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RESUMO 

 

Com o objetivo de verificar como os profissionais da tradução dublada em 

filmes e da legendagem de programas como o “Polícia 24 horas” lidam com os 

fenômenos do uso da variedade popular oral e do uso de palavrões, foram 

analisados alguns trechos de filmes e alguns trechos de episódios do referido 

programa. Além disso, tentaremos entender como se dá o papel das mídias de 

massa como difusoras de informação, especificamente a respeito da língua, e o 

quanto essa informação está livre de interesses de terceiros. Após as devidas 

análises, são levantadas as consequências das escolhas linguísticas dos 

profissionais envolvidos nos referidos processos, no que isso pode afetar nas 

concepções dos falantes com relação à língua e como tudo isso pode estar 

correlacionado com o preconceito linguístico. 

 

Palavras-Chave: Dublagem, legendagem, manipulação de informação, 

palavrão, preconceito linguístico, tradução, variação linguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 

 

In order to verify how the professionals of dubbing translation in movies and the 

professionals of subtitling in TV shows, such as "Polícia 24 Horas", deal with 

the occurrence of colloquial language and the use of the bad language in their 

process, some parts of movies and some stretches of episodes of the 

mentioned program were analyzed. Also, we will try to understand the 

responsibility of mass media as an information broadcaster, particularly 

regarding language, and how much of this information can be considered 

neutral in interests. After the analysis, the consequences of the linguistic 

choices involved in those processes (dubbing and subtitling) are raised, as well 

as how they can affect the conceptions of the speakers regarding language and 

how all of this can be related to linguistic prejudice. 

 

Keywords: Bad language, dubbing, linguistic prejudice, linguistic variation, 

manipulation of information, subtitling, translation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É muito comum ouvirmos circular no senso comum noções falaciosas a 

respeito da língua, tais como “as pessoas sem instrução, das classes pobres 

urbanas ou da zona rural, cometem muitos erros ao falar a língua", ou que "a 

língua escrita é a forma certa da língua, porque tem lógica, enquanto a língua 

falada é caótica e desregrada”, ou ainda que “os palavrões não fazem parte da 

língua”. Essas noções não têm qualquer fundamento científico e não passam 

de preconceito linguístico. Mas quem alimenta esses preconceitos? Muitas 

vezes as mídias de massa têm um papel fundamental na difusão desse 

preconceito. Com o intuito de verificar como os profissionais da tradução 

dublada e da legendagem de programas como o “Polícia 24 horas” lidam com 

os fenômenos do uso da variedade popular e do uso de palavrões, que muitas 

vezes são alvo de tais noções falaciosas, selecionei trechos de quatro filmes 

diferentes, e quatro trechos do programa para serem analisados. Após as 

análises, tentaremos entender qual é o papel das mídias de massa como 

difusoras de informação e o quanto essa informação está livre de interesses 

de terceiros. Além disso, nessa mesma seção, veremos qual a importância 

que mídias como o cinema e a TV têm nesse papel de difusoras da informação 

e o quanto de controle da informação a respeito da língua elas detém em 

processos como a tradução dublada nos filmes e a legendagem do programa 

“Polícia 24 horas”. O objetivo deste trabalho é verificar quais são as 

consequências das escolhas linguísticas dos profissionais envolvidos nos 

referidos processos e o quanto isso pode afetar as concepções dos falantes 

com relação à língua e, ainda, como isso pode estar correlacionado com o 

preconceito linguístico. 
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2. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 
 

Como os estudos científicos da linguagem têm mostrado, a primeira 

coisa que temos que ter em mente quando nos referimos às línguas naturais é 

que elas não são homogêneas, unitárias e invariáveis. Ao contrário do que 

circula no senso comum sobre as línguas, não existe uma língua padrão 

estática, assim como não existe a noção de “erro” quando um falante se desvia 

de tal padrão. Na verdade, toda e qualquer língua natural apresenta variação 

linguística, ou seja, cada integrante de uma comunidade linguística fala de uma 

maneira diferente de acordo com variáveis como idade, gênero, etnia, nível de 

renda, escolaridade, região, etc. Essas maneiras diferentes de falar uma língua 

são chamadas de variedades linguísticas, e é o conjunto dessas variedades 

que formam uma língua. Segundo Faraco (2008): 

No plano empírico, uma língua é constituída por um conjunto de 
variedades. Em outras palavras, não existe língua para além ou 
acima do conjunto das suas variedades constitutivas, nem existe a 
língua de um lado e as variedades de outro, como muitas vezes se 
acredita no senso comum: empiricamente a língua é o próprio 
conjunto das variedades. Trata-se, portanto, de uma realidade 
intrinsecamente heterogênea. (FARACO, 2008, p. 32). 
 
 

 Assim, quando mencionamos “Língua Portuguesa”, estamos falando de 

um conjunto de variedades linguísticas, que, do ponto de vista científico, 

possuem o mesmo potencial expressivo e sistemas gramaticais de igual grau 

de complexidade. Ou seja, não se pode falar de inferioridade ou superioridade 

em se tratando de línguas, mas apenas de diferenças. Além disso, essas 

variedades não são independentes umas das outras: elas se sobrepõem, 

entrecruzam e se hibridizam, não sendo possível estabelecer com precisão os 

limites de cada uma das variedades. Outra característica muito importante que 

devemos levar em consideração é que as línguas mudam de acordo com o 

tempo. Um exemplo em que podemos reparar facilmente que isso acontece é 

quando comparamos a linguagem utilizada em um livro escrito no século XIX 

com a linguagem utilizada em um livro escrito nos dias atuais: a diferença é 

gritante. E é importante ressaltar que nesse exemplo estamos levando em 

consideração apenas a língua escrita, que é muito mais resistente a mudanças 

do que a língua falada. Então, considerando que as línguas mudam o tempo 
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todo e que as variedades da língua têm o mesmo potencial expressivo, não 

havendo uma variedade superior considerada “correta”, ou seja, não há a 

noção de “erro” em se tratando de língua, é muito comum ouvirmos afirmações 

como “a língua está em decadência” ou questionamentos como “Então vale 

tudo?”1. Em primeiro lugar, as línguas mudam o tempo todo, mas não de uma 

maneira caótica. Essa mudança se trata da evolução linguística, que ocorre de 

uma maneira regrada e organizada. E em segundo lugar, mesmo a variedade 

linguística de um morador da zona rural que tem baixa escolaridade é, sim, 

dotada de regras. Aliás, qualquer variedade linguística é dotada de organização 

e de regras, que em muitos casos fazem muito mais sentido do que as regras 

da gramática normativa, como veremos em uma seção futura.  

Outra característica que devemos nos lembrar é que a língua é uma 

entidade cultural e política. Como afirma Faraco: 

 
(...) tendemos a dizer hoje, nos estudos científicos da linguagem 
verbal, que uma língua é uma entidade cultural e política e não 
propriamente uma entidade linguística. Ou seja: não há uma definição 
de língua por critérios puramente linguísticos, mas fundamentalmente 
por critérios políticos e culturais. (FARACO, 2008, p. 34). 
 
