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RESUMO 

 

Muitas são as possibilidades tradutórias quando se fala em legendagem          

e dublagem, porém pouco se fala determinados desafios com que se defrontam            
os respectivos agentes dessas modalidades de tradução subordinada. Em         

concreto, e com o objetivo de entender como são tratadas a legendagem e             

dublagem dentro de um produto audiovisual multilíngue, foi escolhida como          
objeto de estudo a narcossérie Narcos, visando a tentar entender um pouco            

mais sobre essas duas modalidades de tradução e refletir sobre a           
verossimilhança destas e do próprio texto original. Para tanto, realiza-se uma           

análise descritiva de falas relevantes para o estudo, como xingamentos, gírias           

e expressões idiomáticas. A pesquisa permitiu observar, em legendas e          
dublagens de Narcos, as características que adopta o multilinguismo nas cenas           

analisadas, nas quais há a presença do inglês, espanhol e português           
juntamente, em uma rede complexa cuja tradução é abordada de forma           

autônoma em ambas as modalidades de tradução estudadas. 

 

Palavras-chave: Tradução audiovisual, legendagem, dublagem, narcosséries,      

multilinguismo, verossimilhança. 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

Hay muchas posibilidades de traducción cuando se trata de subtitulado y           

doblaje, pero poco se dice sobre determinados retos a los que les han de hacer               
frente los respectivos agentes de estas modalidades de traducción         

subordinada. En concreto, y a fin de entender cómo se tratan el subtitulado y el               

doblaje en un producto audiovisual multilingüe, se eligió la narcotelenovela          
Narcos como objeto de estudio, para tratar de entender un poco más sobre             

estas dos modalidades de traducción y poder reflexionar sobre su verosimilitud           
de estas y la del propio texto original. Para ello, se realiza un análisis              

descriptivo de intervenciones de los personajes, relevantes en esta         

investigación, como insultos, argot y expresiones idiomáticas. Así, en la          
traducción de los subtítulos y doblajes de Narcos se pudo observar las            

características que adopta el multilingüismo en las escenas analizadas, en las           
que se da la presencia del inglés, español y portugués juntos, en una red              

compleja cuya traducción se aborda de manera autónoma en ambas          

modalidades de traducción estudiadas. 

 

Palabras clave: Traducción audiovisual, subtitulado, doblaje, narcotelenovelas,       
multilingüismo, verosimilitud. 
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INTRODUÇÃO 
 

Como é possível que ao mesmo tempo em que ouvimos “Grana”           
possamos ler “Dezenas de sicários dispostos a morrer por ele”,          

respectivamente na dublagem e na legendagem para o Brasil do capítulo 4 da             
série Narcos, no segundo 04 do minuto 28? 

Esse é apenas um dos exemplos que compõem o corpus de análise            

desta pesquisa, proveniente da narcossérie Narcos, que foi lançada em 2015           
em uma parceria entre a Netflix e a Gaumont International Television. A            

vinculação do Brasil com esta produção norte-americana de grande êxito,          
contudo, não se limita à existência de traduções para o país, pois, como é              

sabido, tem como ator principal um brasileiro, Wagner Moura. Além disso, foi            

dirigida pelo cineasta brasileiro José Padilha, que também dirigiu os filmes           
Tropa de Elite (2007) e Tropa de Elite 2 (2010), os quais fazem parte dos               

maiores sucessos de críticas e de arrecadação no cinema brasileiro. 

Narcos conta a grande história de Pablo Escobar, um narcotraficante          

colombiano que conquistou fama mundial ao tornar-se um dos homens mais           

ricos do mundo, graças ao tráfico de cocaína nos Estados Unidos e outros             
países. Escobar chegou a ser considerado como o mais brutal, impiedoso,           

ambicioso e poderoso traficante da história. Esta produção está disponível na           
plataforma da Netflix e conta com três temporadas, totalizando 30 capítulos. 

Um dos pontos mais comentados dentro da tradução de legendas e           

dublagens remete às possibilidades tradutórias dentro de seus respectivos         
formatos. Nesse sentido, este estudo visa a trabalhar comparativamente sobre          

um conjunto de diferentes questões que aparecem dentro do contexto de           
legenda e dublagem, de forma simultânea e na língua portuguesa, como, por            

exemplo, o tratamento de xingamentos e sua amenização ou não. Contudo,           

também volta seu olhar para o multilinguismo de Narcos e seu tratamento            
tradutório, pois, afinal, sua presença no original é tratada, digamos, com grande            

naturalidade. Muitos atores, como o próprio protagonista, interpretam línguas         
como se fossem nativos, trazendo sua carga de sotaque a cada cena, embora             

9 
 



 
 

isso só seja perceptível para quem tem uma grande experiência, por exemplo,            

na língua espanhola. Aliás, embora a língua predominante da série seja o            
inglês, não raro ocorrem diálogos em espanhol. Por isso mesmo procede este            

trabalho: porque, embora não seja a única língua do original, o espanhol é uma              
das línguas de Narcos. 

Assim, no geral, quando o inglês é a língua do original, há duas             

traduções para o português, uma dublada e outra legendada. Já quando           
ouvimos o original em espanhol, o texto é legendado em português, mas não             

dublado. No entanto, há ocasiões em que temos o espanhol legendado e            
dublado em português, como também outras em que o espanhol carece de            

qualquer tradução em português. 

Uma grande questão é, ainda, o fato de que legendagem e dublagem            
são semelhantes, obviamente, por se tratar do mesmo texto de origem, porém            

nitidamente independentes. 

Assim, a presente pesquisa parte de um conhecimento prévio, dentro da           

plataforma Netflix, da série Narcos, extremamente famosa pelo mundo e capaz           

de levantar interesses e polêmicas diversas, até pela ampla gama de assuntos            
passíveis de serem abordados em termos tradutórios. Esse primeiro passo          

para decidir qual o rumo que tomaria o estudo está vinculado, então, com a              
presença do mundo do tráfico no nosso dia a dia e com a idolatria que figuras                

como um narcotraficante podem receber.  

Do interesse amador pela série, passou-se a analisar a obra com o olhar             
de um tradutor, o qual é ainda mais instigador. Em concreto, este trabalho parte              

do desafio de se confrontar com um objeto tradutório complexo – por            
multilíngue, e pelo contexto social que trata – observando como se resolvem            

questões tradutórias na dublagem e na legendagem para o Brasil. 

Esse é o maior propósito deste estudo, cujo objetivo geral consiste em            
avaliar o contraste da dublagem e legendagem, principalmente porque as duas           

foram produzidas para o mesmo texto, ele em si complexo.  

Já como objetivos específicos, vale listar três principais, atendendo às          

especificidades que receberão mais ênfase ao longo da presente pesquisa: 
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1° Descrever a presença do multilinguismo na série, com foco nos atores e             

personagens que interpretam; 

2° Refletir sobre a verossimilhança dentro da série, atendendo à presença de            

variação linguística e de modalidades tradutórias como dublagem e         
legendagem; 

3° Analisar comparativamente uma seleção de exemplos extraídos do corpus          

em estudo para estudar a distinção entre as soluções presentes na           
legendagem e na dublagem, visto que ambas provêm do mesmo texto. 

