cuando vienes Com certeza faço mais sucesso quando você 
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conmigo, güey. vem comigo, cara. 

85.  Chava ¿Qué pedo? ¿La Ximena te sigue queriendo 

cortar el pito o qué? 

Como andam as coisas? Ximena continua 

puta com você? 

86.  Moisés No. No. Lo hemos hablado bastante bien 

y… lo tomó bien, eh. Hasta eso. 

Não. Conversamos direito e ela entendeu. 

87.  Chava Entonces ¿qué pedo? ¿Cómo van? Então, como vão as coisas aqui? 

88.  Moisés ¿De qué? O quê? 

89.  Chava Pues ya sabes. Si tú piensas que yo puedo 

hacer algo para que el equipo esté mejor. 

Quero saber se posso fazer algo para 

melhorar o time. 

90.  Chava Ya sabes. Cuentas conmigo para lo que sea, 

güey. 

Conte comigo para o que for, amigo. 

91.  Moisés ¿Estás escuchando a los comentaristas otra 

vez, verdad? 

Voltou a escutar os comentaristas, não? 

92.  Chava Mi jefe los oía todo el tiempo, güey. Meu velho sempre os ouvia. 

93.  Moisés Sí, pero a tu papá sí los querían. Sim, mas gostavam do seu pai. 

94.  Chava Cállate, güey. Cale a boca. 

95.  Chava No, en serio, ¿qué pedo? ¿Qué está 

pasando? 

Não, é sério, como vão as coisas? 

96.  Chava 

Moisés 

- ¿Por qué no meten goles? 

- Pues dile al Goyo, güey. 

- Por que não fazem gols? 

- Fale com Goyo. 

97.  Moisés Dile a ese güey que nos ponga a mí y al 

Potro arriba. 

Fale para ele colocar Potro e eu na frente. 

98.  Moisés Nos bajó. No estamos haciendo nada abajo, 

güey. 

Nos pôs atrás. Não fazemos nada lá. 

99.  Moisés Estamos tragando mierda. Estamos na pior.  

Chava e Goyo voltam a discutir a questão da formação do time na frente de Félix e Isabel. Goyo se exalta com a prepotência 

de Chava e Chava se exalta com as escolhas de Goyo.  

100.  Chava 

 Goyo 

-Pídeme una disculpa, güey. 

-¡Chinga tu madre! 

-Peça desculpas. 

-Vá se foder! 

101.  Chava ¡Se te olvida para quién trabajas, pendejo! Está esquecendo para quem trabalha! Peça 
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¡Pídeme disculpas! desculpas! 

102.  Goyo ¡Chingado! Vá se danar! 

Chava parabeniza Moisés pelo jogo e conversam rapidamente.  

103.  Chava Oye, muy cabrón, güey. Muy bien, güey. Foi o máximo, cara. Muito bom. 

104.  Moisés 

Chava 

-¿Cuál? Güey, no mames. 

-Muy cabrón. 

-Que nada, cara. Deixe disso. 

-Foi o máximo. 

105.  Moisés Solamente ayudando a tu amigo, nada más. Só estou ajudando o seu amigo 

106.  Chava 

Moisés 

-No seas ojete, güey. 

-Está bien. 

-Não seja babaca, cara. 

-Está bem. 

107.  Chava ¿Y qué pedo? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la 

vida? ¿Todo bien? 

E aí? Como vai a vida? Tudo bem? 

108.  Moisés 

Chava 

-¿Qué crees, güey? 

-¿Qué? 

-Adivinhe, cara! 

-Quê? 

109.  Moisés Me separé, güey. Eu me separei. 

110.  Chava No mames. Não acredito. 

111.  Moisés Se acabó. Acabou. 

112.  Moisés Equis, güey. Não importa, cara. 

113.  Chava 

Moisés 

-No sabía, güey. 

-No pasa nada. Sí. 

-Não sabia, cara. 

-Tudo bem. 

114.  Chava 

Moisés 

-Te veo bien, güey. 

-Sí. 

-Você parece bem. 

-Sim. 

115.  Chava ¿Estás bien? ¿Estás viendo el lado positivo 

o qué? 

Você está bem? Está vendo o lado positivo? 

116.  Moisés No, la neta sí la extraño, güey. Não, na verdade, sinto falta dela. 

117.  Moisés 

Chava 

-¿Qué te digo? 

-Yo también extraño los lácteos, güey, 

-O que posso dizer? 

-Também sinto falta dos laticínios, 

118.  Chava pero hay muchas cosas más que uno puede 

comer, güey. 

mas tem muitas outras coisas para comer por 

aí. 

119.  Moisés 

Chava 

- No te pases de baboso, güey. 

-¿O no, güey? 

-Não seja bobo, cara. 

-Não é, cara? 
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120.  Moisés 

Chava 

-Pinche mentalidad de soltero, güey.  

-!Güey! 

-Maldita mentalidade de solteiro. 

-Ai, cara! 

121.  Moisés Por eso no tienes vieja, güey. Por isso não tem mulher. 

122.  Chava Pues tú estás igual de soltero que yo ya, 

cabrón. 

Você também está solteiro, cara. 

123.  Moisés -¿Qué pedo, güey? E aí, cara? 

124.  Moisés Vamos a echar unas chelas, ¿no? Vamos tomar umas? 

125.  Chava 

Moisés 

-Sí, sí, güey.  

-Vamos a salir, ¿o qué? A hacer algo. 

-Sim, cara. 

-Vamos sair para fazer alguma coisa. 

126.  Chava 

Moisés 

-¿Cómo no? Cuando quieras, güey. 

-¿Hoy? 

-Claro. Quando quiser, cara. 

-Hoje? 

127.  Chava 

Moisés 

-Hoy no puedo, güey. 

-¿Por qué no, güey? 

-Hoje não posso. 

-Por que não? 

128.  Chava Tengo un evento. Tenho um evento. 

129.  Moisés ¿De qué tienes tu evento? Que evento é esse? 

130.  Chava No sé bien, el Hugo Sánchez me lo agendó. Não sei bem. Hugo Sanchez agendou. 

131.  Chava Pero si quieres, ahorita le pregunto, y si no 

se arma, salimos, güey, ¿no? 

Mas posso perguntar a ele e se não rolar, a 

gente sai. 

132.  Moisés 

Chava 

-Va. Pero ¿neta, güey? 

-Sí, güey. 

-Sério, cara? 

-Sim, cara. 

133.  Chava 

Moisés 

-Muy bien, cabrón. 

-Todos, güey. 

-Você jogou muito bem, cara. 

-Todo mundo, cara. 

CLUB DE CUERVOS - 1ª TEMPORADA - EPISÓDIO 12 

Aitor e Chava conversam sobre a polêmica sexualidade de Aitor, recém divulgada na mídia. Chava o defende, mantendo seu 

posto no time, sem se importar com o que os jogadores possam dizer sobre isso. 

134.  Aitor ¡Joder! Porra! 

135.  Aitor ¡Es que ni siquiera soy gay! !Y tú lo sabes! Nem sou gay! E você sabe! 

136.  Chava 

Aitor 

-A ver, eso es un tecnicismo, nada más. 

-Tú lo sabes. 

-Isso é só um detalhe. 

-Você sabe. 

137.  Chava Bueno, cada quien puede hacer con su Cada um pode fazer o que quiser com seu 



50 
 

cuerpo lo que sea. Ya lo entiendo, güey. corpo. Eu entendo. 

138.  Chava Yo, a ver. Yo te apoyo. Escute, eu apoio você. 

139.  Chava Nosotros te apoyamos. Nós apoiamos você. 

140.  Aitor ¿Pero quieres que siga jugando? Mas você quer que eu continue jogando? 

141.  Chava Claro que sí. Claro. 

142.  Chava Me costaste una fortuna como para tenerte 

en tu casa llorando, güey. 