 

Então, mesmo que consideremos as variedades linguísticas do ponto de 

vista científico como iguais, algumas variedades linguísticas acabam tendo 

mais prestígio que outras, devido a processos sócio-históricos que acabaram 

agregando valores a elas. A variedade culta, ou norma culta/comum/standard 

(Faraco, 2008), é a variedade utilizada por falantes mais próximos do urbano, 

do letramento e em situações mais monitoradas de fala e de escrita. Esse 

vínculo com os usos monitorados e com as práticas da cultura escrita leva os 

falantes a atribuir-lhe um valor social positivo e a recobri-la com uma capa de 

prestígio social que não decorre de propriedades intrínsecas (linguísticas 

propriamente ditas), mas de propriedades extrínsecas (sócio-históricas) 

(FARACO, 2008, pg. 73 e 74). E é devido a esse prestígio que muitos falantes 

acabam acreditando que essa variedade é superior às outras, alguns até 

achando que essa variedade é a própria língua e tudo o que se desvia dela 

1 Com relação a essa falsa asserção a respeito da língua, ou mal entendidos sobre o que 
venha a ser “aceitar tudo”, ver artigo de Sirio Possenti que foi publicado em 2011 na Revista 
Letras UFPR, volume 83, intitulado “LINGUISTAS E MÍDIA: UM EPISÓDIO EXEMPLAR”, na 
seção “Aceitam Tudo?”. 
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está errado. No entanto, a variedade culta é uma dentre muitas outras 

variedades que tem funções específicas na sociedade. Como mencionado 

acima, a variedade culta é utilizada por falantes mais letrados em situações 

monitoradas, logo, tal variedade não é formada naturalmente de acordo com as 

experiências do dia a dia do falante, como as variedades mais populares. 

Assim, cabe às instituições de ensino o papel de ensinar essa variedade aos 

falantes e em qual situação ela pode ser usada. Portanto, um mesmo falante 

domina mais de uma variedade linguística e muda sua forma de falar de acordo 

com as necessidades e características do grupo a que pertence, ou à situação 

em que a fala ocorre. De acordo com Bagno (1999): 

 
Usar a língua, tanto na modalidade oral como na escrita, é encontrar 
o ponto de equilíbrio entre dois eixos: o da adequabilidade e o da 
aceitabilidade. Quando falamos (ou escrevemos), tendemos a nos 
adequar à situação de uso da língua em que nos encontramos: se é 
uma situação formal, tentaremos usar uma linguagem formal; se é 
uma situação descontraída, uma linguagem descontraída, e assim 
por diante. Essa nossa tentativa de adequação se baseia naquilo que 
consideramos ser o grau de aceitabilidade do que estamos dizendo 
por parte de nosso interlocutor ou interlocutores. (BAGNO, 1999, pg. 
118). 
 
 

 Para entendermos o conceito de adequação, podemos comparar, de 

uma maneira simplista, a escolha da variedade linguística com a escolha de 

uma vestimenta. Imagine uma pessoa fazendo uma entrevista de emprego 

vestida com roupas íntimas. Ela até poderia estar vestida dessa forma, porém 

sua vestimenta não seria adequada para a situação. Da mesma forma 

acontece com a língua: cabe ao falante saber escolher qual variedade é mais 

adequada para um determinado contexto de uso. No entanto, há, obviamente, 

falantes menos escolarizados que não dominam ou dominam precariamente a 

norma culta, e, por motivos exclusivamente socioculturais, acabam sendo 

discriminados. Isso acontece devido à confusão que os falantes acabam 

fazendo com relação às definições de termos como ‘norma culta’, ‘norma-

padrão’ e ‘língua’, que acaba gerando o que é chamado de preconceito 

linguístico, como veremos na seção adiante. 
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2.1. PRECONCEITO LINGUÍSTICO 

 

Preconceito linguístico, segundo o verbete preconceito do Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, é “Qualquer crença sem fundamento científico 

acerca das línguas e de seus usuários”. (Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa, apud. BAGNO, 2009, pg. 16). No Brasil, frequentemente circulam 

noções falaciosas a respeito da língua, como exemplifica Marcos Bagno 

(2009): 

• "Os brasileiros falam mal o português, estropiam a língua de Camões, que só os 
portugueses sabem falar direito, porque são os donos da língua"; 
• "O português é uma das línguas mais difíceis do mundo"; 
• "Só se pode admitir como certo o uso dos grandes escritores e das pessoas letradas"; 
• "A língua escrita é a forma certa da língua, porque tem lógica, enquanto a língua 
falada é caótica e desregrada"; 
• "O que não está nas gramáticas nem nos dicionários não existe, não é português"; 
• "As pessoas sem instrução, das classes pobres urbanas ou da zona rural, cometem 
muitos erros ao falar a língua"; 
• "Os jovens só usam gíria e têm um vocabulário pobre" etc. 
(BAGNO, 2009, pg. 19). 
 
 
Tais noções não têm, de maneira alguma, um embasamento científico e 

podem trazer uma série de problemas tanto para o ensino da língua quanto 

para a democracia no uso das variedades linguísticas, e, consequentemente, 

para a cultura do país. Como foi mencionado anteriormente, o preconceito 

linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada entre os 

termos ‘norma-padrão’, ‘gramática normativa’ e ‘língua’. O fato é que o ensino 

de língua portuguesa nas escolas sempre se baseou em uma gramática 

tradicionalmente normativa, ou seja, uma gramática que visa servir de modelo 

de língua “correta” e qualquer desvio desse modelo é considerado como “erro”. 

No entanto, essa gramática se baseia em uma norma-padrão construída 

artificialmente nos moldes literários lusitanos do século XIX. Portanto, boa parte 

do que é ensinado nas escolas é um amontoado de regras e conceitos que 

nada têm a ver com a língua que usamos no cotidiano, ou seja, a norma-

padrão não é uma variedade da língua, mas sim, como afirma Faraco (2008), 

“um construto sócio-histórico que serve de referência para estimular um 

processo de uniformização”, referência, essa, que está desatualizada e 
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descontextualizada. O problema não está no conceito de ‘padronização’, pois, 

ao contrário do que muitas pessoas (principalmente os gramáticos normativos) 

pensam sobre os linguistas, a ciência da linguagem tem razoável clareza do 

sentido sociolinguístico de um padrão de língua e, por isso, não é, em princípio, 

contrária a seu cultivo e ensino. Porém, fazer uso de um modelo ultrapassado e 

estático como critério para discriminar quem comete “erros” gramaticais ou 

para considerar-se superior, não faz o menor sentido. Isso também ocorre com 

a variedade culta, que, por ser falada na maioria das vezes por falantes mais 

letrados, que normalmente em nossa sociedade são os que estão em um nível 

social mais elevado, acaba sendo considerada por muitos como superior às 

outras variedades. Ou seja, um falante que não domina essa variedade (ou 

domina precariamente) acaba sendo considerado ignorante e até menos 

inteligente do que aquele que a domina. Segundo Faraco, a variedade culta, 

que deveria ser um elemento sociocultural positivo, se tornou, no caso 

brasileiro2, um pesado fator de discriminação e exclusão sociocultural. (Faraco, 

2008, pg. 85).  

Mas quem, então, é responsável por propagar esses preconceitos que 

fazem tão mal para o ensino e estudo da língua e para a sociedade em geral? 

Segundo Marcos Bagno (1999), o preconceito linguístico é espalhado por uma 

série de elementos que formam um círculo vicioso. Primeiro, “a gramática 

tradicional inspira a prática de ensino, que por sua vez provoca o surgimento 

da indústria do livro didático, cujos autores — fechando o círculo — recorrem à 

gramática tradicional como fonte de concepções e teorias sobre a língua”. 

(Bagno, 1999). Além desses elementos, o preconceito linguístico é alimentado 

principalmente pelos meios de comunicação, através de jornais, de revistas, da 

televisão, da internet, etc. A mídia de massa acaba repetindo as noções 

preconceituosas de forma direta ou indireta. Algumas das formas que a mídia 

utiliza para propagar o preconceito linguístico serão abordadas em seções 

futuras deste trabalho.  

