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1. RESUMO 

 

Neste trabalho pretende-se analisar a tradução de referências culturais nas 

legendas de quatro episódios da série de TV americana Stranger Things. Serão 

analisadas as estratégias de tradução, tendo como base a tipologia funcionalista de 

Christiane Nord (2018), além de conceitos da teoria audiovisual e de legendagem de 

Díaz Cintas (2009, 2013). Como embasamento teórico este trabalho também 

contará com as contribuições de PYM (2017), VERMEER (1984) e REISS (1984). Na 

pesquisa serão consideradas as implicações de questões culturais americanas da 

década de 1980 nas legendas traduzidas no contexto cultural brasileiro. Espera-se 

demonstrar com o resultado deste trabalho que, para se chegar à significação de 

qualidade, além do conhecimento linguístico da língua de partida e da língua de 

chegada, é de extrema importância que o tradutor tenha repertório cultural de ambas 

as línguas.  Nos resultados preliminares identificou-se que na tradução das legendas 

para o português grande parte das referências culturais norte-americanas foram 

mantidas no idioma de origem, respeitando a alusão à época retratada na série, a 

outra parte foi adaptada na tradução para o português de acordo com o contexto do 

público brasileiro.    
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Culturais; Stranger Things. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Observa-se que grande parte das produções de TV como filmes, seriados, 

documentários, etc., veiculadas no Brasil, são traduzidas do inglês para o português. 

A facilidade com que as produções americanas e britânicas são aceitas e 

consumidas pelo público brasileiro faz-nos refletir a respeito da tradução audiovisual 

destes conteúdos e na equivalência produzida no sentido geral do contexto 

brasileiro. A tradução audiovisual, nesse caso, faz-se essencial no mundo do 

entretenimento e da informação e devido a essa observação, sentimos a 

necessidade de uma investigação aprofundada dos processos que regem a 

qualidade das traduções na linguagem televisiva. Para essa análise foi escolhida a 

série de TV americana Stranger Things, pois mesmo sendo uma produção atual, foi 



ambientada nos anos 80, sendo o objeto de estudo as traduções legendadas de 

referências culturais americanas as quais apresentam especial desafio ao tradutor. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a tradução da língua inglesa para a língua 

portuguesa de referências culturais na legenda de quatro episódios do seriado 

Stranger Things. Os objetivos específicos são: i. apresentar o conceito de tradução 

funcionalista; ii. abordar a especificidade da tradução audiovisual e sua interferência 

no processo de tradução e legendagem; iii. identificar a importância da localização 

para a compreensão do contexto da obra traduzida; iv. analisar as estratégias 

tradutórias empregadas na tradução das referências culturais nas legendas da série 

de TV Stranger Things, verificando as implicações da questão cultural na língua de 

partida e língua de chegada no processo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho foi planejada em três etapas, a primeira foi 

selecionar todo o aparato teórico, através de uma pesquisa bibliográfica, com foco 

na abordagem funcionalista e teorias do audiovisual e legendagem. A segunda 

etapa do trabalho consiste na seleção das legendas com referências culturais da 

língua fonte. A última etapa consiste na análise das legendas selecionadas com 

base nas teorias abordadas neste trabalho.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para a realização deste trabalho, serão utilizados os pressupostos da teoria 

funcionalista, que tem dentre seus principais representantes Christiane Nord, 

Katharina Reiss e Hans J. Vermeer. Esta vertente teórica se afasta da tradução 

baseada em elementos exclusivamente linguísticos para incluir aspectos culturais, 

contextuais e interacionais no processo tradutório. Segundo NORD (2005, p. 21), 

problemas de comunicação podem ser detectados quando o público alvo da 

tradução não compartilha dos mesmos conhecimentos prévios sobre algo ou certas 

situações presentes no texto fonte, como por exemplo, realidades culturais 



específicas pertencentes apenas a determinado grupo. Outro fator importante que 

deve ser considerado, é o fato de que a tradução audiovisual, diferentemente das 

demais, apresenta limitações. A legenda sendo um produto audiovisual, está 

condicionada a regras restritas para que o espectador possa ler o texto 

confortavelmente tais como número máximo de caracteres na tela, sincronização 

com o tempo de duração das falas entre outras questões. Tais características não 

possibilitam a inserção de notas de rodapé ou explicações mais aprofundadas sobre 

as referências traduzidas. Também será questionado em que momento a escolha 

feita pelo tradutor da legendagem possa ter prejudicado o entendimento do público, 

e em que momento as restrições desse sistema interferiu em suas escolhas, e quais 

os fatores que o levaram a modificar ou ocultar partes do áudio original. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Nos resultados preliminares foi identificado que na tradução das legendas 

para o português grande parte das referências culturais americanas foram mantidas 

no idioma de origem,  respeitando a alusão à época retratada na série, a outra parte 

foi adaptada na tradução para o português de acordo com contexto do público 

brasileiro.    
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