Gastei uma fortuna com você para agora 

ficar em casa chorando. 

143.  Aitor 

Chava 

-¿Y los demás? 

-¿Los demás, qué? 

-E os outros? 

-O quê? 

144.  Chava ¡Que les den por el culo! ¡Si yo digo que tú 

juegas, tú juegas! 

Podem ir se foder! Eu decido se você joga 

ou não! 

145.  Chava Y… cuando digo que les den por el culo… E quando digo para irem se foder... 

146.  Chava … no es literal. ... não é literalmente. 

Os jogadores comentam sobre a sexualidade de Aitor até serem interrompidos por Chava, que o defende. 

147.  Potro Yo le dije, ¿o no, boludos? Que este pibe 

algo raro tenia. 

Eu falei, não falei, parceiros? O garoto tinha 

algo estranho. 

148.  Tony Yo pensé que era como cuestión de los 

europeos, ¿no? 

Pensei que fosse algo europeu. 

149.  Tony Que sí son como afeminados. Eles são meio afeminados. 

150.  Tony Es que son como muchas nalgadas, o sea, 

muchas… 

São cheios dos tapinhas... 

151.  Potro Es que una cosa es que te peguen con la 

mano así, nene, como un hombre, ahí, 

¡pum! 

Uma coisa é apertarem a sua mão como 

homem, assim, pum! 

152.  Potro "Bien, nene, bien". "Assim, tudo bem" 

153.  Potro Otra cosa es que te dé la mano floja, que te 

esté tocando. 

Uma coisa é desmunhecar, outra coisa é 

passar a mão. 

154.  Chava A ver, cabrones. Escutem, rapazes. 

155.  Chava Acérquense, por favor. Aproximem-se, por favor. 

156.  Rafael A ver, señores, por favor, apúrense… Senhores, rápido... 
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157.  Chava ¡Chinga! ¡Dije que se acerquen! ¡Carajo! Droga! Disse para se aproximarem! Cacete! 

158.  Chava A ver, no sean mamones. No creo que sean 

su tipo, ¿okey? 

Não sejam imbecis. Não acho que sejam o 

tipo dele, está bem? 

159.  Chava ¡Puta madre! A ver, la cosa está así. Puta merda! Escutem, é o seguinte. 

160.  Cuau Pinche puto. Maldito boiola. 

161.  Chava ¿Quién fue? Quem foi? 

162.  Chava ¿Quién dijo eso? Quem disse isso? 

163.  Chava ¿Quién es el puto que no se atreve a dar la 

cara? 

Quem é o maricas que não tem coragem de 

assumir? 

164.  Chava Sin ofender. Sem ofensas. 

165.  Chava Muy bien, a ver, este es el tipo de mierda 

que no pienso tolerar. 

Muito bem, esse é o tipo de merda que não 

vou tolerar. 

166.  Chava 

Rafael 

-Y su entrenador tampoco. 

-No lo vamos a tolerar de nadie. 

-E nem o treinador. 

-Não vamos tolerar isso de ninguém. 

167.  Chava ¡Ya estoy hasta la madre de sus 

pendejadas! 

Estou cheio das suas babaquices! 

168.  Chava Este señor es su compañero, ¿okey? Ele é companheiro de vocês, está bem? 

169.  Chava Aquí lo único que importa es cómo se 

juega fútbol. 

Aqui só importa como jogam futebol. 

170.  Chava Lo que a ustedes les guste a mí me vale 

pito. 

Estou me lixando para o que gostam de 

fazer. 

171.  Chava Me vale madres. ¿Estamos? Não estou nem aí. Entendido? 

172.  Chava Este hombre es su compañero. ¿A quién le 

importa lo que haga? 

Ele é companheiro de vocês. Quem se 

importa com o que faz? 

173.  Chava ¿A quién le importa lo que diga? Quem se importa com o que diz? 

174.  Chava Él es así. Así seguirá. Nunca cambiará. Ele é assim. E vai continuar sendo. Não vai 

mudar nunca. 

175.  Chava Lo vamos a apoyar al 100% porque este 

señor es un Cuervo y nosotros también. 

Vamos apoiá-lo totalmente porque é um 

Cuervo assim como nós. 

176.  Chava Al que no le guste, se va. Quem não gostar, pode ir embora. 
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177.  Chava 

Jogadores 

-¿Estamos? 

-Sí. 

-Entendido? 

-Sim. 

178.  Chava Chingón. Ótimo. 

179.  Chava Estás en tu casa, güey. Fique à vontade, cara. 

180.  Chava Cuñis, ¿me das un segundito, por favor? Cunhado, pode me dar um segundo? 

Moisés e Potro se esbarram na igreja. Potro questiona as escolhas de Moisés com relação ao time e desabafa sobre seu 

problema de ereção. 

181.  Potro ¿Qué haces? O que está fazendo? 

182.  Moisés ¿Qué onda? E aí? 

183.  Moisés ¿Qué haces aquí? O que está fazendo aqui? 

184.  Potro ¿Viniste a pedir perdón por tus pecados? Veio pedir perdão por seus pecados? 

185.  Moisés ¿Qué tienes, güey? Qual é o problema, cara? 

186.  Moisés ¿Por qué estás tan enojado conmigo? Por que está tão irritado comigo? 

187.  Potro Porque te vendiste con el puto de Eliseo, 

boludo. 

Porque se vendeu ao maldito do Eliseo, 

parceiro. 

188.  Potro Te metiste en la cama con él como todos 

los demás. 

Entrou no jogo dele como todos os outros. 

189.  Moisés 

Potro 

-¿Y tú, qué? 

-¿Yo qué de qué, guacho? 

-E você? 

-Eu o quê, cara? 

190.  Moisés Pues, tú también te vendiste con Eliseo, 

¿no? 

Também se vendeu para Eliseo, não? 

191.  Potro Yo no me vendí con nadie, boludo. Yo no 

me vendo. 

Não me vendi para ninguém, parceiro. Não 

me vendo. 

192.  Moisés 

Potro 

-¿Cómo? 

-¿Cómo qué, boludo? 

-Como? 

-Como o quê, parceiro? 

193.  Moisés O sea que en la cancha, tú estabas… No campo, você estava... 

194.  Potro Yo estoy jugando como el culo, boludo. Le 

pongo huevos, pero no entra la pelota. 

Estou uma merda, parceiro. Me esforço pra 

cacete, mas não marco. 

195.  Moisés ¿Y por qué? E por quê? 

196.  Potro Porque no se me para la pija, boludo. Meu pau não sobe, parceiro. Quero trepar e 
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Quiero coger y no puedo. não consigo. 

197.  Potro Me la quieren chupar y está blanda. Tentam me chupar e continuo mole. 

198.  Potro ¡Me quiero hacer la paja, boludo, y no se 

me para! 

Tento bater punheta e meu pau não sobe. 

199.  Potro ¿Sabes lo que es eso, boludo? Sabe o que é isso, parceiro? 

200.  Moisés ¿Y vienes a ver al padre… porque no se te 

para? 

E veio falar com o padre porque seu pau não 

sobe? 

201.  Potro Sí, boludo, ya intenté todo. Sim, parceiro, já tentei de tudo. 

202.  Potro A ver… Si Jesús resucitó, por ahí me puede 

resucitar el pingo, boludo. 

Se Jesus ressuscitou, pode ressuscitar meu 

pinto, parceiro. 

203.  Potro ¿De qué concha te estás riendo, pelotudo? 

¡No es gracioso! 

De que diabos está rindo, idiota? Não é 

engraçado! 

204.  Moisés Es que no te va a resucitar la pinga, güey. Não vai ressuscitar seu pinto, cara. 

205.  Moisés Tú no necesitas una intervención divina, mi 

hermano. 

Você não precisa de uma intervenção divina, 

meu irmão. 