Retomado precisamente o último objetivo específico, e considerando o         
tamanho total da série, o primeiro passo que foi adotado para iniciar a análise              

foi a delimitação do foco e a quantidade de episódios sobre a qual ia versar o                

trabalho. Para isso, assistimos, não como um telespectador comum, mas com           
olhar de pesquisadora, a primeira temporada da série, a fim de analisar o que              

poderia ser estudado especificamente dentro daquele contexto, a partir de uma           
inquietação inicial: sendo a legenda e a dublagem na mesma língua, haveria            

muita distinção entre elas? Essa curiosidade inicial, que nos levou a abordar            

sobre legendagem e dublagem em português, com o decorrer dos episódios foi            
enriquecida ao perceber a presença do multilinguismo e suas implicações para           

a verossimilhança, dentro da distinção tradutória entre a legendagem e a           
dublagem. 

O passo metodológico seguinte consistiu em delimitar ainda mais o          

objeto de estudo, do qual foi definido analisar apenas os quatro primeiros            
episódios dos dez que compõem a primeira temporada da série, cada um com             

uma duração de 45 a 55 minutos. Para efetuar a análise, foi elaborada uma              
tabela onde foram sendo lançados os exemplos considerados relevantes à          

análise, descobertos ao assistir cada cena com a dublagem e legendagem em            

português ligadas. Toda vez que apareciam gírias, expressões idiomáticas e          
palavrões, eram anotados na tabela o episódio, o minuto e o segundo onde             

tinham acontecido, assim como os textos original, dublado e legendado, e           
assim foi criado o formato final da tabela. 

Feito o levantamento dos dados e a revisão bibliográfica, iniciou-se a           

redação deste trabalho, que está dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo            
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tratará das narcosséries e da apresentação do objeto de estudo (Narcos),           

como texto marcado pelo multilinguismo. Já o segundo capítulo destina-se a           
apresentar a análise sobre o tratamento da legendagem e dublagem do objeto            

supracitado. Esta pesquisa se encerra com as devidas considerações finais. 

Assim, sem mais delongas, damos início, no primeiro capítulo, a uma           

breve discussão sobre o que são e a origem das narcosséries, seguida por             

outra breve conceituação de legendagem e dublagem, pois estudar como          
ocorre seu tratamento será essencial neste estudo, para terminar com uma           

apresentação de Narcos e do leque dos seus principais atores e personagens. 
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1. DISCUTINDO AS NARCOSSÉRIES E SUA TRADUÇÃO: DUBLAGEM 

E LEGENDAGEM 
 

1.1  As narcosséries: um desafio de tradução 

Para entendermos melhor o que é uma narcossérie, é preciso saber que            

é um gênero que teve início na Colômbia. Ainda, devemos destacar que, como             
outros gêneros televisivos, alguns dos quais alguns evoluíram, outros         

desapareceram, elas também sofreram transformações. As primeiras séries        

televisivas a surgir na Colômbia foram os dramatizados, como afirma Rey           
(2002 apud MELLO; SALAMANCA, 2019) 

Os dramatizados, primeiras séries televisivas, caracterizam-se      
por formatos autorais tanto pelas histórias que apresentavam        
quanto pelas técnicas utilizadas nas gravações. A       
complexidade dos personagens, a ligação com realidades       
sociais do país e a mistura de técnicas, fazem dos          
dramatizados a expressão televisiva mais importante na       
história da teleficção colombiana. 
 

As narcosséries, como qualquer outro gênero televisivo, estão        
diretamente ligadas à sociedade, e mudanças culturais e da indústria televisiva           

acabam por influenciar nesses gêneros, assim os transformando        

constantemente. Foi isso que aconteceu com os gêneros televisivos na          
Colômbia, onde, após os dramatizados, surgiram os seriados, os quais, por sua            

vez, também sofreram alterações posteriores. De fato, os gêneros televisivos  
não são estáticos, mudam e se adaptam às transformações         
históricas, constituindo uma referência para a produção e para         
o consumo. Isso significa que, na medida em que a televisão           
ou as matrizes culturais da Colômbia foram mudando, a ficção,          
e no caso os seriados, foram cambiando também,        
adaptando-se como parte do repertório nacional. (MELLO;       
SALAMANCA, 2019) 

 

Fruto dessas constantes mudanças culturais são as narcosséries,        

produtos da indústria cultural que retratam o narcotráfico, uma problemática          
que assolou países como a Colômbia, o México, os Estados Unidos ou a             

Venezuela, seja predominantemente como exportadores ou como       

consumidores. Dando-se um destaque para a Colômbia, vale lembrar que, no           
início do século XX, sofrera a proibição da maconha e cocaína, que na época              
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da colônia eram usadas para fins medicinais, fazendo com que a venda dessas             

substâncias, agora ilegais, se tornasse um negócio rentável. 
O êxito das narcosséries, na América Latina, deve-se à sua proximidade           

com a realidade retratada nelas e, sobretudo, à dureza como é tratado o tema              
do narcotráfico e as consequências que sofrem quem vêm a participar dessa            

máfia. Não se trata de uma idealização do cotidiano, mas sim do retrato             

dramatizado do universo do narcotráfico, cada vez mais onipresente nas          
sociedades latino-americanas em geral, mas especialmente atuante em        

contextos como o colombiano e o mexicano. 
Apenas a título ilustrativo, como principais exemplos de narcosséries,         

podemos apontar:  

a) Breaking Bad, uma produção estadunidense criada e produzida por          
Vince Gilligan. Estreada em 2008 no canal AMC, retrata a vida de um químico              

brilhante que, ao ser diagnosticado com um câncer de pulmão, entra na vida do              
crime para pagar suas dívidas hospitalares e dar uma vida melhor a seus filhos. 

b) El señor de los cielos (2013), por sua vez, foi produzida pela             

Telemundo, em parceria com a Argos Comunicación e com a Caracol           
Televisión. Esta narcossérie foi uma produção conjunta entre Estados Unidos,          

Colômbia e México, e seu personagem principal foi inspirado em Amado           
Carrillo Fuentes, um dos narcotraficantes mais importantes no México. 

c) Señora Acero é uma produção estadunidense, lançada em 2014 pela           

Telemundo, que conta a história de Sara Bermúdez Aguilar, uma personagem           
cuja vida se viu revirada após a morte do seu marido, que tinha muitos inimigos               

por conta do narcotráfico. 
d) El Chapo (2017), também de origem estadunidense, é uma          

coprodução entre a Univision e a Netflix que retrata a vida de Joaquín             

Archivaldo Guzmán, conhecido pela sua baixa estatura e considerado pelas          
autoridades como um dos mais poderosos traficantes de drogas do mundo. 

e) El Chema (2016) é um spin-off de El señor de los cielos e seu               
personagem principal é inspirado na vida de Joaquín (“El Chapo”). Esta           

narcossérie foi produzida pela Argos Comunicación e Telemundo.  

f) Rainha do sul (Estados Unidos, 2011) é mais uma produção da            
Telemundo. Conta a história de uma jovem mexicana que, após perder seu            

namorado traficante, decide se refugiar nos Estados Unidos em busca de           
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derrubar o líder do tráfico local e, assim, se tornar a nova chefe do tráfico de                

drogas. 
Além dessas há ainda outras narcosséries como Narcos, que é nosso           

objeto de estudo e será mais detalhada ao longo do trabalho. No entanto,             
apenas com o panorama anterior, parece claro o predomínio das produções e            

coproduções estadunidenses na área, mesmo que, com frequência, a trama          

ocorra noutros países e as personagens retratadas também não sejam dos           
Estados Unidos. Mas nem por isso os atores e atrizes escolhidos para            

interpretá-las têm esses outros países como origem, às vezes nem sendo de            
língua materna espanhola. Isso, como veremos, ocorre intensamente em         

Narcos.  