 

2 O uso da variedade culta como ferramenta de discriminação não acontece apenas no Brasil, 
como menciona o autor, mas, também, em muitos outros países do mundo. 
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2.2. PALAVRÃO3 

 

Um fenômeno que está totalmente interligado à questão da variação 

linguística e do preconceito linguístico é o uso do palavrão. Como vimos 

anteriormente, a língua não pode ser considerada como uma entidade 

exclusivamente linguística, mas sim como um fenômeno social, que representa 

o pensamento e a cultura de um povo. Portanto, para analisarmos o fenômeno 

do palavrão, devemos levar isso em consideração, pois seu uso está 

diretamente ligado a fatores sociais, principalmente com o conceito de tabu 

social. Segundo Orsi e Zavaglia (2012, apud. Marinho, 2009), “tabu é tudo 

aquilo ‘que não pode ser usado, feito ou pronunciado, por crença, respeito ou 

pudor”. Esses tabus sociais acabam gerando tabus linguísticos, pois algumas 

palavras ao serem pronunciadas transgridem a interdição de um determinado 

tabu, fazendo com que os falantes procurem formas indiretas para tratá-lo. Um 

exemplo disso seria usar a palavra “falecer”, ou a expressão “passar dessa pra 

melhor” em vez de “morrer”. Isso acontece porque a morte é um tabu em 

diversas culturas, tal como o sexo, a velhice, a religião, etc. De acordo com 

Orsi e Zavaglia: 

Falar abertamente em pênis, vulva, nádegas, ânus, testículos e seios 
pode despertar vergonha e ansiedade ao evocar a própria função 
sexual em que estão envolvidos, considerada por muitos como 
socialmente imoral. Desse modo, os mencionados órgãos recebem 
as mais variadas denominações em função do que representam, 
simbolizam e do que podem despertar em cada ouvinte. (ORSI; 
ZAVAGLIA, 2012, P.163) 
 

Dessa forma, podemos afirmar que o palavrão se utiliza do que é considerado 

tabu no seu funcionamento, pois quanto maior for o tabu do tema ao qual o 

palavrão está se referindo, maior é o seu efeito. Segundo Orsi (2011), “a 

utilização de palavras obscenas depende do grau de emotividade que se quer 

comunicar”. (ORSI, 2011, pg. 6). Assim, o falante, quando se utiliza desse 

recurso linguístico, deve ter em mente o contexto no qual a mensagem está 

inserida: quem é o interlocutor, a relação que o falante tem com ele e a reação 

3 Com o objetivo de ser mais claro e organizado, resolvi deixar esse tópico propositalmente 
nessa ordem, pois retomarei conceitos já abordados nos tópicos anteriores. 
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ou efeito que se espera ao usar o palavrão. Entretanto, é justamente pelo fato 

de que o palavrão está ligado ao conceito de tabu, que definir quais palavras 

são consideradas palavrão em uma língua não é uma tarefa fácil, pois o que é 

considerado sagrado, proibido ou obsceno para uma determinada comunidade, 

pode não ser para outra, podendo variar, inclusive, de individuo para indivíduo. 

Muitos consideram o uso do palavrão agressivo, obsceno e 

constrangedor, ou há quem fale que quem usa palavrão tem um vocabulário 

limitado, e só o usa porque não tem outra palavra em seu léxico a sua 

disposição. No entanto, o palavrão está presente na linguagem dos mais 

variados perfis sociais e em diversas culturas, e seu uso não tem nada a ver 

com um vocabulário limitado. Segundo o linguista Timothy Jay, “[...] os 

palavrões são únicos porque eles fornecem uma intensidade para a fala que as 

palavras comuns não conseguem alcançar”. (JAY, 1999, p. 11). Assim, os 

palavrões têm diversas funções na língua, e em muitos casos acabam sendo 

imprescindíveis. O falante, ao escolher usar um palavrão, tem em mente 

causar um choque no seu interlocutor e assim causar um efeito que não seria 

possível utilizando uma palavra “neutra”. Uma das funções mais frequentes do 

uso do palavrão é como interjeição, que pode ser usado para aliviar a dor 

(quando o falante bate o dedinho do pé na quina da parede, por exemplo) ou 

quando o falante leva um susto. Além disso, o vocabulário obsceno serve, 

também (e não exclusivamente, como muitos pensam), para ofender alguém. 

Desse modo, pode ser usado como substantivo vocativo (babaca, viado, vaca, 

filho da puta), ou como adjetivo (“Pedro ficou puto com a situação”). No 

entanto, é válido lembrar que o sentido das expressões consideradas como 

palavrão é quase sempre conotativo, deixando de lado seu sentido literal. 

Tomemos, como exemplo, um falante que chama seu interlocutor de “filho de 

uma puta”. O falante, nesse caso, possivelmente não quis dizer que a mãe de 

seu interlocutor é uma prostituta. Ele faz uso de uma expressão cristalizada 

somente com o intuito de ofender seu interlocutor. Assim, podemos afirmar 

que, por mais paradoxal que pareça, a expressão “Puta que pariu”, usada em 

um contexto em que o falante está prestes a bater o carro, por exemplo, é 

equivalente, em sua função, à expressão “minha nossa senhora!”. Lembrando, 

inclusive, que ambas fazem uso de tabus sociais em seu funcionamento. 
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Dentre outras funções que o palavrão pode exercer no discurso, podemos citar 

a função de verbo, como em “o rapaz da arte final fodeu todo o trabalho”; e 

também de intensificador de uma ideia, assumindo a função de um advérbio. 

Considere a seguinte sentença como exemplo: 

a) A comida não tava ruim, ela tava ruim pra caralho! 
 

Podemos notar que, nessa sentença, o objetivo do falante era expressar o que 

achou da comida. Na primeira oração da sentença, o falante deixa claro que o 

adjetivo “ruim” não era suficiente para expressar o que tinha achado da comida, 

assim, acrescentou a locução adverbial “ruim pra caralho” para expressar o 

quão ruim ele achou que a comida estava. A escolha de um palavrão para essa 

locução não foi por acaso. Se o falante utilizasse a expressão “muito ruim” em 

vez do palavrão, a “ruindade” seria atenuada, ou seja, a expressão “ruim pra 

caralho” está acima de “muito ruim” em uma escala de “ruindade”. Esse 

exemplo, mais uma vez, corrobora para a afirmação de Jay (1999) de que 

existem casos em que os palavrões são insubstituíveis, ou seja, eles alcançam 

um nível de intensidade que as palavras “neutras” não conseguem chegar. 

Outro exemplo que contribui para a afirmação de que o palavrão é 

imprescindível para alcançar um determinado nível de intensidade em uma 

sentença, é o uso da expressão “pra caramba” em vez de “pra caralho”. Ao 

escolher usar essa expressão, o falante atenua a intensidade do choque 

causado pelo palavrão, possivelmente por se tratar de uma situação em que o 

uso do palavrão não seria adequado. As expressões atenuadoras foram 

criadas justamente para esse fim, pois, como vimos anteriormente, existem 

situações em que o uso do palavrão é imprescindível para atingir um 

determinado nível de intensidade. Assim, surge a necessidade de criar um 

correspondente para se falar o palavrão de uma forma velada em situações 

nas quais seu uso seria menos adequado. As formas atenuadoras do palavrão 

ocorrem de várias maneiras, tais como abreviação (“estou pê da vida com 

você!” ou “Pô, cara, não faça mais isso!”); modificação de fonema 

(“desgramado” em vez de “desgraçado” ou “poxa” em vez de “porra”); e 

substituição de palavras (“filho da mãe”, “vá tomar banho”, “essa menina é 

fogo” ou “o cara ferrou com tudo”).  
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Como vimos, devido ao fator dos tabus sociais, o uso do palavrão é visto 

negativamente por grande parte da sociedade, que se baseia em um 

moralismo cego para fazer asserções equivocadas a respeito desse fenômeno 

linguístico.  É muito comum ouvirmos afirmações como “quem fala palavrão é 

mal-educado” ou que “o palavrão não faz parte da língua”. Há quem diga, 

ainda, que o uso da “linguagem baixa” está relacionado com a classe baixa. 