206.  Moisés Esto tiene solución, Potrito. Isso tem solução, Potrito. 

Cuau, Potro e Moisés se metem dentro da mata para achar a cabana de um místico que pode resolver os problemas de 

ereção de Potro. 

207.  Potro Boludo, ¿a dónde mierdas nos trajiste? Parceiro, aonde diabos você nos trouxe? 

208.  Potro Parece el bosque de Blair Witch, boludo. Parece o bosque de A Bruxa de Blair, 

parceiro. 

209.  Cuau Cuando lleguemos, me lo van a agradecer, 

cabrones. 

Quando chegarmos, vão me agradecer, 

caras. 

210.  Cuau ¡No mames, la pinche choza vuela, güey! É incrível, a maldita cabana voa, cara! 

211.  Cuau Hay un hombre mitad humano, mitad 

cabra. 

Tem um homem metade humano, metade 

cabra. 

212.  Cuau Bueno, eso creo. La neta andaba muy 

pinche pacheco. 

Ao menos acho que era isso. Eu estava 

muito chapado. 

213.  Cuau Ahí es, cabrones. Ahí es. Se los dije, güey. Aí está, caras. Eu falei. 

214.  Cuau ¡Se los dije! ¡A huevo! Eu falei! Do cacete! 
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Potro, Cuau e Moisés estão contemplativos depois de tomarem a bebida oferecida pelo místico, parecem estar sob efeito 

alucinógeno.  

215.  Potro El fútbol no es nada. O futebol não é nada. 

216.  Moisés El fútbol lo es todo. O futebol é tudo. 

217.  Potro No me hace feliz. Não me faz feliz. 

218.  Potro Por eso no se me para la pija. Por isso meu pau não sobe. 

CLUB DE CUERVOS - 1ª TEMPORADA - EPISÓDIO 13 

Potro exige de seus colegas que não levem mais adiante o trato com Eliseo e que voltem a jogar como antes para que vençam 

o jogo e não sejam rebaixados. 

219.  Potro Hijo, ahora sí, ¿eh?  Já chega. 

220.  Potro Necesitamos que corten estas pelotudeces. Têm que parar com essas babaquices. 

221.  Potro Tenemos que ganar este partido, boludo. Es 

un partido lindo. 

Temos que ganhar esse jogo, parceiro. É um 

jogo importante. 

222.  Potro Necesito que nos ayuden. Têm que nos ajudar. 

223.  Potro ¡Vamos a bajar a la Primera A, boludo! Vamos descer para a Primeira A, parceiro! 

224.  Potro ¿Saben lo que es eso? Sabem o que é isso? 

225.  Potro ¡Mi valor de mercado se va a ir a la mierda! Meu valor de mercado vai para a merda! 

226.  Cuau No podemos ayudarte. Necesitamos 

cuidarnos. 

Não podemos ajudar você. Temos que 

cuidar de nós. 

227.  Potro ¿Cuidarte de qué? ¡La concha de mi 

hermana, boludo! 

Cuidar do quê? Que porra é essa, parceiro? 

228.  Potro Te lo estoy pidiendo como un favor 

personal. 

Peço isso como um favor pessoal. 

229.  Cuau ¡A ver, Potro, entiende! Potro, tente entender! 

230.  Cuau No es algo personal, cabrón. ¡No lo tomes 

así! 

Não é algo pessoal, cara. Não leve para esse 

lado! 

231.  Cuau ¡No podemos! Não podemos! 

232.  Potro Moisés, boludo, escúchame. Moisés, escute. 

233.  Potro ¿Vos crees que te van a respetar como 

capitán después de esto? 

Acha que vão respeitá-lo como capitão 

depois disso? 
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234.  Potro ¿En serio crees eso? Acha mesmo? 

235.  Potro ¡Lo de Grecia ya está cerrado, boludo! Já fechou com a Grécia, parceiro! 

236.  Potro ¡Dale, forro, contestáme! Vamos, babaca, responda! 

237.  Moisés No puedo. Não posso. 

238.  Potro Por el negro brasilero de mierda este, ni me 

preocupo, ¿no? 

Não tenho que insistir com esse negro 

brasileiro de merda. 

239.  Potro ¡Váyanse a cagar, forros! Vão se danar, imbecis! 

240.  Potro Este partido lo gano yo solo, boludos. Vou ganhar esse jogo sozinho, idiotas. 

Potro conversa com Tony sobre sua preocupação com a possibilidade do time ser rebaixado. 

241.  Potro ¿Ahora el Tronco va a ser el entrenador, 

boludo? 

Agora Tronco é o treinador, parceiro? 

242.  Tony No hay nadie más. Não tem mais ninguém. 

243.  Potro Negro, es el último partido que jugamos, 

boludo. 

É nosso último jogo, parceiro. 

244.  Potro ¡Se define si bajamos o no! Vai definir se vamos ser rebaixados! 

245.  Potro ¡Lo va a dirigir un asistente que no sabe 

nada de fútbol! 

Vamos ser dirigidos por um assistente que 

não sabe nada de futebol. 

246.  Potro ¿Cómo mierda llegamos a esto, boludo? 

!Me estás jodiendo! 

Como diabos chegamos a isso? Porra! 

247.  Tony ¡Pues ya mete goles, crack! Então marque gols, craque! 

248.  Potro ¿Pensás que no quiero meter goles, boludo? Acha que não quero, parceiro? 

249.  Tony 

Potro 

-No, por supuesto que sí. 

-¿Lo estoy haciendo a propósito? 

-Claro que sim. 

-Que estou fazendo de propósito? 

Aitor chega ao vestiário e é ofendido por Cuau, que deixa um bilhete preconceituoso em seu box, por causa de sua 

sexualidade e os dois começam uma briga. 

250.  Aitor "Muerdealmuadas". "Morde-franja". 

251.  Aitor No sé si sabéis que almohada va con "o-h". Na verdade, se escreve "fronha". 

252.  Aitor Pero era de esperar. Mas era de se esperar. 

253.  Aitor Alguno de vosotros sois tan monos que no 

habéis acabado ni la primaria. 

Alguns de vocês são tão tapados que não 

terminaram nem o primário. 
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254.  Cuau ¿Qué? O quê? 

255.  Aitor Así que has sido tú, ¿no? Então foi você, né? 

256.  Cuau ¿Qué dijiste, pinche putito? O que você disse, maricas maldito? 

257.  Aitor Bueno, al menos pusiste soplanucas bien. Bem, ao menos escreveu "bicha" direito. 

258.  Aitor 

Cuau 

-¿Qué pasa? 

-Pinche españolete de mierda… 

-O que há? 

-Maldito espanholzinho de merda... 

259.  Tony ¡Ey! ¡Ya, cabrón! Ei! Chega, cara! 

260.  Tony ¡Ya! ¡Ya, güey! Chega, cara! 

261.  Aitor Mira, me he follado a tíos más hombres 

que todos vosotros juntos. 

Fodi caras mais machos que todos vocês 

juntos. 

262.  Aitor Dentro y fuera del campo. Dentro e fora do campo. 

263.  Aitor ¿Te enteras? Pero a vosotros no los toco ni 

con un palo. 

Entendeu? Mas não vou passar nem perto de 

vocês. 

264.  Aitor Aunque bueno, al argentino sí que me lo 

echaba yo, ¿eh? 

Bem, o argentino eu pegaria. 

265.  Aitor Pero el resto vais a dormir más tranquilos 

que mi madre. 

Mas o resto pode dormir mais tranquilo que 

minha mãe. 

266.  Aitor Y a ti… E você... 

267.  Aitor …te estoy empezando a pillar cariño, ¿eh? Estou começando a gostar de você. 

268.  Aitor Pero ¿sabes qué? Mas quer saber? 

269.  Aitor No me gusta el frijol. Não gosto de feijão.  

Moisés procura Chava para falar que já pode voltar a jogar e que não quer ver o time ser rebaixado, Chava faz pouco caso e 

dispensa um importante aliado para vencer o jogo. 