Como era de se esperar, por ter se voltado para um contexto real,             
digamos, e contemporâneo, muitas foram as críticas que recebeu a série           

Narcos pela sua falta de veracidade e, ainda, de verossimilhança. Esta estaria            
atrelada pela escolha de um ator brasileiro, não colombiano, para interpretar           

seu protagonista. Após todos os questionamentos sobre o que teria feito o            

autor da série, José Padilha, ter convidado o ator Wagner Moura para ser             
o protagonista, respondeu a eles com mais uma pergunta: “Por que iria           

convidá-lo?” 

Bem, por que não? Para incorporar o personagem, o ator          
engordou 20 quilos e fez cinco meses de curso intensivo de           
espanhol. Se isso não foi suficiente para soar como um paisa –            
moradores da região da cidade colombiana de Medellín –, foi          
suficiente para lhe render uma indicação para o Globo de Ouro           
de melhor ator1. 

 

De fato, na série Narcos podemos notar algumas variações linguísticas          

bem presentes. A princípio é complicado para o leitor, que seja leigo na língua              

espanhola, conseguir identificar essas variações, tanto pelo seu        
desconhecimento quanto porque existe um preconceito enraizado perante o         

espanhol, o julgamento consiste em que, independentemente da nacionalidade         
do ator, o espanhol é o mesmo. 

Embora essa falta de distinção, de fato, seja feita por esses           

espectadores, que têm um conhecimento mais acurado da língua e, também,                    

1 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/28/cultura/1451328107_951489.html.    
Acesso em 04/12/2020. 
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para os falantes nativos, a variedade linguística é bastante perceptível. Como              

se verá a seguir, neste mesmo capítulo, há uma grande pluralidade de            
comunidades de origem entre os atores da série, começando pelo protagonista,           

que é um ator brasileiro renomado, cujo sotaque acaba influenciando dentro da            

série, pelo menos para os espectadores capazes de percebê-lo. Assim como           
há, ainda, outro ator brasileiro, também há atores estadunidenses, uma grande           

parte mexicanos, chilenos e até colombianos, onde transcorre boa parte da           
primeira parte da série pesquisada. 

Portanto, cada ator possui sua particularidade diante o sotaque no          

espanhol, formando uma grande gama de pronúncias e trejeitos, justamente          
por cada comunidade ter sua forma de se comunicar no espanhol. Esse            

panorama linguístico, a bem da verdade, ainda se complica mais no contexto            
pesquisado se consideramos que se trata de um produto audiovisual          

multilíngue, com falantes de língua inglesa, uma das línguas que se projetam            

no original e que, portanto, requer de tratamento tradutório, seja em forma de             
legendagem ou de dublagem. 

Nesse sentido, sendo a comparação entre ambas em Narcos um dos           
objetivos deste trabalho, passamos a seguir a fazer alguns comentários sobre           

as duas modalidades tradutórias. 

 
1.2   Legendagem e dublagem: seu tratamento em Narcos 

Como é sabido, a tradução é um processo que consiste em entender um             

texto em uma língua de partida e, através de meios linguísticos, traduzir esse             
construto lido para uma língua de chegada. Porém, a tradução vai além de uma              

atividade meramente lexical ou sintática: funda-se em uma troca cultural, na           

qual o tradutor deve ter o cuidado em passar a mensagem original para os              
leitores da língua de chegada de maneira compreensível para estes. No campo            

dos estudos tradutórios, é possível identificar diferentes modalidades de         
tradução, como, por exemplo, tradução musical, tradução literária, tradução         

jurídica, tradução audiovisual, entre outras. Daremos destaque, neste trabalho,         

para a tradução audiovisual (TAV). 

Trata-se de uma variedade da tradução que vem crescendo, pois uma           

tradução que antes era vista somente em cinemas, vem cada vez mais            
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ganhando seu espaço nos canais de televisão fechada, filmes, programas de           

TV, documentários, videogames, etc. A TAV está relacionada aos textos          
audiovisuais, ou seja, à multimídia, como a televisão e o vídeo. 

Na sua acepção primária, a TAV foi usada para encapsular práticas de            
tradução diferentes usadas na mídia audiovisual — cinema, televisão, VHS —           

nas quais há a transferência de uma língua-fonte para uma língua-alvo. A            

dublagem e a legendagem são as mais populares na profissão e as mais             
conhecidas pelo público, mas há também outras tais como voice-over,          

dublagem parcial, narração e interpretação. A tradução para espetáculos ao          
vivo foi adicionada a essa taxonomia num estágio posterior e foi assim que a              

supra-legendagem (surtitling) para a ópera e o teatro foi incluída no leque de             

modalidades da TAV. A mudança de língua que acontece em todos esses            
casos foi um fator decisivo para nomear essas práticas como tradução           

(FRANCO; ARAÚJO, 2011 apud OLIVEIRA, 2018). 

Como podemos observar pelo dito acima, entre as diferentes         

modalidades na TAV, podemos enumerar várias, como: dublagem,        

legendagem, voice-over, interpretação para TV e rádio, adaptação fílmica,         
audiodescrição, janela de interpretação de línguas e sinais, legendagem para          

surdos e ensurdecidos (LSE). Dentre elas, para a produção deste trabalho           
daremos um destaque maior para a legendagem e dublagem. 

Embora os leigos possam achar, não raro, que o legendas e texto            

dublado serem “a mesma coisa”, até fazendo coincidir em uma pessoa só o             
legendador e o tradutor para a dublagem, é importante ressaltar que costumam            

ser duas pessoas diferentes, cada uma voltada para uma modalidade tradutória           
diversa, independentemente de uma delas poder ser construída a partir da           

outra. A eles se somam, ainda, os dubladores, isto é, os atores responsáveis             

pela gravação da versão dublada.  

Comecemos, então, apresentando a legendagem e seu agente, o         

legendador. 

A legendagem pode ser conceituada de maneira mais ampla como a           

prática linguística que compreende a tradução de um texto oral em uma língua             
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fonte para um texto escrito em uma língua meta, tendo como característica            

principal a manutenção do áudio original e a adição do texto. Nela: 

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) 

 

A legendagem é, assim, um tipo de tradução que possui técnicas, regras            
e critérios próprios, e por isso é considerada por muitos autores como uma             

tradução subordinada. Ou seja, o resultado final é diretamente afetado pelas           
restrições de tempo e espaço, nas quais o tempo médio de exposição de cada              

legenda corresponde a seis segundos para que o telespectador tenha tempo           

de ler, mas também para evitar que a legenda fique muito tempo na tela. Já o                
espaço que pode ocupar equivale a duas linhas, com distinto número de            

caracteres segundo a mídia em que apareça. Esses parâmetros precisam ser           
respeitados pelo legendador, e, por isso, ele não pode se limitar somente a             

traduzir o conteúdo textual, mas igualmente tem que procurar apoio nos           

conteúdos de áudio e vídeo, a fim de otimizar sua tradução dentro dos             
constrangimentos formais necessários à legendagem. 

Uma vez apresentadas, em linhas gerais, a prática da legendagem,          
agora trataremos brevemente sobre a dublagem e seu profissional, o dublador. 

De forma sintética, podemos conceituar a dublagem como a ação de           

substituir as vozes originais de um determinado produto audiovisual, por vozes           
dos dubladores, na língua meta para a qual esse produto será traduzido. No             

processo de tradução para a dublagem, o tradutor recebe o script com as             
transcrições de todas as falas do produto audiovisual na língua original           

acompanhado do vídeo, o qual terá que ser traduzido de forma que seja fluído              

oralmente, para conseguir que seja bem interpretado pelo dublador. 