Essas afirmações não passam de preconceito linguístico, afinal, o uso do 

palavrão nada tem a ver com a escolaridade do falante ou seu poder aquisitivo. 

Além disso, ele faz, sim, parte da língua, tal como qualquer outro fenômeno 

linguístico, sendo imprescindível em algumas situações, como vimos 

anteriormente. No entanto, assim como no uso das variedades linguísticas, os 

palavrões devem ser usados em contextos adequados, levando em 

consideração fatores como: quem são os interlocutores, qual a relação que o 

falante tem com eles e qual efeito se pretende com seu uso. 

Nas próximas sessões, veremos como os profissionais da dublagem nos 

filmes e da legendagem em programas policias, como o “Polícia 24h”, lidam 

com fenômenos da variedade popular falada da língua e com o uso de 

palavrões em seus respectivos processos. 

 

3. ANÁLISE DA TRADUÇÃO DUBLADA NOS TRECHOS DOS FILMES 
 

3.1. SOBRE TRADUÇÃO 

 

Antes de analisarmos a tradução dublada nos trechos dos filmes, é 

importante levantarmos alguns conceitos relacionados à tradução. A tradução 

não se trata apenas de uma simples troca de signos isolados de um código 

linguístico por signos de outro código linguístico correspondente. Se, ao 

traduzir um texto de uma língua para outra, o tradutor resolver aplicar a 

tradução literal em item por item, isoladamente, ele pode vir a encontrar 

problemas nesse processo. Isso acontece porque o léxico e as estruturas de 

uma língua atendem às necessidades e aos propósitos de sua própria cultura e 

de sua própria estrutura. Assim, podemos dizer que, no processo da tradução, 
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o tradutor deve levar em consideração todo o contexto e a cultura em que as 

mensagens de ambas as línguas estão envolvidas. Portanto, o tradutor e o 

texto traduzido encontram-se na intersecção de duas culturas nas quais ambos 

são inseridos. Segundo Linda Hutcheon, a tradução pode ser comparada com 

o conceito de adaptação, ou seja, o tradutor adapta o texto de origem (ou o 

texto-fonte) para a cultura e os interesses do público do texto-alvo. Segundo a 

autora, “a tradução inevitavelmente altera não apenas o sentido literal, mas 

também certas nuances, associações e o próprio significado cultural do 

material traduzido” (Linda Hutcheon, 2006, pg. 09). Assim, um processo de 

tradução envolve duas mensagens equivalentes em dois códigos diferentes. E 

é justamente por lidar com dois códigos diferentes, com suas especificidades, 

que os tradutores podem vir a enfrentar problemas em procurar palavras que 

traduzam exatamente o mesmo sentimento ou representem a mesma ação ou 

situação em ambas as línguas. Por essa razão, no âmbito da tradução, é 

importante ater-se ao conceito de equivalência, que para Campos (1986), 

“ocorre quando dois textos, o original e sua tradução, dão conta de uma 

mesma situação, utilizando-se de recursos linguísticos e estruturais 

completamente diferentes” (Campos, 1986, pg. 28). No entanto, é importante 

termos em mente que, em se tratando de tradução, não existem palavras ou 

expressões que sejam totalmente equivalentes, portanto, em qualquer 

processo de tradução há uma possível perda de informação. Assim, cabe ao 

tradutor escolher qual palavra ou expressão de uma língua adapta melhor uma 

determinada mensagem do texto-fonte para a língua e a cultura do texto-alvo. 

Mas, mesmo que alguma informação se perca no processo de tradução, a 

essência da mensagem do texto-fonte não pode ser alterada drasticamente ao 

ser traduzida, buscando a equivalência nos sentidos das mensagens de ambas 

as línguas, levando em consideração suas diferenças linguísticas e 

principalmente culturais. Por essa razão, podemos afirmar que o tradutor é 

inserido em um diálogo indireto com o receptor do texto-alvo, pois ele recodifica 

e transmite uma mensagem, através de um processo de reescrita, o que 

também o torna um co-autor da obra original, pois, antes de qualquer coisa, ele 

é um leitor, e ao traduzi-la, cabe a ele passar as informações contidas no texto 

original, mas de acordo com a sua visão desse texto. 
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3.2. ESCOLHA DUBLADO X LEGENDADO 

 

Ao comparar as traduções dubladas e legendadas de vários filmes 

(incluindo os que serão analisados aqui), escolhi trabalhar com as traduções 

dubladas nessa monografia, pois muitos elementos relacionados à linguagem 

nesse estilo de tradução podem ser mais destacáveis e mais elucidativos do 

que na tradução legendada. Nessa comparação, constatei que ao traduzir 

fenômenos linguísticos, como construções da variedade popular4 ou palavrões, 

a tradução dublada mostrou-se mais conservadora do que a tradução 

legendada. É claro que comprovar isso empiricamente demandaria um trabalho 

muito maior, que, infelizmente, não caberia no escopo desta monografia. Outro 

critério que utilizei para a essa escolha foi o fato de que a tradução dublada 

não permite o contato do espectador com as duas línguas no momento em que 

assiste ao filme, como acontece na tradução legendada, em que o espectador 

pode ouvir a língua original enquanto lê a tradução na legenda ao mesmo 

tempo, permitindo uma comparação entre as línguas.  A consequência da 

ausência dessa comparação será melhor explicada em uma seção futura deste 

trabalho. 

A dublagem é um processo que consiste em substituir o som original da 

voz das personagens pelo som da voz de atores em outro idioma. Na tradução 

dublada, além de os tradutores se preocuparem com todos os elementos que 

concernem o processo da tradução (como vimos anteriormente), há também a 

preocupação com fatores intrínsecos ao processo da dublagem. Segundo Delia 

Chiaro (2009), há tradicionalmente quatro passos que envolvem o processo da 

dublagem de um filme, do início ao fim. Primeiro, o roteiro é traduzido; 

segundo, ele é adaptado para sincronizar o áudio do idioma da tradução com o 

movimento dos lábios e com a interpretação dos atores do idioma original; 

terceiro, o roteiro adaptado é gravado pelos atores; e finalmente é inserido na 

gravação original do filme (CHIARO, 2009 – pg. 141 e 142). No segundo 

processo, a escolha das palavras ou estruturas linguísticas para traduzir uma 

4 Como vimos na segunda seção deste trabalho, as variedades se sobrepõem, entrecruzam e 
se hibridizam, portanto, fazer uma divisão dicotômica entre as variedades, como em variedade 
popular X variedade culta, não é aconselhável. No entanto, para facilitar alguns conceitos (ou 
não complicá-los), terei que fazer uso desta divisão neste trabalho. 
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mensagem pode acabar sendo afetada pelo fator da sincronia do som com os 

lábios dos atores. Muitas vezes, expressões pouco frequentes no uso da língua 

acabam sendo artificialmente colocadas em determinados contextos somente 

com o intuito de sincronizar com o movimento dos lábios dos atores, como é o 

caso da palavra “tira”, muito utilizada nas dublagens nos anos 80 e 90, que 

servia para traduzir a palavra “cop” (Policial). Além disso, a interpretação dos 

atores-dubladores pode acabar afetando a essência da mensagem do texto-

fonte. No entanto, para este trabalho, serão levados em consideração somente 

os fatores linguísticos dos textos escritos. 

 

3.3. ESCOLHA DOS FILMES 

 

Com o objetivo de analisar como as equipes de tradução lidam com 

fenômenos como o uso da linguagem coloquial e o uso do palavrão nos filmes 

de língua inglesa ao serem traduzidos para o português brasileiro, selecionei 

quatro filmes de características diferentes, e de cada filme retirei uma cena 

com, em média, um minuto e meio de duração. Os filmes a serem analisados 

nesse trabalho são “O Lado Bom da Vida” (Silver Linings Playbook, 2012), “Os 

Mercenários” (The Expendables, 2010), “Pulp Fiction: Tempo de Violência” 

(Pulp Fiction, 1994) e “Tempos de Violência” (Harsh Times, 2005).  