270.  Hugo Sánchez Moisés "El Hierro" viene a verlo. Moisés "El Hierro" quer vê-lo. 

271.  Chava Qué bien. Dile que agarre un paraguas, se 

lo meta por el culo y luego lo abra. 

Ótimo. Diga para pegar um guarda-chuva, 

enfiá-lo no rabo e abri-lo. 

272.  Moisés ¡Poeta! Poeta! 

273.  Moisés Ya no contestas mis llamadas, Chava. Não atende mais minhas ligações, Chava. 

274.  Chava A menos que vengas a decirme que tienes 

herpes y te están sangrando los huevos, 

A menos que esteja com herpes e com o 

saco sangrando, 
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275.  Chava …todo lo demás me vale madres. não estou nem aí para mais nada. 

276.  Moisés Vine a decirte que mi terapeuta me dijo que 

ya puedo jugar, 

Vim dizer que meu fisioterapeuta me liberou 

para jogar, 

277.  Moisés así que aquí estoy por si me necesitas. então estou à disposição. 

278.  Chava Empiezan las mamadas. Lá vem a enrolação... 

279.  Moisés 

Chava 

-¿Qué mamadas? 

-¡Nos traicionaste! 

-Que enrolação? 

-Você nos traiu! 

280.  Moisés No, solamente vi por mis intereses. Só estava cuidando de meus interesses. 

281.  Chava No, nos chingaste. Não, você nos ferrou. 

282.  Moisés Como tú cuando trajiste a la diva española, 

güey. 

Como você fez quando trouxe a diva 

espanhola. 

283.  Chava Perdón, güey. Desculpe, cara. 

284.  Chava Perdón, pensé que estaba trabajando con 

profesionales, 

Pensei que estivesse trabalhando com 

profissionais,  

285.  Chava no con niñas chismosas de secundaria. não com meninas fofoqueiras da escola. 

286.  Chava Aitor jugó con la selección española y fue 

campeón con el Barça. 

Aitor jogou na seleção espanhola e foi 

campeão com o Barça. 

287.  Chava Si no fuera tan piensa-chico, hubieras 

tratado de aprenderle algo, 

Se não fosse tão idiota, teria tentado 

aprender algo com ele, 

288.  Chava en vez de estarte peleando como albañil y 

trabajando para hundir tu equipo. 

em vez de ficar brigando e tentando afundar 

o time. 

289.  Moisés Entonces, cuando es tu equipo, somos 

profesionales, 

Então, quando se refere ao seu time, somos 

profissionais, 

290.  Moisés y cuando soy yo, todo es personal. e quando se refere a mim, é tudo pessoal. 

291.  Chava No. Se llama lealtad. Éramos amigos. Não. Isso se chama lealdade. Éramos 

amigos. 

292.  Moisés Chava, no éramos amigos, güey. Chava, não éramos amigos, cara. 

293.  Moisés Te pavoneabas conmigo para conseguir 

viejas. 

Você saía comigo para pegar garotas. 

294.  Moisés Luego llegó Aitor, te pavoneabas con él, Depois chegou Aitor e passou a sair com 
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güey. ele. 

295.  Moisés 

Chava 

-Nada más. 

-No mames. 

-Só isso. 

-Sem essa. 

296.  Moisés Chava, desde que entraste a trabajar con tu 

papá, 

Chava, desde que veio trabalhar com seu 

pai, 

297.  Moisés lo único que querías era eso, güey. era isso que queria, cara. 

298.  Moisés Conseguir viejas con los jugadores. Punto. Pegar garotas com os jogadores. 

299.  Chava A mí nunca me faltaron viejas, güey. Nunca me faltaram garotas, cara. 

300.  Chava Y para que te vayas enterando, E fique sabendo 

301.  Chava las viejas estaban contigo por el dinero que 

te pagaba yo. 

que só tinha garotas porque eu dava dinheiro 

a você. 

302.  Moisés Bueno, pues ya te dije, güey. Estoy listo, 

puedo jugar. 

Bem, como falei, cara. Estou pronto para 

jogar. 

303.  Moisés No quiero que el equipo se vaya a Segunda. 

Así que aquí estoy. 

Não quero que o time seja rebaixado. Então, 

estou aqui. 

304.  Chava Muchas gracias por la información. No nos 

interesa. 

Muito obrigado pela informação. Não nos 

interessa. 

305.  Chava Disfruta mucho Grecia. Aproveite bastante a Grécia. 

306.  Chava Y cuando Eliseo te esté cogiendo… E quando Eliseo estiver te fodendo, 

307.  Chava …asegúrate de que traiga condón. lembre-se de usar camisinha. 

308.  Moisés Perfecto. Ótimo. 

309.  Chava 

Moisés 

-Oye. 

-Dime. 

-Escute. 

-Diga. 

310.  Chava Te vistes de la verga. Você entrou em uma furada. 

Chava vai dizer tchau para Aitor, que foi despedido do time por Isabel. 

311.  Chava ¿Qué pedo, güey? E aí, cara? 

312.  Chava ¿Ya te vas?  

313.  Aitor Sí, tío. Tu hermana ya me ha informado 

que mi presencia aquí no es requerida, tío. 

É, cara. Sua irmã me informou que minha 

presença não é necessária.  

314.  Aitor Aparentemente soy una distracción.  
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315.  Aitor y las madres se piensan que me voy a follar 

a sus hijos así. 

e as mães pensam que vou abusar de seus 

filhos e tal. 

316.  Aitor Y deberían estar preocupadas por sus 

maridos, la verdad. 

 

317.  Chava Ay, güey. Nossa, cara. 

318.  Chava Puta madre, cabrón. Porra, cara. 

Rafael assume a direção técnica do Cuervos e tenta motivar os jogadores antes do jogo que vai decidir se o time será 

rebaixado ou não. 

319.  Rafael A ver, cabroncitos. Dejen de chillar. 

Vamos aquí a juntarnos. Vamos a platicar. 

Amigos, parem de chiar. Vamos nos reunir. 

Vamos conversar. 

320.  Potro ¿Qué haces aquí?  

321.  Rafael Jugar en la Liga de Ascenso es de la 

chingada. 

Jogar na Liga de Ascensão é uma merda. 

322.  Rafael ¡Del nabo, señores! ¡Del culo! Uma droga, senhores! Um saco! 

323.  Rafael ¿Viejas buenas en los estadios? ¡Ninguna! 

¡Olvídate! 

Mulheres bonitas nos estádios? Nenhuma! 

Esqueçam! 

324.  Rafael ¿Estadios chingones? ¡Todos son unos 

putos potreros! 

Estádios legais? Todos são completamente 

cagados! 

325.  Rafael No va la gente a los partidos, las lesiones 

están a la orden del día. 

 

326.  Rafael ¡Ni en su puta casa los van a saludar, 

señores! 

Nem na sua maldita casa vão cumprimentar 

vocês, senhores! 

327.  Rafael ¡Así es que si quieren volver a coger algún 

día de sus vidas, 

Então se querem voltar a trepar um dia em 

suas vidas, 

328.  Rafael lo mejor es que ganemos este puto partido! é melhor ganharmos este maldito jogo! 
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2 QUADROS DE ANÁLISE DOS VOCATIVOS 

 

VOCATIVOS 

CLUB DE CUERVOS - 1ª TEMPORADA  

Nº PERSONAGEM FALA LEGENDA  

1 Hugo Sánchez Eh, señor… Senhor... 

3 Hugo Sánchez ¡Pero son unos clásicos, jefe! Mas são um clássico, chefe! 

8 Chava 

Hugo Sánchez 

-Ya te puedes ir, gracias. 

-Sí, señor. 

-Pode ir, obrigado. 