Os parâmetros a serem seguidos na dublagem são: a métrica, o           

movimento labial e a interpretação dos atores. Estes últimos se destacam pela            
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importância de como esse texto será entregue ao telespectador, trabalho esse           

que é função do dublador, como destaca Pereira (2001): 

O dublador, que é uma variação do trabalho de ator, precisa           
saber das possibilidades da voz para desempenhar sua função,         
e sua capacidade vocal deve ser sempre exercitada, para que          
não o deixe na mão na hora de representar. Além disso, o            
personagem que ele vai dublar é uma nova “vida” que ele está            
gerando, então precisa tratá-lo com carinho, dando-lhe uma        
voz adequada e uma interpretação a propor. 

 

Como podemos observar o dublador tem um papel fundamental, e que           

não se resume em apenas em uma substituição de vozes, pois ele terá que se               
expressar somente através da voz, sem ter o apoio do corpo e movimentos. É              

dele, então, a responsabilidade de passar o sentimento daquele que fez o filme             

original. Desse ponto de vista, procede destacar que as inflexões e marcas            
como o sotaque são, nesse profissional, tão relevantes como podem ser no            

caso dos atores do filme original. No entanto, como se viu, e diferentemente do              
que acontece com a legendagem, a figura do dublador não coincide com a do              

tradutor para a dublagem.  

É precisamente nesta complexa rede de traduções e de agentes que foi            
concebido este trabalho, voltado para observar a complexidade com que eles           

se articulam em um objeto multilíngue como Narcos, série sobre a qual            
discorreremos a seguir. 

 

1.3. Legendagem e dublagem em Narcos: apresentação do objeto 

Com o exposto acima, foi possível verificar qual a atividade que o            

legendador e o dublador desempenham, podemos ainda reforçar que não se           
trata da mesma pessoa, e que na dublagem ainda aparece uma terceira figura,             

que é o tradutor responsável por traduzir o script que será interpretado pelo             

dublador.   

No nosso objeto de estudo serão analisadas a dublagem e legendagem           

em português. O idioma original da série é o inglês, e entre os idiomas              
disponíveis na plataforma da Netflix, não há o espanhol nem para a dublagem,             

nem para a legendagem. Contudo, foi possível verificar que há diálogos entre            
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os personagens da série que são originalmente em espanhol, ainda que a            

língua de partida principal seja, de fato, o inglês. 

Ocorre que temos a tradução para dublagem e legendagem do inglês           

para o português, mas não temos a dublagem do espanhol para o português,             
contando somente com a legendagem para esse último par linguístico. Ou seja,            

ao assistir à série em português, teremos a disponibilidade de legendagem e            

dublagem nesse idioma. Porém, nos momentos nos quais os atores falam em            
espanhol, teremos apenas a opção de legendagem para o português, sendo           

sumariamente eliminado o multilinguismo que caracteriza a série e, com ele, a            
princípio, boa parte da sua verossimilhança. E ainda há falas em espanhol,            

para as quais, além de não se ter a dublagem, se deu uma anulação na               

legendagem. Esses casos serão localizados e analisados detalhadamente no         
segundo capítulo deste trabalho. 

No entanto, em relação à questão da verossimilhança, não há como           
deixar de pontuar um elemento relevante, do nosso ponto de vista, na filmagem             

e na tradução, sobretudo na dublagem, de objetos multilíngues: a origem e o             

sotaque de atores e dubladores. Nesse sentido, dentro do leque de           
personagens principais que compõem o elenco de Narcos, a seleção e           

comentário a seguir sobre atores e os personagens que interpretam –           
esquecendo a problemática da tradução – ilustra a complexidade de ancorar a            

fidelidade do universo ficcional ao contexto real em que essas personagens           

viveram ou poderiam ter vivido, sejam elas de alegada origem estadunidense           
ou colombiana2. 

A análise começará, como é de se esperar, pelo personagem          
protagonista da série, Pablo Escobar. Coube a responsabilidade pela         

interpretação desse personagem ao brasileiro Wagner Moura, o qual sem          

dúvida precisou assumir para tanto um grande desafio, sobretudo considerando          
que Escobar é uma figura pública. Desse ponto de vista, o cotejo, inclusive             

físico, entre ambas as personalidades sempre seria suscetível de levantar          

2As informações apresentadas a seguir são provenientes de um conjunto de fontes virtuais,             
dentre as quais vale destacar estas duas:       
http://www.adorocinema.com/series/serie-17010/temporada-23744/elenco/ e  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Narcos. 
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desconfianças a mais por parte do público receptor, para além das inerentes ao             

fato de a origem nacional de Moura não ser colombiana. 

Wagner Moura é, assim, o ator brasileiro selecionado        

para interpretar o traficante de drogas colombiano Pablo        
Escobar, que conquistou fama mundial, tornando-se um       

dos homens mais ricos do mundo graças ao tráfico de          

cocaína nos Estados Unidos e em outros países. O público em geral o             
considera o mais brutal, impiedoso, ambicioso e poderoso traficante da história.           

A atuação de Wagner Moura foi elogiada pela crítica estadunidense e lhe            
rendeu uma indicação ao Globo de Ouro 2016. Embora esse reconhecimento           

pelo labor realizado, o ator recebeu críticas pelo seu sotaque brasileiro no            

espanhol, o qual foi visto como um grande ponto negativo, principalmente para            
os falantes nativos de espanhol.  

Em um complexo diálogo de herói e anti-herói, aparece o          
agente Steve Murphy, da DEA (Drug Enforcement       

Administration; em tradução livre, Órgão para o       

Controle/Combate das Drogas), interpretado pelo ator      
americano Boyd Holbrook. Seu personagem é enviado dos        

Estados Unidos para a Colômbia com missão de investigar o tráfico de            
cocaína, sendo responsável pela narração da história de Narcos do seu ponto            

de vista. 

O parceiro de Murphy é interpretado por Pedro Pascal, um          
chileno-americano que interpreta Javier Peña, também um       

agente da DEA, enviado para a Colômbia antes daquele         
também para capturar o maior traficante da história, Pablo         

Escobar. Pelo desenvolvimento da trama, provavelmente      

seu personagem seria de origem chicana, com ascendentes mexicanos, não          
chilenos, ou talvez de algum outro país da América Central. 

Protagonizando um personagem colombiano aparece     
Maurice Compte, ator americano descendente de cubanos       

conhecido por interpretar o Coronel Horácio Carrillo, chefe        

de polícia e um dos principais opositores ao poder de          
Pablo Escobar. Por causa de seus métodos pouco        
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tradicionais, sua ajuda foi muito utilizada pela dupla composta por Steve           

Murphy e Javier Peña, no auxílio das operações contra o Cartel de Medellín.  

Diego Cataño, por sua vez, é um ator mexicano que          

interpreta o assassino colombiano La Quica, responsável por        
matar o primeiro parceiro de Steve Murphy ainda em Miami.          

O fato de o seu crime ter saído praticamente impune dentro           

do sistema estadunidense foi um dos principais motivos de o          
agente Murphy ter decidido focar seu trabalho no combate ao tráfico. 

 

 

Outra personagem pública na Colômbia foi interpretada por        

Stephanie Sigman, uma atriz mexicana que atuou       
representando Valeria Vélez, jornalista colombiana que ficou       

famosa no início de sua carreira por conseguir acesso a          
informações confidenciais. Ela utiliza métodos pouco éticos       

para obter estas informações, mas esses métodos renderam importantes         

momentos profissionais.  