O filme “O Lado Bom da Vida” é um drama americano, escrito e dirigido 

por David O. Russell, que tem como protagonistas Bradley Cooper e Jennifer 

Lawrence. A trama do filme explora a linha entre a sanidade e a loucura, mas 

de uma maneira leve, com elementos de romance e comédia. O motivo de eu 

ter escolhido esse filme é por ele ser mais recente que os outros, e por 

apresentar uma proposta mais leve, pois a violência contida nesse filme é 

extrínseca ao seu tema, estando basicamente na linguagem. A linguagem no 

idioma original do filme, de maneira geral, conta com uma quantidade 

moderada de palavrões. O trecho que selecionei deste filme apresenta uma 

amostra interessante deste fenômeno linguístico. 
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“Os Mercenários” é um filme de ação norte americano, dirigido e 

estrelado por Sylvester Stallone, que lembra muito, em estilo, os filmes de 

“ação desenfreada” dos anos 80 e 90. O filme conta com um roteiro muito 

simples e tem uma temática de guerra e violência. A escolha deste filme para 

meu trabalho foi baseada justamente no contraste da temática do filme com a 

linguagem apresentada, pois, embora o filme conte com uma temática violenta, 

o uso de palavrões no idioma original do filme não é muito frequente. A cena 

que será analisada é uma das poucas em que palavrões aparecem com 

frequência. 

O filme “Pulp Fiction: Tempo de Violência” é um drama escrito e dirigido 

por Quentin Tarantino, que, em comparação com os filmes apresentados 

anteriormente, conta com um roteiro mais complexo e apresenta uma temática 

de crimes, violência e uso de drogas. Escolhi analisar este filme, em primeiro 

lugar, para contrastar, em caráter de época de produção, com os outros filmes 

escolhidos. Outro motivo pelo qual eu escolhi este filme é devido ele exibir, de 

uma forma despudorada e despreocupada, elementos considerados como 

tabus sociais, com o intuito de chocar o espectador. O mesmo acontece com a 

linguagem no filme. A cena que escolhi apresenta o uso constante do palavrão 

em variados formatos e funções. 

O filme “Tempos de Violência” foi escrito e dirigido por David Ayer e 

estrelado por Christian Bale e Freddy Rodriguez. A trama do filme mostra o 

lado violento da cidade de Los Angeles, abordando temas como sexo, drogas, 

crimes e violência.  A linguagem apresentada no idioma original deste filme é 

repleta de gírias e palavrões, que é condizente com a realidade representada 

no filme. O trecho que escolhi mostra bem a temática do filme e apresenta uma 

linguagem coloquial com constantes usos de palavrão. 

 

3.4. ANÁLISE DOS TRECHOS DOS FILMES5 

5 Com o objetivo de facilitar a consulta dos fenômenos analisados, apenas uma parte da 
transcrição das cenas dos filmes constarão nesta seção. A versão completa da transcrição das 
cenas dos filmes consta nos apêndices deste trabalho, com exceção da transcrição da cena do 
filme “Os Mercenários”, que, por se tratar de trecho curto, consta integralmente nesta seção. 
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Na cena a ser analisada do filme “O Lado Bom da Vida”, Tiffany 

(Jennifer Lawrence) se oferece para entregar uma carta de Pat (Bradley 

Cooper) para sua ex-esposa, Nikki, com quem ele quer reatar sua relação. 

Durante a conversa, eles acabam tocando no assunto de um jantar na casa da 

irmã de Nikki, em que Pat e Tiffany foram. Pat achou que o convite para esse 

jantar foi um teste para saber como ele estava se comportando e como estava 

indo sua reabilitação. Pat, então, pergunta a Tiffany como ela achou que ele 

tinha ido nesse teste. Tiffany diz que ele foi bem, considerando sua situação 

mental, e comparou a situação dele com a dela. Pat dá a entender que a 

situação dos dois é bem diferente e que Tiffany é “mais louca” que ele. 

 

Tabela 1 – Trecho da transcrição da cena do filme “O Lado Bom da Vida”. 
 

Logo no início do trecho selecionado, podemos notar que a sentença (2) 

foi devidamente adaptada para a linguagem coloquial do português, pois a 

expressão “it’s” foi traduzida como “tá”, que seria uma forma coloquial reduzida 

do verbo “está”. O mesmo acontece na sentença (6), em que “I mean”, 

expressão muito comum na linguagem coloquial da língua inglesa, foi adaptada 

para a expressão “né”, ao ser traduzida para o português. Levando em 

consideração o conceito de tradução visto na seção 3.1 deste trabalho, a 

tradução não deve ser feita buscando um termo ou uma expressão que seja o 

Áudio Original Áudio dublado em português do Brasil

2 Pat: - I mean, it's just wrong, and Nikki wouldn't like that. - Quer dizer, tá errado e a Nikki não iria gostar.

3 Pat: - Especially after all the shit you just told me. - Ainda mais depois do que você me contou.

6 Pat: - We're different, I mean... - Somos diferentes né?

11 Tiffany: - Forget the entire fucking idea. - Esquece essa ideia maluca.

12 - Because that must have been fucking crazy. - Pois isso teria sido muita loucura.

15 Tiffany: - I'm just the crazy slut - Eu sou a vadia louca

17 Tiffany: - Forget it! Fuck you!  - Esqueça! Vá se ferrar!

Transcrição de "O Lado Bom da Vida", 2012.
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mais fiel possível ao seu sentido literal, mas sim um termo que melhor se 

adapte no contexto em que se insere, levando em consideração não apenas os 

fatores linguísticos, mas também os valores culturais de ambas as línguas 

envolvidas. Nesse exemplo, uma tradução mais “fiel” ao significado literal na 

língua portuguesa para a expressão “I mean” seria “Eu quero dizer”. No 

entanto, no referido contexto, a expressão “né” não alterou a essência do 

discurso, soando, inclusive, mais natural para um discurso coloquial da língua 

portuguesa. Na sentença (15), a expressão “crazy slut” foi devidamente 

traduzida para o português em seu sentido literal (“vadia louca”), mesmo se 

tratando de um palavrão leve. Entretanto, quando há ocorrências de palavrões 

mais intensos na língua original, eles acabam sendo suprimidos ou atenuados 

por expressões mais leves quando traduzidos para o português. Na sentença 

(3), no idioma original, o uso do palavrão “shit” faz com que o personagem 

enfatize o quanto ele reprova as coisas que Tiffany acabou de contar pra ele 

(“Especially after all the shit you just told me.”). Já na versão traduzida para o 

português, o palavrão foi suprimido, o que acarretou na perda desta ênfase, 

pois, como vimos na seção 2.2 desse trabalho, o uso do palavrão causa um 

choque no interlocutor, fazendo com que a intensidade da sentença chegue a 

um nível que não seria possível sem ele. Assim, podemos dizer que a essência 

do texto original foi comprometida ao ser traduzida para o português. A ênfase 

da sentença (11) também é atenuada, porém o palavrão não é suprimido, mas 

sim substituído por uma expressão menos intensa. O palavrão “fuck” é um dos 

mais intensos da língua inglesa e seu uso é muito comum, e, além disso, ele 

pode assumir diferentes funções no discurso. Nesse exemplo, a expressão 

“fucking” está sendo usada como um qualificador do substantivo “idea”, ou seja, 

ele está funcionando como um adjetivo. Podemos notar que os tradutores 

levaram isso em consideração na sua tradução, pois esse palavrão foi 

traduzido por um outro adjetivo (“maluca”). No entanto, mais uma vez, a 

essência do texto original foi comprometida, pois o adjetivo “maluca”, mesmo 

estando relacionado a um tabu social (loucura), acaba sendo mais fraco em 

intensidade que o palavrão do idioma original. Portanto, podemos dizer que, 

nessa sentença, a raiva expressada na fala de Tiffany foi atenuada na 

tradução. Na sentença (12), o palavrão “fucking” é utilizado como um 

intensificador do adjetivo “crazy”, ou seja, ele está assumindo a função de um 
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advérbio nessa sentença. Já na tradução dessa sentença, os tradutores 