-Sim, senhor. 

9 Chava 

Hugo Sánchez 

-Hugo Sánchez. 

-Dígame, señor. 

-Hugo Sanchez. 

-Diga-me, senhor. 

11 Hugo Sánchez 

Chava 

-Sí, señor. 

-Hugo Sánchez. 

-Sim, senhor. 

-Hugo Sanchez 

13 Hugo Sánchez Del D.F., señor. Da capital, senhor. 

15 Potro ¿Cuánto pusiste, boludo? Quanto você arrecadou, 

parceiro? 

17 Moises ¿Diez mil pesos, Tony? No 

manches, güey, eres 

futbolista, cabrón. 

Dez mil pesos, Tony? Deixe 

disso, você é um jogador de 

futebol, cara. 

 22 Cuau Sí, pendejo, ya ves que hay 

un chingo de actrices 

Sim, imbecil, muitas atrizes 

trepam com treinadores. 

25 Potro Una puta, boludo. Te está 

hablando de una puta. 

Seu idiota, ele está falando 

de prostitutas. 

29 Tony 

Moises 

-Muchas gracias. 

-De nada, hermanito. 

-Muito obrigado. 

-De nada, irmãozinho. 

30 Chava ¡Qué pedo, putitos! Filhos da mãe! 

32 Chava ¿Qué pedo? ¿Cuándo es el 

carnaval do Brasil, cabrón? 

Que droga é essa? Quando é 

o carnaval do Brasil? 

33 Chava 

Tony 

-Chinga. 

-¿Qué onda, Sr. Chava? 

-Demais. 

-Como vai, Sr. Chava? 

35 Chava ¡A huevo, puto! Certo, maricas! 

38 Chava Nada menos me esperaba, 

güey, no quiero man boobs. 

Não esperava menos, cara, 

não quero man boobs. 

39 Chava -¿Qué onda, güey? Chido. 

-¿Qué tal? ¿Cómo están? 

-E aí, cara? 

-Oi, tudo bem? 

45 Chava ¿Nada? Güey… Nada? Caras... 

47 Chava Fue trending topic local en 

Nuevo Toledo 15 minutos, 

güey. 

Foi trending topic local em 

Nuevo Toledo por 15 

minutos. 

49 Chava Yo ya hice mi parte. Por 

favor, ¡échenle ganas, güey! 

Eu fiz minha parte. Por 

favor, deem o seu melhor, 

amigos! 

52 Chava 

Rio 

-¿Así lo hacen en Brasil, 

güey? ¿Eh? 

-No. No. 

-É assim no Brasil? 

-Não. 

53 Chava No mames, güey. Sem brincadeira. 

54 Chava ¿O en Brasil por eso les Pagam para perderem no 
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pagan, o qué, cabrón? ¿Eh? Brasil, cara? 

57 Cuau Me acabo de ganar 50 000 

dólares. ¡Yo pago el asado, 

niñas! 

Acabei de ganhar US$ 50 

mil. O jantar é por minha 

conta, meninas! 

70 Potro ¿Cómo por qué, boludo? Son 

travestis. Tremendos 

travestis. 

Como assim, parceiro? São 

travestis. Malditos travestis. 

78 Tony ¿Qué? ¡No mames, pendejo! 

¡Goyo me va a matar, güey! 

O quê? Não acredito, idiota! 

Goyo vai me matar, cara! 

79 Potro ¡No te puedo creer, boludo! Não acredito, parceiro! 

81 Chava ¿Qué pedo, putín? E aí, maricas? 

82 Moises ¿Qué te pasa, idiota? 

¿Cómo estás, canijo? 

O que é, idiota? 

Como você está, nanico? 

83 Chava e Moises - Pues bien, güey, chingón. 

- ¿Cómo te fue en Acapulco? 

- Demais, cara. 

- Como foi em Acapulco? 

84 Chava Definitivamente ligo mejor 

cuando vienes conmigo, 

güey. 

Com certeza faço mais 

sucesso quando você vem 

comigo, cara. 

90 Chava Ya sabes. Cuentas conmigo 

para lo que sea, güey. 

Conte comigo para o que 

for, amigo. 

92 Chava Mi jefe los oía todo el 

tiempo, güey. 

Meu velho sempre os ouvia. 

94 Chava Cállate, güey. Cale a boca. 

96 Chava  

Moises 

- ¿Por qué no meten goles? 

- Pues dile al Goyo, güey. 

- Por que não fazem gols? 

- Fale com Goyo. 

98 Moises Nos bajó. No estamos 

haciendo nada abajo, güey. 

Nos pôs atrás. Não fazemos 

nada lá. 

100 Chava 

 Goyo 

-Pídeme una disculpa, güey. 

-¡Chinga tu madre! 

-Peça desculpas. 

-Vá se foder! 

101 Chava ¡Se te olvida para quién 

trabajas, pendejo! ¡Pídeme 

disculpas! 

Está esquecendo para quem 

trabalha! Peça desculpas! 

103 Chava Oye, muy cabrón, güey. Muy 

bien, güey. 

Foi o máximo, cara. Muito 

bom. 

104 Moises 

Chava 

-¿Cuál? Güey, no mames. 

-Muy cabrón. 

-Que nada, cara. Deixe 

disso. 

-Foi o máximo. 

106 Chava 

Moises 

-No seas ojete, güey. 

-Está bien. 

-Não seja babaca, cara. 

-Está bem. 

108 Moises 

Chava 

-¿Qué crees, güey? 

-¿Qué? 

-Adivinhe, cara! 

-Quê? 

109 Moises Me separé, güey. Eu me separei. 

112 Moises Equis, güey. Não importa, cara. 

113 Chava 

Moises 

-No sabía, güey. 

-No pasa nada. Sí. 

-Não sabia, cara. 

-Tudo bem. 

114 Chava 

Moises 

-Te veo bien, güey. 

-Sí. 

-Você parece bem. 

-Sim. 

116 Moises No, la neta sí la extraño, 

güey. 

Não, na verdade, sinto falta 

dela. 
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117 Moises 

Chava 

-¿Qué te digo? 

-Yo también extraño los 

lácteos, güey, 

-O que posso dizer? 

-Também sinto falta dos 

laticínios, 

118 Chava pero hay muchas cosas más 

que uno puede comer, güey. 

mas tem muitas outras coisas 

para comer por aí. 

119 Moises 

Chava 

- No te pases de baboso, 

güey. 

-¿O no, güey? 

-Não seja bobo, cara. 

-Não é, cara? 

120 Moises 

Chava 

-Pinche mentalidad de 

soltero, güey.  

-!Güey! 

-Maldita mentalidade de 

solteiro. 

-Ai, cara! 

121 Moises Por eso no tienes vieja, güey. Por isso não tem mulher. 

122 Chava Pues tú estás igual de soltero 

que yo ya, cabrón. 

Você também está solteiro, 

cara. 

123 Moises -¿Qué pedo, güey? E aí, cara? 

124 Chava 

Moises 

-Sí, sí, güey.  

-Vamos a salir, ¿o qué? A 

hacer algo. 

-Sim, cara. 

-Vamos sair para fazer 

alguma coisa. 

125 Chava 

Moises 

-¿Cómo no? Cuando quieras, 

güey. 

-¿Hoy? 

-Claro. Quando quiser, cara. 

-Hoje? 

126 Chava 

Moises 

-Hoy no puedo, güey. 

-¿Por qué no, güey? 

-Hoje não posso. 

-Por que não? 

131 Chava Pero si quieres, ahorita le 

pregunto, y si no se arma, 

salimos, güey, ¿no? 

Mas posso perguntar a ele e 

se não rolar, a gente sai. 

132 Moises 

Chava 

-Va. Pero ¿neta, güey? 

-Sí, güey. 

-Sério, cara? 

-Sim, cara. 