Jorge A. Jiménez é um ator americano que interpreta Roberto          

"Poison" Ramos, um assassino contratado, um dos principais        
sicarios e também braço direito de Pablo Escobar em relação          

à violência que o traficante colombiano queria causar. 

 

Anabell Gardoqui de la Reguera é uma atriz mexicana de          

cinema, teatro e televisão, que interpreta Elisa que é         
ex-integrante do grupo de milícia M-19. Elisa decidiu sair         

do grupo ao ver que seus ideais não eram mais seguidos,           

já que os líderes concordaram em fazer alianças com o          
tráfico colombiano.  

André Mattos é um ator brasileiro que interpreta o Jorge Luis           
Ochoa, um dos fundadores e ex-líder do Cartel de Medellín.          

(Brasileiro) 
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Roberto Urbina é um ator colombiano que interpreta Fabio         

Ochoa — um dos fundadores do Cartel de Medellín; irmão de           
Jorge Luis Ochoa. (Colombiano) 

 

 

Paulina Gaitán é uma atriz mexicana que interpreta Tata         

Escobar, esposa do narcotraficante Pablo Escobar e mãe        
de seus filhos.  

 

Paulina García é uma atriz chilena que interpreta a Hermilda          
Gaviria, mãe do narcotraficante Pablo Escobar. 

 
 

 

O leque de personagens tratados permite perceber o multilinguismo         

geral presente no elenco, o qual, contudo, assume contornos específicos em           
cada ator. O multilinguismo dentro da série é trabalhado de forma natural e             

espontânea gerando desconforto mais para o público colombiano, pelo quesito          
de não enraizar a cultura, autenticidade na fala e incluindo os trejeitos deles,             

que só seriam possíveis se os atores fossem nativos. Portanto, há uma grande             

pluralidade cultural linguística de outros países. De fato, a definição do           
multilinguismo é complexa, oscilando entre um sentido habitual e outro mais           

amplo. Atendendo ao primeiro,  
 

o multilinguismo entendido como a presença de duas ou mais          

línguas no mesmo texto audiovisual. De modo que às duas          

línguas presentes quando falamos de tradução é adicionada        

uma terceira. Em TAV alguns autores usam a designação de          

terceira língua não só para uma língua natural, mas também          
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para um dialeto, socioleto ou até para uma língua inventada          

(SANCHIS, 2020). 

 
Como já abordado antes, isso pode trazer e, de fato, traz consigo uma             

complexa situação dialetológica e de verossimilhança, sobretudo na série em          
si, onde os sotaques são mais presentes. Já na tradução, quer seja pelo             

apagamento de boa parte do multilinguismo, na dublagem, ou pelo recurso à            

escrita, na legendagem, o problema verossimilhança muda de figura: não que           
ele desapareça, mas se concretiza em outras questões, como as atreladas à            

maior presença de soluções mais idiomáticas e de gírias na dublagem, como            
se verá no capítulo a seguir. 

Renard insiste en la importancia de la protección de la          

diversidad lingüística, porque en ella reside la autenticidad        

de la interpretación del mundo a través de la lengua          

propia, sin filtro. A través de la lengua propia los individuos           

ven el mundo y lo interpretan a su manera, asegurando          

así el acceso a lo universal porque todas las lenguas participan           

en la interpretación del universo puesto que cada cultura         

produce significados de valor universal (GIL, 2014) 
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2. NARCOS, ENTRE A DUBLAGEM E A LEGENDAGEM PARA O 

BRASIL 
 

Traçado o panorama geral da abordagem que vai receber nosso objeto           

de pesquisa no capítulo anterior, passamos neste a observar pontualmente          
aspectos que nos permitirão comparar soluções de legendagem e dublagem          

em Narcos. 

Desde já, mencionamos que entenderemos dublagem como a        
transcrição de falas gravadas pelos dubladores. Embora saibamos que a          

tradução para a dublagem é um passo anterior, que possui um conjunto de             
características, por não termos tido acesso a ela nos limitamos a abordar a             

questão a partir das falas transcritas a seguir, interpretadas, pressupomos, com           

base nessa tradução. 
Assim, diante dessas considerações, é interessante ressaltar os        

seguintes pontos: 
a) A série originalmente é na língua inglesa, principalmente quando o           

narrador está falando, mas também é na língua espanhola, quando os           

personagens conversam entre si. Trata-se, portanto, de um texto multilíngue, o           
qual levanta o problema de delimitar qual é a língua de partida em um objeto               

onde há mais de uma. Nesse sentido, é necessário observar que, durante            
várias cenas nas quais o narrador não está falando, os personagens dialogam            

em espanhol, mesmo a língua de partida inicial, a do narrador, seja o inglês.              

Então, estamos perante um texto que representa sim o par linguístico           
espanhol-português, não só inglês-português, nem que seja marginalmente. 

b) O segundo ponto é que, quando se iniciou a pesquisa, todo o             
processo foi analisado com a dublagem e a legenda ligadas em português,            

ressaltando que, mesmo com a dublagem em português, há partes no áudio            

original onde os personagens falam em espanhol. Então aqui o áudio original            
em inglês não entra em questão, exceto em dois momentos, os quais serão             

identificados na tabela. 
Em vista disso, na tabela a seguir aparecem reproduzidos,         

especificamente, os segmentos escolhidos para o estudo de caso das falas em            

espanhol dos personagens (no áudio original), a dublagem em português e a            
correspondente legenda, ligada também em português. 
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Na tabela seguinte, são utilizadas as seguintes convenções. O símbolo          

“Ø” é relativo às ocasiões em que não há áudio original, dublagem ou             
legendagem. A palavra “ANULOU”, por sua vez, serve para esclarecer o           

momento no qual não há legenda. Nesses momentos, tanto o áudio original            
quanto a dublagem estão ocorrendo, mas a legenda não aparece. Finalmente,           

as cores de sombreamento serão usadas para organizar a análise em grupos e             

explicadas logo a seguir. 
 

2.1. Seleção de dados: recorte de dublagens e legendas 

Aparece à continuação a tabela com os segmentos selecionados para          

estudo, alinhados em ordem decrescente de acordo com minuto e segundo em            

que aparecem dentro da plataforma Netflix. 
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1º 

EPISÓDIO 

 
Min. 

e seg. 

 
Número 

 
Original 

 
Dublagem (PT) 

 
Legendagem 

(PT) 

56:32 [1] Ø Fode Transa 

56:27 [2] Ø Ferrado Perdido 

56:06 [3] Ø Donos de terras Latifundiários 

54:49 [4] Ø Safado Cretino 

54:18 [5] Ok (IN) Copiei Certo 

53:25 [6] Chupa caño (ES) Ø Muquirana 
desgraçado 

52:38 [7] Ø Eu teria mandado 
Carrillo pra lá de 
qualquer jeito 

Eu teria mandado 
Carrillo mesmo 
que Poison 
nunca tivesse 
matado uma 
mosca. 

 52:15 [8] Vamos a entrar 
con todo y darles 
plomo (ES) 

Ø Vamos matar 
aqueles 
desgraçados, 
está bem? 
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51:50 [9] Ø É, eu apertei os 
botões 

É, eu dei o 
alarme. 

45:09 [10] Ø Cucaracha Barata 

41:13 [11] Puen frescos 
(ES) 

Ø (ANULOU) 

26:49 [12] Marica Ø (ANULOU) 

26:45 [13] Encatado por 
esta mierda (ES) 

Ø Se apaixonou por 
isto. 

21:35 [14] Los mejores 
culos del mundo 
(ES) 

Ø As melhores 
bundas do 
mundo 

11:25 [15] Coma mierda 
(ES) 

Ø Vá à merda 

 
2º  

EPISÓDIO 

 
Min. 

e seg. 