optaram por transformar o adjetivo “louco” (“crazy”) na sua forma nominal 

(“loucura”), que é modificada pelo pronome indefinido adjetivo “muita”. Essa 

mudança de estrutura não foi o que mudou a essência do discurso, pois o 

interlocutor ainda pode tirar dessa sentença que a personagem está sendo 

irônica ao dizer que a ideia seria uma loucura. No entanto, a raiva da 

personagem expressada na sentença original acabou sendo atenuada devido à 

ausência do palavrão.  Na sentença (17), no idioma original, o palavrão “fuck” 

foi utilizado com a função de insultar, ofender ou praguejar. Como vimos na 

seção 2.2, existem palavras ou expressões que foram criadas para atenuar o 

choque causado pelo uso do palavrão e normalmente são usadas em situações 

nas quais o uso da linguagem obscena seria menos adequado. Na versão 

dublada, os tradutores optaram por utilizar a expressão atenuadora “ferrar”, que 

é frequentemente usada para atenuar o palavrão “fuder” em situações em que 

seu uso seria menos aceitável. No entanto, a cena em questão trata-se de uma 

briga, e em situações como essa é muito comum de se ouvir palavrões da mais 

alta intensidade, como acontece, de fato, na versão original. Portanto, o uso de 

uma expressão atenuadora em um contexto como esse, como aparece na 

versão dublada, acaba fazendo com que essa expressão atenuadora fique 

destoada da situação em que se insere. Nesse contexto, o uso da expressão 

“vai se fuder!” seria muito mais adequado para a tradução da expressão “fuck 

you!”, pois ambas são muito intensas em suas respectivas línguas.  

Na cena a ser analisada de “Os Mercenários”, Barney Ross (Sylvester 

Stallone) aceita um serviço oferecido por Mr. Church (Bruce Willis). Barney 

pede a quantia de 5 milhões para executar o serviço, sendo a metade 

adiantada e a outra metade após finalizar o serviço, e pergunta se Mr. Church 

vê algum problema em suas condições. Mr. Chuch afirma que não vê problema 

nenhum nas condições, mas sim em pessoas que podem tentar enganá-lo. Os 

palavrões que aparecem nesse trecho selecionado são alguns dos poucos que 

aparecem em todo o filme. Diferente do trecho de “O Lado Bom da Vida”, em 

que os palavrões são usados para enfatizar a raiva das personagens em um 

momento de discussão, o uso da linguagem obscena nesta cena serve 
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basicamente para dar ao discurso um tom ameaçador. O trecho que vou 

analisar é basicamente uma fala só de Mr. Church ameaçando Barney. 

 

Tabela 2 - Trecho da transcrição da cena do filme “Os Mercenários”. 

 

Na primeira sentença do trecho, o palavrão “fuck” funciona como verbo 

integrante da expressão “fuck me over”, que, de acordo com o Urban 

Dictionary, significa “Quando alguém propositadamente age com desrespeito e 

depois faz pouco caso, dizendo que o desrespeitado fez por merecer”6. Na 

versão dublada, essa expressão foi traduzida como “me enganar”. Ambas as 

expressões, em seu significado, acabam fazendo sentido para as sentenças 

nos dois idiomas. No entanto, a versão traduzida suprimiu o palavrão, o que faz 

com que o tom ameaçador presente no idioma original seja atenuado, pois a 

presença do palavrão intensifica o discurso e choca o interlocutor. O mesmo 

acontece com todas as outras sentenças desse trecho selecionado.  

Na cena a ser analisada de “Pulp Fiction: Tempo de Violência”, Jules 

(Samuel L. Jackson) diz a Vincent (John Travolta) que vai se aposentar depois 

de ter tido uma “experiência de quase morte”, pois um homem havia 

descarregado um pente inteiro de uma pistola nele e ele não levou um tiro 

sequer. Vincent tenta convencê-lo de que foi sorte, mas Jules afirma que foi um 

milagre. No meio da discussão, Vincent acidentalmente acerta um tiro na 

cabeça de Marvin, um homem que eles estavam levando para o seu chefe. No 

idioma original, a linguagem coloquial é a que predomina nesse trecho, e o uso 

6 Tradução de minha autoria do original “when someone knowingly disrespects you and then 
acts like it’s no big deal or tries to say that it's because your behavior or actions are the reason 
they disrespected you”, retirado do site www.urbandictionary.com com a pesquisa dos termos 
“fuck me over”, acessado em 18/11/2014. 

Áudio Original Áudio dublado em português do Brasil

1 Mr. Church: - What I have a problem with is people who try 
to fuck me over.

- Eu tenho problemas com pessoas que 
tentam me enganar.

2
- So if you take this money and you don't 
deliver, or you try to fuck me in some kind of 
weird cockamamie scheme of yours,

- Então se pegar esse dinheiro e não fizer o 
serviço, ou se você me ferrar em algum 
esquema esquisito que você armar,

3
- me and my people are gonna come get you 
and your people and chop you up into little 
fucking dog treats.

- Eu e meu pessoal vamos te dilacerar em 
pedacinhos e dar todos os seus restos para 
os cachorros comerem.

Transcrição de "Os Mercenários", 2010.
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do palavrão é muito frequente. Porém, na versão dublada, os tradutores 

optaram por adaptar essa linguagem coloquial para a norma culta, suprimindo 

ou atenuando os palavrões. 

 

Tabela 3 – Trecho da transcrição da cena do filme “Pulp Fiction: Tempo de Violência”. 

 

Na sentença (1) do trecho selecionado, Jules usa o palavrão “fucking” no 

meio da expressão “wide open” (bem aberto, escancarado). O uso de um 

palavrão no meio de uma expressão, ou até mesmo no meio de uma palavra 

(como unfuckingbelievable, por exemplo), é muito comum na língua inglesa. No 

entanto, isso não acontece na língua portuguesa, o que dificulta muito o 

trabalho dos tradutores. Mas, mesmo que seja difícil encontrar um equivalente 

para o palavrão nesta posição na língua portuguesa, não se pode 

desconsiderar que ele está presente, ou que sua função é indiferente, pois seu 

uso intensifica a expressão como um todo. Na versão dublada, os tradutores 

escolheram suprimir este palavrão, o que tira a intensidade presente na versão 

do idioma original. Outra forma muito comum do uso do palavrão é em conjunto 

com as chamadas perguntas WH, como podemos ver nas sentenças (2), (19) e 

Áudio Original Áudio dublado em português do Brasil

1 Jules:
- You wanna play blind man, go walk with the 
shepherd, but me, my eyes are wide fuckin' 
open.

- Olha, se você não quer ver o problema é seu, 
mas os meus olhos estão bem abertos.

2 Vincent: - What the fuck does that mean? - O que isso quer dizer?

19 Jules: - What the fuck's happenin'? - Mas o que é que ta havendo cara?

20 Vincent: - Aw, shit, man! - Que droga!

23 Jules: - Why the fuck'd you do that? - Mas por que que você fez isso?

25 Jules: - Man, I seen some crazy-ass shit in my time, 
but this--

- Olha cara, eu já vi muita coisa louca na minha 
vida, mas isso...