133 Chava 

Moises 

-Muy bien, cabrón. 

-Todos, güey. 

-Você jogou muito bem, 

cara. 

-Todo mundo, cara. 

137 Chava Bueno, cada quien puede 

hacer con su cuerpo lo que 

sea. Ya lo entiendo, güey. 

Cada um pode fazer o que 

quiser com seu corpo. Eu 

entendo. 

142 Chava Me costaste una fortuna 

como para tenerte en tu casa 

llorando, güey. 

Gastei uma fortuna com 

você para agora ficar em 

casa chorando. 

147 Potro Yo le dije, ¿o no, boludos? 

Que este pibe algo raro tenia. 

Eu falei, não falei, 

parceiros? O garoto tinha 

algo estranho. 

151 Potro Es que una cosa es que te 

peguen con la mano así, 

nene, como un hombre, ahí, 

¡pum! 

Uma coisa é apertarem a sua 

mão como homem, assim, 

pum! 

154 Chava A ver, cabrones. Escutem, rapazes. 

156 Rafael A ver, señores, por favor, 

apúrense… 

Senhores, rápido... 

179 Chava Estás en tu casa, güey. Fique à vontade, cara. 

180 Chava Cuñis, ¿me das un segundito, Cunhado, pode me dar um 
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por favor? segundo? 

185 Moises ¿Qué tienes, güey? Qual é o problema, cara? 

187 Potro Porque te vendiste con el 

puto de Eliseo, boludo. 

Porque se vendeu ao maldito 

do Eliseo, parceiro. 

189 Moises 

Potro 

-¿Y tú, qué? 

-¿Yo qué de qué, guacho? 

-E você? 

-Eu o quê, cara? 

191 Potro Yo no me vendí con nadie, 

boludo. Yo no me vendo. 

Não me vendi para ninguém, 

parceiro. Não me vendo. 

192 Moises 

Potro 

-¿Cómo? 

-¿Cómo qué, boludo? 

-Como? 

-Como o quê, parceiro? 

194 Potro Yo estoy jugando como el 

culo, boludo. Le pongo 

huevos, pero no entra la 

pelota. 

Estou uma merda, parceiro. 

Me esforço pra cacete, mas 

não marco. 

196 Potro Porque no se me para la pija, 

boludo. Quiero coger y no 

puedo. 

Meu pau não sobe, parceiro. 

Quero trepar e não consigo. 

198 Potro ¡Me quiero hacer la paja 

boludo, y no se me para! 

Tento bater punheta e meu 

pau não sobe. 

199 Potro ¿Sabes lo que es eso, 

boludo? 

Sabe o que é isso, parceiro? 

201 Potro Sí, boludo, ya intenté todo. Sim, parceiro, já tentei de 

tudo. 

202 Potro A ver… Si Jesús resucitó, por 

ahí me puede resucitar el 

pingo, boludo. 

Se Jesus ressuscitou, pode 

ressuscitar meu pinto, 

parceiro. 

203 Potro ¿De qué concha te estás 

riendo, pelotudo? ¡No es 

gracioso! 

De que diabos está rindo, 

idiota? Não é engraçado! 

204 Moises Es que no te va a resucitar la 

pinga, güey. 

Não vai ressuscitar seu 

pinto, cara. 

205 Moises Tú no necesitas una 

intervención divina, mi 

hermano. 

Você não precisa de uma 

intervenção divina, meu 

irmão. 

206 Moises Esto tiene solución, Potrito. Isso tem solução, Potrito. 

207 Potro Boludo, ¿a dónde mierdas 

nos trajiste? 

Parceiro, aonde diabos você 

nos trouxe? 

208 Potro Parece el bosque de Blair 

Witch, boludo. 

Parece o bosque de A Bruxa 

de Blair, parceiro. 

209 Cuau Cuando lleguemos, me lo van 

a agradecer, cabrones. 

Quando chegarmos, vão me 

agradecer, caras. 

210 Cuau ¡No mames, la pinche choza 

vuela, güey! 

É incrível, a maldita cabana 

voa, cara! 

213 Cuau Ahí es, cabrones. Ahí es. Se 

los dije, güey. 

Aí está, caras. Eu falei. 

219 Potro Hijo, ahora sí, ¿eh?  Já chega. 

221 Potro Tenemos que ganar este 

partido, boludo. Es un 

partido lindo. 

Temos que ganhar esse jogo, 

parceiro. É um jogo 

importante. 
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223 Potro ¡Vamos a bajar a la Primera 

A, boludo! 

Vamos descer para a 

Primeira A, parceiro! 

227 Potro ¿Cuidarte de qué? ¡La concha 

de mi hermana, boludo! 

Cuidar do quê? Que porra é 

essa, parceiro? 

229 Cuau ¡A ver, Potro, entiende! Potro, tente entender! 

230 Cuau No es algo personal, cabrón. 

¡No lo tomes así! 

Não é algo pessoal, cara. 

Não leve para esse lado! 

232 Potro Moisés, boludo, escúchame. Moises, escute. 

234 Potro ¡Lo de Grecia ya está 

cerrado, boludo! 

Já fechou com a Grécia, 

parceiro! 

235 Potro ¡Dale, forro, contestáme! Vamos, babaca, responda! 

239 Potro ¡Váyanse a cagar, forros! Vão se danar, imbecis! 

240 Potro Este partido lo gano yo solo, 

boludos. 

Vou ganhar esse jogo 

sozinho, idiotas. 

241 Potro ¿Ahora el Tronco va a ser el 

entrenador, boludo? 

Agora Tronco é o treinador, 

parceiro? 

243 Potro Negro, es el último partido 

que jugamos, boludo. 

É nosso último jogo, 

parceiro. 

246 Potro ¿Cómo mierda llegamos a 

esto, boludo? !Me estás 

jodiendo! 

Como diabos chegamos a 

isso? Porra! 

247 Tony ¡Pues ya mete goles, crack! Então marque gols, craque! 

248 Potro ¿Pensás que no quiero meter 

goles, boludo? 

Acha que não quero, 

parceiro? 

256 Cuau ¿Qué dijiste, pinche putito? O que você disse, maricas 

maldito? 

259 Tony ¡Ey! ¡Ya, cabrón! Ei! Chega, cara! 

260 Tony ¡Ya! ¡Ya, güey! Chega, cara! 

273 Moises Ya no contestas mis 

llamadas, Chava. 

Não atende mais minhas 

ligações, Chava. 

282 Moises Como tú cuando trajiste a la 

diva española, güey. 

Como você fez quando 

trouxe a diva espanhola. 

283 Chava Perdón, güey. Desculpe, cara. 

292 Moises Chava, no éramos amigos, 

güey. 

Chava, não éramos amigos, 

cara. 

294 Moises Luego llegó Aitor, te 

pavoneabas con él, güey. 

Depois chegou Aitor e 

passou a sair com ele. 

296 Moises Chava, desde que entraste a 

trabajar con tu papá, 

Chava, desde que veio 

trabalhar com seu pai, 

297 Moises lo único que querías era eso, 

güey. 

era isso que queria, cara. 

299 Chava A mí nunca me faltaron 

viejas, güey. 

Nunca me faltaram garotas, 

cara. 

302 Moises Bueno, pues ya te dije, güey. 

Estoy listo, puedo jugar. 

Bem, como falei, cara. 

Estou pronto para jogar. 

311 Chava ¿Qué pedo, güey? E aí, cara? 

317 Chava Ay, güey. Nossa, cara. 

318 Chava Puta madre, cabrón. Porra, cara. 

319 Rafael A ver, cabroncitos. Dejen de Amigos, parem de chiar. 
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chillar. Vamos aquí a 

juntarnos. Vamos a platicar. 

Vamos nos reunir. Vamos 

conversar. 

322 Rafael ¡Del nabo, señores! ¡Del 

culo! 