 
Número 

 
Original 

 
Dublagem (PT) 

 
Legendagem 

(PT) 

41:27 [16] Malparido matón 

(ES) 

Ø Assassino 
desgraçado 

41:24 [17] No me importo un 
culo (ES) 

Ø Não me importo. 

31:35 [18] Ø Terapia de pareja “terapia de 
pareja” 

 
3º  

EPISÓDIO 

 
Min. 

e seg. 

 
Número 

 
Original 

 
Dublagem (PT) 

 
Legendagem 

(PT) 

28:48 [19] Maricón (ES) Ø Marica 

13:49 [20] Pablo es la voz 
del pueblo (ES) 

Ø Pablo é a voz do 
povo[6] 
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08:22 [21] Plata o plomo 
(ES) 

Ø Prata ou 
chumbo[7] 

 
4º  

EPISÓDIO 

 
Min. 

e seg. 

 
Número 

 
Original 

 
Dublagem (PT) 

 
Legendagem 

(PT) 

39:35 [22] Ø Não vai aceitar 
numa boa 

Não vai se render 
fácil 

36:55 [23] Ø Não era nada 
disso 

Não se dobrou 

36:48 [24] Ø Tentou se valer 
de uma nova 
tática 

Experimentou 
aquele papel de 
carta de novo 

36:09 [25] Ø Não quer que eu 
dê uma mancada 

Não quer que eu 
meta os pés 
pelas mãos 

34:44 [26] Ø Estava claro que 
nenhum juiz iria 
conseguir 
esconder sua 
identidade de 
Pablo.  

Como era de se 
esperar, quando 
a caneta 
falhava... Pablo 
estava pronto 
com a espada. 

33:33 [27] Ø Para os vilões 
nada, para os 
mocinhos tudo 

Se quiser chamar 
atenção do país 
mais rico do 
mundo é melhor 
caçar 
comunistas. 

28:04 [28] Ø Grana Dezenas de 
sicários dispostos 
a morrer por ele. 

19:00 [29] Ø Aprontando Fazendo 

15:25 [30] Ø Dedo duro (ANULOU) 



 
 

 

2.2. Análise por categorias e na sequência 

Como apontado acima, a tabela anterior destaca blocos de exemplos,          

mediante sombreamento, os quais podem ser associados pelo tipo de          
fenômenos que apresentam. Essas categorias serão apresentadas à        

continuação, e seguidas por um comentário breve de cada um dos casos            

selecionados. 
Assim, o fundo amarelo é utilizado nos casos em que parece dar-se um             

maior contraste entre a oralidade e a escrita, a primeira atrelada a uma             
informalidade menos desconfortável e, diretamente, ao uso de gírias de mais           

baixo calão. Ambas correspondem, respectivamente, à dublagem e à         

legendagem. 
Um caso interessante, nesta seção, é o [10]. 

 

Aqui, o apelido do personagem é traduzido na legenda, mas não na            
dublagem. Essa solução poderia ser repensada, pois manter sem traduzir pode           

ser a melhor escolha em questão de representatividade da língua espanhola           

dentro da série. Aliás, trata-se de um vocábulo bem conhecido, até por            
influência de uma música popular. Possivelmente este exemplo mostra a          

tendência a evitar, de qualquer jeito, soluções em outra língua nas legendas,            
por pressão da escrita, enquanto a dublagem, ou seja, a oralidade, resulta mais             

maleável. 

Contudo, não se deve pensar que essa tendência ocorre de forma           
sistemática. Há incongruências, como a que ilustra a comparação do [12] e o             

[19]. Embora aqui a tradução apareça, respectivamente, apenas na dublagem          
ou na legendagem, optamos por abordar estes exemplos nesta seção por           

analisá-los como par, mais do que isoladamente. 
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1º 

EPISÓDIO 

 
Min. 

e seg. 

 
Número 

 
Original 

 
Dublagem (PT) 

 
Legendagem 

(PT) 

45:09 [10] Ø Cucaracha Barata 



 
 

 

No primeiro caso, o legendador optou por eliminar por completo o insulto            

trocado em forma de xingamento entre dois personagens, que são colegas, e            
falam em forma de zombar e trazer uma certa familiaridade para cena. Já no              

segundo caso, ocorre exatamente o inverso, pois aqui o segmento aparece           

apenas na legendagem, sendo omitido na dublagem. Não se trata aqui, então,            
de questionar o significado apresentado nas traduções, em relação ao original,           

que consideramos terem o mesmo peso semântico, mas de observar que nem            
sempre vai ocorrer o suavizamento das gírias e insultos na legendagem. 

O seguinte bloco de exemplos, representado pelo fundo azul, inclui          

casos onde se localizam soluções distintas na dublagem e a legendagem,           
agora não mais tão ligadas com as gírias ou expressões grosseiras e violentas.             

Muitas vezes as traduções da dublagem resultam mais idiomáticas, mais          
espontâneas, embora a questão da influência da sincronia labial e do tamanho            

das legendas também deva ter influído na hora de produzir as diferentes            

soluções. 

Nesse sentido, vale destacar casos como [7]. Nele, encontra-se um          

problema da tradução bem comum, que aparece quando o legendador escolhe           
explicar toda cena de uma vez só e esta escolha acaba deixando mais legenda              

do que personagem falando. O personagem para de falar por um bom tempo e              

a legenda continua aparecendo, falando sem ela. A impressão do telespectador           
é de que há problemas no áudio (isto é, na dublagem). 
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1º 

EPISÓDIO 

 
Min. 

e seg. 

 
Número 

 
Original 

 
Dublagem (PT) 

 
Legendagem 

(PT) 

26:49 [12] Ø Marica (ANULOU) 

 
3º  

EPISÓDIO 

 
Min. 

e seg. 

 
Número 

 
Original 

 
Dublagem (PT) 

 
Legendagem 

(PT) 

28:48 [19] Maricón (ES) Ø Marica 



 
 

 

De fato, em maior ou menor forma muitos desses exemplos põem de            
relevo o fato de se tratar de dublagem e legendagem serem duas traduções             

distintas, onde nenhuma delas parece ter bebido da outra. Apesar de casos            
como o anterior também poderem sido causado pelas diferenças entre as duas            

modalidades tradutórias, a diferença de informações mostrada em exemplos         

como o [7] entre a dublagem e a legendagem parece indicar que ambas as              
traduções foram feitas de forma separada, independente, não um texto          

tomando o outro como referência. 

Agora com sombreamento em verde, encontramos casos em que, para          

o original, há apenas legendagem. Somente com dar uma olhada rápida aos            

exemplos mapeados, transparece o fato de que ocorre neles um fenômeno que            
parece indicar a tendência a evitar situações problemáticas na dublagem, por           

incluir gírias, metáforas ou expressões fraseológicas. Novamente estes casos         
confirmam que não é possível generalizar de maneira absoluta no tocante às            

tendências de ambas as modalidades, podendo estar intensamente        

condicionadas pela sua natureza subordinada. 

Para finalizar, reservamos o sombreamento laranja para um caso         

específico, onde não temos áudio original, mas sim tradução na dublagem e na             
legendagem. O exemplo é este: 
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1º 

EPISÓDIO 

 
Min. 

e seg. 

 
Número 

 
Original 

 
Dublagem (PT) 

 
Legendagem 

(PT) 

52:38 [7] Ø Eu teria mandado 
Carrillo pra lá de 
qualquer jeito 

Eu teria mandado 
Carrillo mesmo 
que Poison 
nunca tivesse 
matado uma 
mosca. 