27 Jules: - The car ain't hit no motherfuckin' bump. - Eu não passei em cima de nenhum calombo!

28 Vincent: - Hey look man, I didn't mean to shoot the son of 
a bitch. The gun went off, I don’t know why.

- Olha cara, eu não quis acertar no filho da 
mãe. A arma disparou e eu não sei porquê!

31 Jules: - Well, believe it now, motherfucker! - Pois acredite, filho da mãe!

Transcrição de "Pulp Fiction: Tempo de Violência", 1994
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(23). Normalmente, o uso do palavrão nesta posição serve para o falante 

expressar intensamente uma confusão de ideias ou uma indignação. Na língua 

portuguesa existem expressões que são comparáveis com essa forma de uso 

do palavrão, como em “que porra é essa?” ou “que merda isso quer dizer?”. Os 

palavrões que usei nesses exemplos estão ligados a tabus muito intensos na 

sociedade brasileira, da mesma forma como acontece com “fuck”, usado na 

versão do idioma original. Portanto, seria muito plausível uma tradução das 

sentenças (2), (19) e (23) usando expressões como as que usei nos exemplos 

acima. Entretanto, os tradutores escolheram suprimir os palavrões em todas as 

sentenças mencionadas. Na versão do idioma original da sentença (25), há 

várias marcas da linguagem coloquial da língua inglesa, o que é muito natural 

para o contexto em que essa sentença está inserida. Podemos notar tais 

marcas quando o personagem usa “I seen” em vez de “I have seen” (norma 

padrão) ou através do uso da expressão “some crazy-ass shit”. Na situação em 

que essa fala acontece, o personagem está nervoso e indignado com o que 

acaba de acontecer, portanto, é muito natural o uso de uma linguagem não 

monitorada e que contenha palavrões para expressar intensamente esses 

sentimentos. No entanto, na versão traduzida, os palavrões foram suprimidos e 

a linguagem foi adaptada para a norma culta, não contendo nenhuma marca da 

linguagem coloquial, como aparece na versão do idioma original. Como vimos 

na segunda seção deste trabalho, a variedade culta é linguagem usada por 

falantes mais letrados em uma situação mais monitorada de fala, o que 

absolutamente não é o contexto da cena em questão. Assim, o uso de uma 

norma culta nessa situação acabaria ficando descontextualizada, como 

acontece na versão traduzida.  O mesmo acontece na sentença (27), em que o 

palavrão “motherfuckin’”, que estava funcionando como adjetivo de “bump”, foi 

suprimido quando traduzido para o português. Além disso, as marcas da 

linguagem coloquial, como em “ain’t hit no”, também não aparecem na versão 

dublada, ou seja, os tradutores não levaram em consideração os fatores 

culturais e linguísticos de ambas as línguas ao adaptarem essa sentença para 

o português. Ao traduzir as sentenças (28) e (31), a equipe de tradução optou 

por usar a expressão “filho da mãe” para os palavrões “son of a bitch” e 

“motherfucker”, que têm a função de ofender. As expressões do idioma original 

têm um tabu muito intenso ligados a elas, o que não acontece com a expressão 
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em português. “Filho da mãe” é apenas uma expressão atenuadora para a 

expressão “filho da puta”, palavrão muito intenso na língua portuguesa. Como 

vimos anteriormente, as expressões atenuadoras servem pra diminuir a 

intensidade de um palavrão em um momento em que seu uso não seria 

adequado. No entanto, a situação em que essas expressões ocorrem é um 

momento de raiva e de uma fala não monitorada, portanto, ao usar uma 

expressão atenuadora em casos como esses, os tradutores acabam 

modificando a essência do texto original.  

Na cena selecionada de “Tempos de Violência”, Jim (Christian Bale) e 

Mike (Freddy Rodriguez) vão à casa de um amigo, Darrell (Terry Crews), para 

pedir-lhe um favor. No meio da conversa, Darrell pergunta quais são os planos 

de Jim para a vida, e ele responde que tem a intenção de entrar para a polícia 

federal. A linguagem utilizada nesta cena é muito interessante, pois, ao 

contrario dos filmes anteriores, os palavrões não aparecem dentro de um 

contexto de discussão ou em um momento de raiva, tão pouco com um tom 

ameaçador. Os palavrões são usados de uma forma positiva, em uma 

linguagem descontraída, mostrando intimidade por parte dos falantes. 

Tabela 4 – Trecho da transcrição da cena do filme “Tempos de Violência”. 

Áudio Original Áudio dublado em português do Brasil

3 Darrel: - Rejected his ass. - Ele foi rejeitado.

4 Jim: - Fuck you. - Cala a boca. 

6 Darrel: - Damn...! - Cara...! 

9 Darrel: - This motherfucker gonna be a Fed. - Esse desgraçado vai virar federal!

11 Darrel: - You been wanting that shit, too - Tava querendo isso né cara?

13 Darrel: - So, you gonna do that shit right. - E você vai ficar numa boa... 

14 Darrel: - Or, you know, you gonna do a little shit on the 
side?

- Ou vai fazer uns servicinhos por fora?

16 Jim: - You know, I'll be flipping shit, make a little 
money.

- Eu vou me virar por ai... ganhar uma grana.

18 Darrel: - This motherfucker gonna have shit wired. - Esse desgraçado vai aproveitar de tudo...

Transcrição de "Tempos de Violência", 2005.
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Na sentença (3) do idioma original, Mike usa o palavrão “ass” para 

intensificar a sua afirmação de que Jim havia sido rejeitado, com o intuito de 

provocar o amigo. Mas essa provocação foi atenuada na versão traduzida, pois 

o palavrão é suprimido. Em resposta a essa provocação, no idioma original da 

sentença (4), Jim usa a expressão “fuck you” para ofender Mike. Como vimos 

anteriormente, o palavrão “fuck” é muito intenso na língua inglesa, sendo 

considerado um palavrão muito ofensivo. Na versão traduzida, Jim responde à 

provocação do amigo usando a expressão “cala a boca”, que também é uma 

expressão usada para ofender, mas sem ser ligada a nenhum tabu social, nem 

mesmo sendo considerada um palavrão. A expressão “damn” (maldição) pode 

ser considerada um palavrão devido a sua ligação com o tabu religioso. Essa 

expressão é usada por Darrell na sentença (6) como uma interjeição 

comemorando o fato de seu amigo querer virar um “federal”. Na versão 

dublada, os tradutores optaram por adaptar esse palavrão para a expressão 

“cara”, o que soou muito natural para o contexto de uma conversa 

descontraída, porém sem a mesma intensidade que o palavrão proporcionou 

na versão do idioma original. O palavrão "shit" apareceu cinco vezes na versão 

do idioma original, neste trecho selecionado. No entanto, na versão traduzida, 

as sentenças em que este palavrão apareceu foram reformuladas e o palavrão 

foi omitido. Nesta cena, todos os palavrões foram suprimidos ou atenudados, 

como na sentença (18), em que a expressão "motherfucker" é adaptada, na 

versão traduzida, para a expressão "desgraçado". Embora ambas as 

expressões possam ser consideradas como palavrões em suas respectivas 

linguas, a intensidade da primeira é muito maior que a da segunda. O palavrão 

"motherfucker" significa, no sentido literal, algo como "fodedor de mãe”, e é 

justamente o tabu social que está ligado a ela (sexo, incesto) que a torna mais 

intensa do que a expressão "desgraçado", que tem uma ligação com um tabu 

religioso. Assim, os tradutores diminuiram a intensidade da sentença (18) , 

quando optaram por suprimir ou atenuar os palavrões contidos na versão em 

inglês.  
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4. ANÁLISE DA LEGENDAGEM NO PROGRAMA POLÍCIA 24 HORAS 
 

4.1. SOBRE O PROGRAMA 

 

“Polícia 24 Horas” é um programa de televisão da Rede Bandeirantes 

que mostra o trabalho dos policiais militares de vários estados do país. A 

proposta do programa é filmar fielmente o trabalho dos policiais nas mais 

variadas ações, desde mediações de problemas do cotidiano até intensas 

situações de confronto. O programa foi ao ar pela primeira vez em 05 de maio 

de 2010, e é apresentado até os dias atuais, todas as quintas-feiras às 22:30 

da noite, no canal aberto da Rede Bandeirantes. Selecionei este programa com 

o intuito de analisar como alguns fenômenos linguísticos são tratados na 

legendagem que ocorre em algumas das falas das pessoas que aparecem no 

programa. Além disso, outro critério que levei em consideração para a escolha 

desse programa para o trabalho foi justamente a sua proposta de registrar o 

trabalho das corporações da maneira mais natural possível, sem roteiro ou 

atores, o que acarreta no aparecimento de muitos fenômenos linguísticos 

interessantes nas falas dos mais variados perfis de usuários da língua.  