Uma droga, senhores! Um 

saco! 

326 Rafael ¡Ni en su puta casa los van a 

saludar, señores! 

Nem na sua maldita casa vão 

cumprimentar vocês, 

senhores! 

 

Ocorrências de Güey 

17 Moises ¿Diez mil pesos, Tony? No 

manches, güey, eres futbolista, 

cabrón. 

Dez mil pesos, Tony? Deixe 

disso, você é um jogador de 

futebol, cara. 

38 Chava Nada menos me esperaba, 

güey, no quiero man boobs. 

Não esperava menos, cara, não 

quero man boobs. 

39 Chava -¿Qué onda, güey? Chido. 

-¿Qué tal? ¿Cómo están? 

-E aí, cara? 

-Oi, tudo bem? 

45 Chava ¿Nada? Güey… Nada? Caras... 

47 Chava Fue trending topic local en 

Nuevo Toledo 15 minutos, 

güey. 

Foi trending topic local em 

Nuevo Toledo por 15 minutos. 

49 Chava Yo ya hice mi parte. Por favor, 

¡échenle ganas, güey! 

Eu fiz minha parte. Por favor, 

deem o seu melhor, amigos! 

52 Chava 

Rio 

-¿Así lo hacen en Brasil, 

güey? ¿Eh? 

-No. No. 

-É assim no Brasil? 

-Não. 

53 Chava No mames, güey. Sem brincadeira. 

78 Tony ¿Qué? ¡No mames, pendejo! 

¡Goyo me va a matar, güey! 

O quê? Não acredito, idiota! 

Goyo vai me matar, cara! 

83 Chava e 

Moises 

- Pues bien, güey, chingón. 

- ¿Cómo te fue en Acapulco? 

- Demais, cara. 

- Como foi em Acapulco? 

84 Chava Definitivamente ligo mejor 

cuando vienes conmigo, güey. 

Com certeza faço mais sucesso 

quando você vem comigo, cara. 

90 Chava Ya sabes. Cuentas conmigo 

para lo que sea, güey. 

Conte comigo para o que for, 

amigo. 

92 Chava Mi jefe los oía todo el tiempo, 

güey. 

Meu velho sempre os ouvia. 

94 Chava Cállate, güey. Cale a boca. 

96 Chava  

Moises 

- ¿Por qué no meten goles? 

- Pues dile al Goyo, güey. 

- Por que não fazem gols? 

- Fale com Goyo. 

98 Moises Nos bajó. No estamos 

haciendo nada abajo, güey. 

Nos pôs atrás. Não fazemos 

nada lá. 

100 Chava 

 Goyo 

-Pídeme una disculpa, güey. 

-¡Chinga tu madre! 

-Peça desculpas. 

-Vá se foder! 

103 Chava Oye, muy cabrón, güey. Muy 

bien, güey. 

Foi o máximo, cara. Muito 

bom. 

104 Moises 

Chava 

-¿Cuál? Güey, no mames. 

-Muy cabrón. 

-Que nada, cara. Deixe disso. 

-Foi o máximo. 
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106 Chava 

Moises 

-No seas ojete, güey. 

-Está bien. 

-Não seja babaca, cara. 

-Está bem. 

108 Moises 

Chava 

-¿Qué crees, güey? 

-¿Qué? 

-Adivinhe, cara! 

-Quê? 

109 Moises Me separé, güey. Eu me separei. 

112 Moises Equis, güey. Não importa, cara. 

113 Chava 

Moises 

-No sabía, güey. 

-No pasa nada. Sí. 

-Não sabia, cara. 

-Tudo bem. 

114 Chava 

Moises 

-Te veo bien, güey. 

-Sí. 

-Você parece bem. 

-Sim. 

116 Moises No, la neta sí la extraño, güey. Não, na verdade, sinto falta 

dela. 

117 Moises 

Chava 

-¿Qué te digo? 

-Yo también extraño los 

lácteos, güey, 

-O que posso dizer? 

-Também sinto falta dos 

laticínios, 

118 Chava pero hay muchas cosas más 

que uno puede comer, güey. 

mas tem muitas outras coisas 

para comer por aí. 

119 Moises 

Chava 

- No te pases de baboso, güey. 

-¿O no, güey? 

-Não seja bobo, cara. 

-Não é, cara? 

120 Moises 

Chava 

-Pinche mentalidad de soltero, 

güey.  

-!Güey! 

-Maldita mentalidade de 

solteiro. 

-Ai, cara! 

121 Moises Por eso no tienes vieja, güey. Por isso não tem mulher. 

123 Moises -¿Qué pedo, güey? E aí, cara? 

124 Chava 

Moises 

-Sí, sí, güey.  

-Vamos a salir, ¿o qué? A 

hacer algo. 

-Sim, cara. 

-Vamos sair para fazer alguma 

coisa. 

125 Chava 

Moises 

-¿Cómo no? Cuando quieras, 

güey. 

-¿Hoy? 

-Claro. Quando quiser, cara. 

-Hoje? 

126 Chava 

Moises 

-Hoy no puedo, güey. 

-¿Por qué no, güey? 

-Hoje não posso. 

-Por que não? 

131 Chava Pero si quieres, ahorita le 

pregunto, y si no se arma, 

salimos, güey, ¿no? 

Mas posso perguntar a ele e se 

não rolar, a gente sai. 

132 Moises 

Chava 

-Va. Pero ¿neta, güey? 

-Sí, güey. 

-Sério, cara? 

-Sim, cara. 

133 Chava 

Moises 

-Muy bien, cabrón. 

-Todos, güey. 

-Você jogou muito bem, cara. 

-Todo mundo, cara. 

137 Chava Bueno, cada quien puede hacer 

con su cuerpo lo que sea. Ya lo 

entiendo, güey. 

Cada um pode fazer o que 

quiser com seu corpo. Eu 

entendo. 

142 Chava Me costaste una fortuna como 

para tenerte en tu casa 

llorando, güey. 

Gastei uma fortuna com você 

para agora ficar em casa 

chorando. 

179 Chava Estás en tu casa, güey. Fique à vontade, cara. 

185 Moises ¿Qué tienes, güey? Qual é o problema, cara? 

204 Moises Es que no te va a resucitar la 

pinga, güey. 

Não vai ressuscitar seu pinto, 

cara. 
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210 Cuau ¡No mames, la pinche choza 

vuela, güey! 

É incrível, a maldita cabana 

voa, cara! 

213 Cuau Ahí es, cabrones. Ahí es. Se 

los dije, güey. 

Aí está, caras. Eu falei. 

260 Tony ¡Ya! ¡Ya, güey! Chega, cara! 

282 Moises Como tú cuando trajiste a la 

diva española, güey. 

Como você fez quando trouxe a 

diva espanhola. 

283 Chava Perdón, güey. Desculpe, cara. 

292 Moises Chava, no éramos amigos, 

güey. 

Chava, não éramos amigos, 

cara. 

294 Moises Luego llegó Aitor, te 

pavoneabas con él, güey. 

Depois chegou Aitor e passou a 

sair com ele. 

297 Moises lo único que querías era eso, 

güey. 

era isso que queria, cara. 

299 Chava A mí nunca me faltaron viejas, 

güey. 

Nunca me faltaram garotas, 

cara. 

302 Moises Bueno, pues ya te dije, güey. 

Estoy listo, puedo jugar. 

Bem, como falei, cara. Estou 

pronto para jogar. 

311 Chava ¿Qué pedo, güey? E aí, cara? 

317 Chava Ay, güey. Nossa, cara. 

 

 

VOCATIVOS OMITIDOS  

17 Moises ¿Diez mil pesos, Tony? No 

manches, güey, eres futbolista, 

cabrón. 

Dez mil pesos, Tony? Deixe 

disso, <om1> você é um jogador 

de futebol, cara. 

