
   

 

A CURIOSA TRADUÇÃO DOS TÍTULOS DE FILMES E SÉRIES 

É bem verdade que, algumas vezes, os títulos de filmes, séries e programas de TV, quando 

traduzidos, ficam bem diferentes de seus nomes originais. É comum ouvirmos reclamações 

deste tipo na fila do cinema diante dos pôsteres dos últimos lançamentos ou ao navegar no 

Netflix para decidir qual série vamos maratonar. Mas será que isso é culpa do tradutor?  

A verdade é que os títulos de obras internacionais não são traduzidos, mas sim, adaptados. Ao 

saber que um filme ou série será exibido em outro país, as empresas responsáveis pela sua 

transmissão adaptam seu título de acordo com o público de cada localidade. Pasme: o tradutor 

responsável pelas legendas e pelo texto da dublagem não tem nada a ver com a escolha do 

título. 

Mas então, quem são os responsáveis?  

Os departamentos de marketing das distribuidoras e dos canais de televisão fazem essa 

adaptação no intuito de deixar os títulos mais comercialmente atrativos para os telespectadores 

de casa país e, assim, convencê-los a assistir suas obras. Sim, antes de mais nada, o título de um 

filme deve ser vendável. Afinal, o objetivo é atrair o maior público possível. 

Vale saber que eles também são os responsáveis pela produção dos trailers, decidindo quais 

cenas receberão maior destaque.  

E afinal, como se dá este processo de adaptação dos títulos? 

A primeira opção dos departamentos de marketing é sim a tradução literal. Temos, inclusive, 

alguns exemplos bem-sucedidos neste sentido: “Beleza Americana” (“American Beauty”), 

“Bastardos Inglórios” (“Inglourious Basterds”), “O Sexto Sentido” (“The Sixth Sense”), “Adeus, 

Lênin!” (“Good Bye, Lenin!”), e “Tudo Sobre Minha Mãe” (“Todo Sobre Mi Madre”). 

No entanto, muitas vezes, o título original traduzido literalmente não faz sentido em outros 

países, dadas as expressões típicas e figuras de linguagem inerentes a cada idioma. Assim, 

quando não é possível utilizar essa versão “ao pé da letra”, cabe aos funcionários do marketing 

reler as sinopses das obras, rever os trailers e, até mesmo, assistir aos filmes e séries antes de 

seu lançamento para chegar a um título que considerem apropriado.  

Assim, para que seja feita uma boa adaptação, deve-se, primeiro, levar em conta o gênero da 

obra: comédia, romance, drama, ação... Também é importante considerar o público-alvo 

daquela produção: será uma série para adolescentes? Um documentário técnico? Feitas estas 

considerações, a equipe de marketing utiliza métodos como o famoso brainstorm para chegar 

às melhores soluções. As opções selecionadas depois de todo este processo passam ainda pela 

aprovação do departamento comercial e da diretoria, que podem ainda fazer sugestões e 

modificações. 

Outro aspecto curioso, é que os títulos de obras norte-americanas tendem a ser curtos, 

contendo apenas um substantivo. E, em geral, este tipo de título não faz sucesso no mercado 

brasileiro. É o caso de filmes como “Jogos Mortais” (cujo nome original é “Saw”: “Serra” se 

traduzido literalmente), “Apertem os Cintos! O Piloto Sumiu” (ou “Airplane!”, ao pé da letra: 

“Avião”), “Se Beber Não Case” (ou “The Hangover”: “A Ressaca”).  

Um caso que chama atenção é o filme cujo título no Brasil é: “Tá Todo Mundo Louco! - Uma 

Corrida por Milhõe$”. Seu título original é “Rat Race” (tradução literal: “Corrida de Ratos”). 



   

 

Neste caso, a tradução ao pé da letra realmente não funcionaria, pois o termo Rat Race, nos 

Estados Unidos, se refere a uma perseguição interminável, que de tão longa, deixa de fazer 

sentido.  

Agora, seja sincero: você assistiria a um filme chamado Rio Místico? Pois é, mas aposto que você 

conhece o título “Sobre Meninos e Lobos”. Essa foi a adaptação escolhida para o título do 

famoso filme de investigação policial lançado em 2003: “Mystic River”. É bem provável que o 

nome “Rio Místico” passasse uma ideia errada sobre o conteúdo do filme, levando o público a 

acreditar que se tratava de um filme sobre esoterismo ou magia. Por outro lado, “Sobre Meninos 

e Lobos” além de dizer algo sobre o filme, confere ao título um tom dramático coerente à trama.  

Ponto positivo para os adaptadores! 

Mas sim, mesmo depois de todas essas etapas de seleção, é bem verdade que às vezes chegam 

ao Brasil títulos forçados, pretensamente engraçados ou até genéticos demais. Sem falar nos 

subtítulos, que às vezes soam mal ou são muito longos.  

Talvez você deva estar se perguntando o porquê de não manter os títulos em seu idioma original 

no mercado brasileiro. A resposta, novamente, tem a ver com a questão da vendagem: o grande 

público brasileiro não entenderia o significado do título e provavelmente teria alguma 

dificuldade em pronunciá-lo. De fato, como telespectadores, não temos qualquer obrigação de 

conhecer idiomas estrangeiros. 

Segue uma lista de adaptações curiosas de títulos estrangeiros, sua versão no Brasil e como seria 

sua tradução literal: 

Título original / Título no Brasil / Tradução literal: 

Breaking Bad / A Química do Mal / Chutando o Balde  

Inside Out / Divertida Mente / Do avesso  

Gilmore Girls / Tal mãe, tal filha / Garotas Gilmore 

50 first dates / Como se fosse a primeira vez / 50 Primeiros Encontros 

Breakfast at Tiffany’s / Bonequinha de Luxo / Café da manhã na Tiffany 

A Clockwork Orange / Laranja Mecânica / Uma Laranja que Funciona como Relógio 

The Departed / Os Infiltrados / Os que Partiram 

Despicable Me / Meu Malvado Favorito / Eu Desprezível  

Ferris Bueller’s Day Off / Curtindo a Vida Adoidado / O Dia de Folga de Ferris Bueller 

Final Destination / Premonição / Destino final 

Meet the Fockers / Entrando Numa Fria Maior Ainda / Conheça os Focker 

My Girl / Meu Primeiro Amor / Minha Garota 

The Naked Gun / Corra Que A Polícia Vem Aí / O Pistoleiro Nu 

No Country For Old Men / Onde Os Fracos Não Têm Vez / Não há País para Velhos 

Ocean’s Eleven / Onze Homens e um Segredo / Os Onze do Ocean 



   

 

Scary Movie / Todo Mundo em Pânico / Filme Assustador 

The Sound of Music / A Noviça Rebelde / O Som da Música 

The Dream Team / De Médico e Louco Todo Mundo Tem um Pouco / A Equipe dos Sonhos 

The Godfather / O Poderoso Chefão / O Padrinho 

Jaws / Tubarão / Mandíbulas 

We’re the Millers / Família do Bagulho / Somos os Miller 

Portanto, se você não gostou da versão do título da sua série, programa de TV ou filme favoritos 

em português, culpe os departamentos de marketing das transmissoras. Tudo isso na verdade é 

uma questão de apelo comercial, e não de correlação linguística.   

Fique ligado nas próximas postagens da WK Traduções para mais curiosidades sobre os idiomas 

com os quais trabalhamos e o mundo da tradução! 

WK. Mais que tradução, comunicação. 

Até a próxima! 

 