 
2º  

EPISÓDIO 

 
Min. 

e seg. 

 
Número 

 
Original 

 
Dublagem (PT) 

 
Legendagem 

(PT) 

31:35 [18] Ø Terapia de pareja “terapia de 
pareja” 



 
 

 

A justificativa destas soluções, neste caso, remete ao fato de a           
personagem estar lendo um texto em texto em espanhol, como se verá a             

seguir, quando será apresentado um breve comentário de cada exemplo          
selecionado, agora seguindo a sequência de aparição na tabela. 

[1], [2] e [4] De acordo com os vocábulos usados, a tradução na legenda              

se encontra de forma mais contida.  

[3] Nesse caso, a legenda é representativa de termos especializados,          

embora de uso frequente. A dublagem é mais coloquial, mas também mais            
próxima do inglês (landowner). 

[5] Após a fala em inglês no áudio original, aparecem a dublagem e,             

simultaneamente, a legenda. A palavra “Ok” é mais informal, assim como           
“Copiei” da dublagem, um vocábulo bastante usual entre policiais no mundo           

cinematográfico, que contrasta com “Certo” na legenda, por sua postura mais           
formal e menos inserida dentro do discurso que se costuma atribuir ao coletivo             

citado. 

[6] A situação aqui seria a ofensa que o personagem descarrega para            
“ferir” o outro. Na legenda, parte desse peso semântico se perde pela ausência             

da referência pejorativa à polícia, presente em “chupacaño”. 

[7] Como já foi explicado, este caso representa um problema de           

tradução bem comum: quando o legendador explica toda a cena de uma vez             

só, com o qual a legenda se prolonga mais do que a fala da personagem               
falando. 

[8] O personagem nessa cena está dando uma ordem bem agressiva,           
para entrar em um tiroteio sem pestanejar. A legenda, como de costume,            

abranda o contexto, com isso carregando mais leveza. Porém, não se perde o             

discernimento geral, apesar um tanto ridículo “está bem?”, presente no final. 

[9] A dublagem parece mais genérica e espontânea, até cômica se           

comparada à legendagem, mais específica e técnica. 
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[10] Conforme já comentado acima, manter o apelido do personagem          

parece a melhor escolha, a fim de preservar a representatividade da língua            
espanhola dentro da série. 

[11] A expressão “Puen frescos” é uma gíria que foi retirada (ANULADA)            
pelo legendador. Isso seria um desacerto, já que, sendo a série e o             

personagem tão expressivos e característicos, remover esse tipo de expressão          

marcante acentua a falta de verossimilhança na versão traduzida. 

[12] e [19] Um dos casos acima referidos onde o insulto trocado em             

forma de xingamento aparece apenas em uma das traduções: aqui, na           
dublagem e, em [20], na legendagem. Trata-se de um bom indicativo da            

existência de duas traduções autônomas, dublagem e legendagem, e de que           

as tendências a suavizar gírias e insultos nesta não necessariamente se           
verificam. 

[13] O que ocorre é um xingamento no áudio original em espanhol e, na              
legenda, a anulação da fala pejorativa. Entretanto, a legenda apresenta, com           

sua sutileza, uma ironia que na cena não existe, mas que foi bem colocada. 

[14] e [15] Os vocábulos usados e as frases em si, no áudio original em               
espanhol e na legenda, são bem pejorativos, com conotação extremamente          

machista o primeiro. No entanto, eles são eliminados na dublagem, refletindo           
mais um caso de inconsistência na tendência de ser mais ameno o texto das              

legendas do que o dublado. 

[16] Nesse caso, além de ausente na dublagem, em comparação ao           
original, há certa amenização, na legenda, da indignação do personagem pelo           

fato de o indivíduo ter assassinado o cachorro, onde se poderiam ter colocado             
insultos de baixo calão. 

[17] Aqui ocorre o mesmo fenômeno de ausência de dublagem e           

amenização da legenda que em [16], mas ainda mais acentuado. 

[18] Aqui a personagem está com um dicionário na mão e procura como             

se diz “terapia de casal” em espanhol. Há, então, coincidência entre legendas e             
dublagem, porque nessa situação ela não é uma personagem falante de           

espanhol. 
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[19] Já comentado em [12]. 

[20] A expressão em espanhol tem o mesmo valor que a expressão em             
português. Assim, “Pablo es la voz del pueblo”, presente apenas na legenda,            

sugere que Pablo Escobar saberia o que o povo realmente precisava e queria;             
então, ele falava por eles. Curiosamente, uma frase com esse peso simbólico            

foi retirada na dublagem. 

[21] Neste segmento, “Plata” significaria dinheiro, não o metal em si,           
elemento químico. Soluções como “Grana ou chumbo” e, melhor ainda, “Grana           

ou bala” (para manter o paralelismo pela sonoridade, não pelo fato de serem             
metais) transmitiriam o sentido de forma mais próxima. 

[22] e [23] Segundo citado anteriormente, em [22] há uma solução bem            

mais coloquial, a da dublagem, em comparação à legendagem. No entanto, em            
[23] a expressão mais coloquial ocorre na legenda. Neste segundo caso, a            

dublagem é também um pouco mais confusa do que a escolha do legendador.             
Na dublagem, a tradução afirma que o personagem em questão não é uma             

pessoa que se compra por qualquer coisa, mas o faz com uma expressão             

muito genérica, dizendo apenas que ele “não era nada disso”. No entanto, a             
legendagem é mais específica, ao dizer que ele “não se dobrou” – no caso, a               

chantagens. 

[24] Na cena a dublagem tem um sentido coerente com o que está             

acontecendo; porém, a legenda não se encaixa muito bem, com o qual o             

telespectador fica com uma sensação confusa. Este é um dos exemplos que            
melhor ilustram o fato de dublagem e legendagem terem sido duas traduções            

realizadas de maneira isolada. 

[25] As frases “Não quer que eu dê uma mancada” e ‘Não quer que eu               

meta os pés pelas mãos“ possuem, efetivamente, o mesmo peso semântico,           

seriam expressões equivalentes uma à outra, porém com certa diferença de           
registro. Temos aqui, então, mais uma vez a legenda mantendo seu foco na             

maior formalidade possível. 

[26] Nesse período, a dublagem é explicativa e a legenda utiliza uma            

expressão metafórica: “Pablo estava pronto com a espada”, ou seja, pronto           
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para guerrear. As duas opções são bem assertivas, embora abordem a           

tradução de formas distintas. 

[27] O que ocorre nesse trecho é continuação da cena anterior.           

Obviamente são duas traduções autônomas, uma de dublagem e outra de           
legendagem. Com isso, a legenda e dublagem não fazem sentido quando           

colocadas em paralelo, ainda que, de fato, ambas resolvam a tradução da cena             

em questão. 

[28] Na dublagem, a palavra “grana” se refere à mesma situação que            

“Dezenas de sicários dispostos a morrer por ele”. Porém, assim como na última             
explicação a [27], essa é a continuação de uma série de explicações sobre             

Pablo Escobar. Como afirmamos antes, a dublagem e a legendagem          

simultaneamente não fazem sentido, mas elas têm sim sua lógica própria. 

[29] Aqui, o vocábulo “aprontar” não quer dizer que o indivíduo está            

pronto para algo, mas que está prestes a fazer algo ruim. A legenda só              
pergunta o que o indivíduo está fazendo, tirando o ar de desconfiança presente             

na dublagem e subindo o registro. 

[30] A expressão idiomática “Dedo duro”, que o legendador optou por           
não traduzir e não colocar na legenda, é bem expressiva e adequada, e sim              

aparece na dublagem. 