32 Chava ¿Qué pedo? ¿Cuándo es el 

carnaval do Brasil, cabrón? 

Que droga é essa? Quando é o 

carnaval do Brasil <om2>? 

47 Chava Fue trending topic local en 

Nuevo Toledo 15 minutos, güey. 

Foi trending topic local em Nuevo 

Toledo por 15 minutos <om3>. 

52 Chava 

Rio 

-¿Así lo hacen en Brasil, güey? 

¿Eh? 

-No. No. 

-É assim no Brasil <om4>? 

-Não. 

96 Chava  

Moises 

- ¿Por qué no meten goles? 

- Pues dile al Goyo, güey. 

- Por que não fazem gols? 

- Fale com Goyo <om5>. 

98 Moises Nos bajó. No estamos haciendo 

nada abajo, güey. 

Nos pôs atrás. Não fazemos nada 

lá <om6>. 

100 Chava 

 Goyo 

-Pídeme una disculpa, güey. 

-¡Chinga tu madre! 

-Peça desculpas <om7>. 

-Vá se foder! 

101 Chava ¡Se te olvida para quién trabajas, 

pendejo! ¡Pídeme disculpas! 

Está esquecendo para quem 

trabalha <om8>! Peça desculpas! 

103 Chava Oye, muy cabrón, güey. Muy 

bien, güey. 

Foi o máximo, cara. Muito bom 

<om9>. 

109 Moises Me separé, güey. Eu me separei <om10>. 

114 Chava 

Moises 

-Te veo bien, güey. 

-Sí. 

-Você parece bem <om11>. 

-Sim. 
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116 Moises No, la neta sí la extraño, güey. Não, na verdade, sinto falta dela 

<om12>. 

117 Moises 

Chava 

-¿Qué te digo? 

-Yo también extraño los lácteos, 

güey, 

-O que posso dizer? 

-Também sinto falta dos laticínios 

<om13>, 

118 Chava pero hay muchas cosas más que 

uno puede comer, güey. 

mas tem muitas outras coisas para 

comer por aí <om14>. 

120 Moises 

Chava 

-Pinche mentalidad de soltero, 

güey.  

-!Güey! 

-Maldita mentalidade de solteiro 

<om15>. 

-Ai, cara! 

121 Moises Por eso no tienes vieja, güey. Por isso não tem mulher <om16>. 

126 Chava 

Moises 

-Hoy no puedo, güey. 

-¿Por qué no, güey? 

-Hoje não posso <om17>. 

-Por que não <om18>? 

131 Chava Pero si quieres, ahorita le 

pregunto, y si no se arma, 

salimos, güey, ¿no? 

Mas posso perguntar a ele e se não 

rolar, a gente sai <om19>. 

137 Chava Bueno, cada quien puede hacer 

con su cuerpo lo que sea. Ya lo 

entiendo, güey. 

Cada um pode fazer o que quiser 

com seu corpo. Eu entendo 

<om20>. 

142 Chava Me costaste una fortuna como 

para tenerte en tu casa llorando, 

güey. 

Gastei uma fortuna com você para 

agora ficar em casa chorando 

<om21>. 

151 Potro Es que una cosa es que te 

peguen con la mano así, nene, 

como un hombre, ahí, ¡pum! 

Uma coisa é apertarem a sua mão 

como homem, assim, <om22> 

pum! 

198 Potro ¡Me quiero hacer la paja boludo, 

y no se me para! 

Tento bater punheta <om23> e 

meu pau não sobe. 

219 Potro Hijo, ahora sí, ¿eh?  <om24>Já chega. 

232 Potro Moisés, boludo, escúchame. Moises, <om25>, escute. 

243 Potro Negro, es el último partido que 

jugamos, boludo. 

<om26> É nosso último jogo, 

parceiro. 

246 Potro ¿Cómo mierda llegamos a esto, 

boludo? !Me estás jodiendo! 

Como diabos chegamos a isso? 

<om27> Porra! 

282 Moises Como tú cuando trajiste a la diva 

española, güey. 

Como você fez quando trouxe a 

diva espanhola <om28>. 

294 Moises Luego llegó Aitor, te 

pavoneabas con él, güey. 

Depois chegou Aitor e passou a 

sair com ele <om29>. 

 

OCORRÊNCIAS DE BOLUDO 

15 Potro ¿Cuánto pusiste, boludo? Quanto você arrecadou, parceiro? 

25 Potro Una puta, boludo. Te está 

hablando de una puta. 

Seu idiota, ele está falando de 

prostitutas. 

70 Potro ¿Cómo por qué, boludo? Son 

travestis. Tremendos travestis. 

Como assim, parceiro? São 

travestis. Malditos travestis. 

79 Potro ¡No te puedo creer, boludo! Não acredito, parceiro! 

147 Potro Yo le dije, ¿o no, boludos? Que 

este pibe algo raro tenia. 

Eu falei, não falei, parceiros? O 

garoto tinha algo estranho. 

187 Potro Porque te vendiste con el puto de Porque se vendeu ao maldito do 
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Eliseo, boludo. Eliseo, parceiro. 

191 Potro Yo no me vendí con nadie, 

boludo. Yo no me vendo. 

Não me vendi para ninguém, 

parceiro. Não me vendo. 

192 Moises 

Potro 

-¿Cómo? 

-¿Cómo qué, boludo? 

-Como? 

-Como o quê, parceiro? 

194 Potro Yo estoy jugando como el culo, 

boludo. Le pongo huevos, pero 

no entra la pelota. 

Estou uma merda, parceiro. Me 

esforço pra cacete, mas não 

marco. 

196 Potro Porque no se me para la pija, 

boludo. Quiero coger y no 

puedo. 

Meu pau não sobe, parceiro. 

Quero trepar e não consigo. 

198 Potro ¡Me quiero hacer la paja boludo, 

y no se me para! 

Tento bater punheta e meu pau 

não sobe. 

199 Potro ¿Sabes lo que es eso, boludo? Sabe o que é isso, parceiro? 

201 Potro Sí, boludo, ya intenté todo. Sim, parceiro, já tentei de tudo. 

202 Potro A ver… Si Jesús resucitó, por 

ahí me puede resucitar el pingo, 

boludo. 

Se Jesus ressuscitou, pode 

ressuscitar meu pinto, parceiro. 

207 Potro Boludo, ¿a dónde mierdas nos 

trajiste? 

Parceiro, aonde diabos você nos 

trouxe? 

208 Potro Parece el bosque de Blair Witch, 

boludo. 

Parece o bosque de A Bruxa de 

Blair, parceiro. 

221 Potro Tenemos que ganar este partido, 

boludo. Es un partido lindo. 

Temos que ganhar esse jogo, 

parceiro. É um jogo importante. 

223 Potro ¡Vamos a bajar a la Primera A, 

boludo! 

Vamos descer para a Primeira A, 

parceiro! 

227 Potro ¿Cuidarte de qué? ¡La concha de 

mi hermana, boludo! 

Cuidar do quê? Que porra é essa, 

parceiro? 

232 Potro Moisés, boludo, escúchame. Moises, escute. 

234 Potro ¡Lo de Grecia ya está cerrado, 

boludo! 

Já fechou com a Grécia, parceiro! 

240 Potro Este partido lo gano yo solo, 

boludos. 

Vou ganhar esse jogo sozinho, 

idiotas. 

241 Potro ¿Ahora el Tronco va a ser el 

entrenador, boludo? 

Agora Tronco é o treinador, 

parceiro? 

243 Potro Negro, es el último partido que 

jugamos, boludo. 

É nosso último jogo, parceiro. 

246 Potro ¿Cómo mierda llegamos a esto, 

boludo? !Me estás jodiendo! 

Como diabos chegamos a isso? 

Porra! 

248 Potro ¿Pensás que no quiero meter 

goles, boludo? 

Acha que não quero, parceiro? 

 


