
 
A Tradução de Textos Culturalmente Marcados 

Textos culturalmente marcados podem representar um verdadeiro desafio aos tradutores. 

Imagine, por exemplo, traduzir as obras de Jorge Amado, que trazem em sua narrativa dialetos 

regionais, pratos típicos do nordeste brasileiro e descrições minuciosas sobre aspectos 

geográficos do nosso país. Como aproximar leitores estrangeiros desta realidade tão inerente a 

uma cultura específica? 

Neste artigo, vamos discutir duas estratégias – opostas – e possíveis para textos culturalmente 

marcados: a adaptação domesticadora do texto e a utilização de “notas do tradutor”. 

 • Tradução Domesticadora  

De acordo com Castro (2007, p. 92), a tradução domesticadora "é aquela que procura apagar as 

opacidades geradas pela diferença entre as duas culturas e línguas em contato, de forma a 

tornar a leitura mais fluente e, de certa forma, facilitá-la". Domesticar um conteúdo significa 

adaptá-lo. 

A adaptação de um texto representa o limite mais extremo da liberdade de tradução: ela pode 

ser utilizada quando o texto de partida (o texto a ser traduzido) descrever alguma situação que 

não pode ser entendida pelos falantes da língua de chegada (leitores do texto traduzido) por 

falta de conhecimento compartilhado. Neste caso, o tradutor pode recriar esta situação, 

substituindo-a por uma situação similar ou equivalente.  

Por exemplo: você se lembra quando a turma do Chaves ia de carro até as praias de Acapulco? 

Já assistiu algum episódio no qual todos viajam ao Guarujá?  Reparou que Acapulco e Guarujá 

são, na verdade, o mesmo local onde os moradores sempre passam suas férias de verão? Isso 

acontece porque, de início, o tradutor responsável pela série era Potiguara Lopes, que passou o 

bastão para Nelson Machado. O primeiro, manteve o local original das férias nas traduções – 

afinal, todos sabemos que Chaves é uma produção mexicana, criada pelo aclamado Roberto 

Gómez Bolaños. No entanto, o segundo tradutor pensou que, para o público brasileiro, a trama 

faria mais sentido se os moradores da vila viajassem para uma praia familiar, no território 

nacional e, por isso, lançou mão da adaptação domesticadora, substituindo Acapulco por 

Guarujá. 

Outro exemplo desta estratégia são algumas das piadas contadas em programas e seriados de 

televisão estrangeiros. Se um jogador de beisebol for citado, por exemplo, o tradutor pode 

trocar seu nome pelo de um jogador de futebol tão conhecido na cultura de chegada quanto o 

outro esportista na cultura de partida. O mesmo acontece com trocadilhos que só fazem sentido 

com as palavras do idioma original. Elas podem ser substituídas por palavras do idioma de 

chegada, criando um novo trocadilho que pode ter algo (ou nada) em comum com a piada 

original, mas mantendo a intenção de humor.  

• Notas do tradutor 

O tradutor pode também optar por manter as marcas culturais e acrescentar “notas do 

tradutor” sempre que necessário. As notas do tradutor são uma demonstração de que algo 

ainda precisa ser dito ou explicado. Elas funcionam como uma forma de transmitir aos leitores 

do texto de chegada um pouco do conhecimento necessário para compreender a essência, a 

atmosfera, o contexto, ou a época em que se passa a narrativa do texto de partida. O tradutor 



 
pode também incorporar explicações ao próprio corpo do texto, valendo-se de travessões ou de 

parênteses. 

Diante das duas estratégias de tradução apresentadas neste artigo, seguem dois exemplos de 

como um tradutor poderia traduzir a frase abaixo: 

“Estava faminto. Sentou-se ao balcão da cafeteria e pediu, de imediato, um pão de queijo e uma 

xícara de café.” 

Segundo a estratégia domesticadora, se o texto de chegada estivesse sendo traduzido para o 

público norte-americano, substituiríamos o tradicional quitute brasileiro por um alimento 

equivalente nos Estados Unidos como, por exemplo, o bagel (um pãozinho salgado com formado 

de anel que é muito tradicional, principalmente na cidade de Nova Iorque).  

Se adotarmos a nota do tradutor, o termo “pão de queijo” seria mantido, e viria seguido de um 

asterisco e uma observação correspondente, explicando que “o pão de queijo é um petisco 

muito popular no Brasil, cuja uma massa à base de queijo foi inventada no estado de Minas 

Gerais”. 

Portanto: 

1) He was starving. He sat at the counter of the coffee shop, and didn’t hesitate to order a bagel 

and a cup of coffee. 

2) He was starving. He sat at the counter of the coffee shop, and didn’t hesitate to order a pão 

de queijo* and a cup of coffee. 

* Pão de queijo is a small, baked cheese roll or cheese bun, a popular snack and breakfast food 

in Brazil. It is a traditional Brazilian recipe, from the state of Minas Gerais. 

Ainda, no caso do pão de queijo, considerando que o quitute está se tornando cada vez mais 

popular em todo o mundo, poderíamos também optar pelo literal cheese bread ou Brazilian 

cheese bread. 

Antes de optarmos por uma adaptação do texto de partida, é importante levarmos em 

consideração aspectos como: o contexto da obra original, o público-alvo do texto traduzido, a 

função pretendida da tradução e todas as consequências desta adaptação, que podem ser 

bastante variadas, refletindo positiva ou negativamente no resultado final.  

As possibilidades de adaptar um texto ou inserir notas do tradutor devem ser previamente 

discutidas junto ao cliente, para que, em comum acordo, ele e o tradutor escolham a melhor 

alternativa para o cada caso. Conte conosco da WK Traduções para avaliar qual a melhor opção 

para o seu manuscrito. 

WK. Mais que tradução, comunicação.  

 