 

Portanto, a análise das diferenças legendagem/dublagem parece       

apontar para a influência de restrições maiores na língua escrita – e, portanto,             
na legendagem –, que tanto precisa considerar motivos formais (quantidade de           

caracteres na legenda, e acompanhar a vocalização na dublagem), quanto          
também a tendência a evitar registros linguísticos mais baixos na legendagem,           

em comparação com a dublagem. 

Contudo, esse tipo de tendências não é absoluto, sendo possível          
encontrar bastantes inconsistências, como se pôs de manifesto em vários dos           

exemplos citados acima. Afinal, dublagem e legendagem parecem ocorrer         
como duas traduções autônomas, onde pode não ter havido uma consulta de            

uma a outra, ou de caráter mútuo. 
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Assim, se a oralidade constitui um limitador da verossimilhança pela          

questão dos sotaques, como apresentado no primeiro capítulo, às vezes          
também serve de fonte dela na dublagem, pela presença maior de           

idiomaticidade, no sentido de coloquialidade, em algumas ocasiões. 
Finalmente, nunca é demais lembrar que, em termos gerais, a          

legendagem, diferentemente da dublagem, é acompanhada pelo áudio original,         

com o multilinguismo que ele traz consigo. Desse ponto de vista, o potencial             
limitador das legendas, enquanto modalidade escrita, à presença das diversas          

línguas que compõem as falas de Narcos, pode ser compensado, do ponto de             
vista da recepção pelo espectador, pela presença do áudio da própria série. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A realização deste trabalho permitiu não somente estudar e entender          

com mais profundidades as duas modalidades de tradução subordinada aqui          
em foco – legendagem e dublagem –, pela sua comparação, mas também            

reflexionar sobre as complexidades que implicam o multilinguismo e a busca da            

verossimilhança na tradução de cada cena de produtos audiovisuais         
multilíngues. É aceitável que o espectador queira assistir uma série com uma            

boa legenda e uma boa dublagem, o que é preciso observar que não é              
interessante criticar o tradutor sem saber todas as limitações e regras que            

regem a tradução dentro das legendas e dublagens, pois nem sempre as            

decisões possíveis dependem apenas do tradutor, menos ainda em objetos          
complexos como Narcos. 

O maior objetivo deste trabalho foi analisar aspectos gerais da série,           
apresentá-la brevemente e observar o que atores e personagens principais          

representam dentro dela em termos linguísticos. Em seguida, a pesquisa se           

dedicou a explicar como a legenda se comporta de acordo com a dublagem, e              
como elas se diferenciam entre si, mesmo tendo como referência o mesmo            

objeto de origem. Um outro ponto que foi analisado foi o quanto se faz presente               
o multilinguismo dentro de cada cena analisada. Observando as três camadas           

(áudio original, dublagem e legendagem, ambas para o Brasil), trata-se de           

cenas em que os personagens se expressam em português, cenas em que se             
expressam em espanhol e cenas em que eles também se expressam em            

inglês. E é nesta complexa rede multilíngue que a verossimilhança se faz            
presente em Narcos. 

Embora seja o objetivo geral da pesquisa realizada, a complexidade          

envolvida nas áreas de dublagem e legenda em espanhol para o Brasil            
parece-nos, de fato, um campo em que a realização de futuros estudos é             

extremamente importante. Inclusive, uma incógnita fica em aberto após a          
realização do presente trabalho: o porquê de não haver legendas ou dublagem            

disponíveis para a série Narcos em espanhol, na plataforma Netflix, para serem            

acessadas do Brasil. Mesmo a motivação da série sendo de uma figura pública,             
importante para a história da Colômbia, Pablo Escobar, não parecem ter se            
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preocupado com a possibilidade de que o público falante de espanhol, não            

bilíngue em português, mas com residência no Brasil, estivesse interessado em           
assistir a série. Será que seria possível disponibilizar tradução para esse           

público? 

Este trabalho termina esperando que as questões por ele levantadas          

possam contribuir de alguma forma para a área dos Estudos da Tradução e             

que os resultados obtidos possam proporcionar contribuições frutuosas para         
tradutores, professores, alunos de tradução e pesquisadores, bem como         

sugerir novas inquietações e desafios de pesquisa para trabalhos futuros sobre           
os problemas de tradução com legendas e dublagens.  

38 
 



 
 

REFERÊNCIAS 

 

CARVALHO, Carolina Alfaro de. A tradução para legendas: dos         
polissistemas à singularidade do tradutor. 2005. 160 f. Dissertação         
(Mestrado) - Curso de Letras, Puc-Rio, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em:            

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6613/6613_1.PDF. Acesso em: 03 ago.     
2020. 

FROTA, Maria Paula; MARTINS, Márcia A P. TRADUÇÃO        

AUDIOVISUAL, ACESSIBILIDADE: uma reviravolta na tradução (termo e        
conceito)?. Tradução em Revista, [S.L.], v. 2011, n. 11, p. 1-5, 28 dez. 2011.              

Faculdades Católicas. http://dx.doi.org/10.17771/pucrio.tradrev.18930. Acesso    
em: 20 ago. 2020. 

GIL, Mercedes Sanz. Divulgación del conocimiento en el ciberespacio:         

un viaje a través del multilingüismo. Cultura, lenguaje y representación,          
ISSN:1697-7750: v. 13, pp. 125-144, 2014. Doi:       

http://dx.doi.org/10.6035/clr.2014.13.7. Acesso em: 20 set. 2020. 

LESSA, Leandro Pereira. A dublagem no Brasil. 2002. 289 f.          

Monografia (Especialização) - Curso de Comunicação Social, UFJF, Juiz de          

Fora, 2002. Disponível em:    
https://www.ufjf.br/facom/files/2013/04/Leandro-Pereira-Lessa.pdf. Acesso em:   

05 set. 2020. 

MACHADO, Simone dos Santos. Linguagem formal de modelos        
cognitivos idealizados: um estudo sócio-cognitivo na tradução para        
legenda. 2008. 160 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Letras, UECE,           
Fortaleza, 2008. Disponível em:    

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action
=&co_obra=93822. Acesso em: 07 set. 2020. 

OLIVEIRA, Verônica Rosemary de. O Tradutor e Intérprete de Libras e           
a Tradução Audiovisual de Conteúdo Político Partidário: problematizando        
este trabalho. 2018. 79 f. TCC (Graduação) - Curso de Letras Libras,            

39 
 

http://dx.doi.org/10.17771/pucrio.tradrev.18930
http://dx.doi.org/10.6035/clr.2014.13.7


 
 

Universidade Federal de Santa Catarina, Joinville, 2018. Disponível em:         

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/188599. Acesso em: 18 set. 2020. 

TAVARES, Frederico de Mello Brandão; RODRIGUEZ, Gedma       

Alejandra Salamanca. DO DRAMATIZADO ÀS NARCO SÉRIES: A        
CONFIGURAÇÃO DO SERIADO COLOMBIANO AO LONGO DO TEMPO.        

Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, São Paulo, p.          

62, ago. 2019. Disponível em:     
http://revista.pubalaic.org/index.php/alaic/article/view/1553/656. Acesso em: 12    

set. 2020. 

SANCHIS, Mª. Dolores Lerma. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE       
O MULTILINGUISMO NA LEGENDAGEM FÍLMICA: UM ESTUDO DE CASO.         
Universidade do Minho, Braga, Minho, Portugal, p.134. jan./jul. sem. 1. 2020. 

 

 

 

40 
 