 

4.2. LEGENDAGEM NO PROGRAMA 

 

É muito comum a utilização do recurso de legendas em programas 

jornalísticos ou em programas que, de alguma forma, retratam a realidade, 

como é o caso do “Polícia 24 Horas”. Esse recurso é normalmente utilizado 

para ajudar na compreensão do que está sendo dito no programa, em 

situações nas quais a clareza do áudio está comprometida. Isso acontece 

devido à falta de estrutura de captação de áudio, o que é muito natural nesse 

estilo de programa, visto que os acontecimentos são registrados no momento 

em que ocorrem, sendo muitas vezes captados por apenas um microfone. 
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4.3. AMOSTRAGENS DE LEGENDAGEM NO PROGRAMA  

 

4.3.1. ESCOLHA DAS AMOSTRAGENS 

 

Cada episódio do programa dura em média 1 hora e 10 minutos, sem contar 

os intervalos comerciais, e é composto por várias sequências de ações policiais 

que variam de 3 a 10 minutos. Para este trabalho selecionei quatro sequências 

de ações policiais variadas, de episódios diferentes, com o objetivo de analisar 

como os legendadores do programa lidaram com alguns fenômenos 

linguísticos ao legendarem as falas das pessoas que aparecem no programa. A 

escolha dessas sequências para o trabalho foi baseada no fato de que elas 

apresentam diferentes contextos de fala, que vão de discussões familiares até 

abordagens policiais em assaltos. Além disso, apresentam também diferentes 

perfis de falantes que variam de acordo com idade, gênero, classe social e 

escolaridade.  

 

4.3.2. ANÁLISE DAS AMOSTRAGENS7 

 

Na primeira sequência a ser analisada, os policiais militares atendem a 

uma ocorrência de um motorista de taxi que é encontrado desacordado dentro 

do seu veículo no meio de um cruzamento na cidade de São Paulo. O 

motorista havia trabalhado durante 15 horas seguidas e simplesmente apagou 

enquanto dirigia. No trecho que recortei para a análise, há apenas o diálogo 

entre o motorista, o policial e o repórter. A linguagem coloquial é a que 

predomina no diálogo selecionado, portanto, há a incidência de muitos 

fenômenos linguísticos característicos das variedades mais populares. 

7 Cada tabela que se encontra nesta seção contém apenas um pequeno trecho da transcrição 
da sequência analisada. Com o objetivo de deixar a leitura do trabalho mais dinâmica, somente 
os fenômenos citados nessa seção constarão nas tabelas, facilitando a consulta. As 
transcrições completas podem ser encontradas nos apêndices deste trabalho. 
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Tabela 5 – Trecho da transcrição da sequência analisada do Programa “Polícia 24 Horas” de 
15/05/2014. 

 

Na sentença (12), o policial pergunta qual é a condição do motorista 

fazendo uso da forma reduzida do verbo “estar” na terceira pessoa do singular 

(“Tá tudo tranquilo?”). O uso dessa forma reduzida do verbo “estar” é muito 

comum na linguagem coloquial não monitorada, ocorrendo nas falas dos mais 

Transcrição do áudio Transcrição da legenda

12 Policial: Tá tudo tranquilo? Está tudo tranquilo?

18 Policial: O que cê tá sentindo? O que você está sentindo?

19 Motorista: Não, tô bem. Não, tô bem.

20 Policial: Põe a mão pra trás, faz o favor. Põe a mão pra trás, faz o favor.

21 O que cê tá sentindo? O que você está sentindo?

22 Motorista: Eu tô bem. Eu tô bem.

23 Policial: O que cê tá sentindo, campeão? O que você está sentindo, campeão?

24 Motorista: Eu tô bem. Eu tô bem.

25 Policial: Não, bem você não tá. Não, bem você não está.

26 Cê não tá consciente, cê tá falando... Você não está consciente, você está falando.

27 Qual o seu nome completo? Qual o seu nome completo?

28 Cê tá se sentindo bem? Você está se sentindo bem?

29 O que que cê sentiu? O que você está sentindo?

30 O que que aconteceu que cê parou aqui? O que aconteceu que você parou aqui?

33 Policial: Há quanto tempo cê tá trabalhando? Há quanto tempo você está trabalhando?

34 Motorista: Tem umas 15 hora. Tem umas 15 horas.

35 Policial: Umas 15 hora trabalhando? Umas 15 horas trabalhando?

39 Policial: Cê ingeriu bebida alcoólica? Você ingeriu bebida alcoólica?

43 Policial: Não? Cê mora onde? Não? Você mora onde?

47 Policial: Tá bom. Está bom.

52 Motorista: Muitas hora trabalhando, cansaço mesmo. Muitas horas trabalhando, cansaço mesmo.

58 Policial: Tá 100%? Está 100%?

60 Policial: Tá bom. Está bom.

72 Motorista: Não é que trabalhar cansa, né mano. É que 
tantas hora trabalhando cansa, né mano.

Não é que trabalhar cansa. É que tantas horas 
trabalhando cansa.

75 Motorista: É, eu vi a viatura, falei, caramba que bosta que 
foi que fiz aí?

É, eu vi a viatura, falei, cara que ... que foi que 
eu fiz?

76 Bati em alguém... Que merda que eu fiz? Bati em alguém... Que ... eu fiz?

77 Repórter: Agora cê tá bem já? Agora você está bem já?

78 Motorista: 100%. Atravesso São Paulo inteira agora se cê 
quiser.

100%. Atravesso São Paulo inteira agora se 
você quiser.

79 Policial: Cê descansa aí pra não causar um acidente aí. Você descansa para não causar um acidente.

92 Motorista: Depois de 20 hora tem que dormir. Depois de 20 horas tem que dormir.

Programa Polícia 24 Horas 15/05/2014 - 00:59:07 – 01:01:57 
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variados perfis sociais. No entanto, a ocorrência dessa forma está se tornando 

tão frequente na língua portuguesa, que não é raro vê-la sendo utilizada, 

inclusive, por falantes mais escolarizados e em situações monitoradas. Como 

podemos ver na transcrição do áudio do trecho selecionado, todas as vezes em 

que o verbo “estar” é usado, ele aparece na sua forma reduzida, por qualquer 

um dos falantes que aparece no programa, sem exceções. No entanto, quando 

as ocorrências do uso desse verbo são legendadas, existem algumas 

exceções. Como vimos, na transcrição do áudio da sentença (12) o policial usa 

a forma reduzida do verbo “estar”. Porém, na legenda dessa sentença, a forma 

“Tá” foi corrigida para sua versão não reduzida, “está”. O mesmo acontece na 

fala do repórter na sentença (77). No entanto, quando o motorista usa essa 

forma reduzida do verbo “estar” em sua fala, como vemos no áudio da 

sentença (19), ao ser legendada, essa forma aparece destacada em itálico 

(“Não, tô bem”). Ou seja, nesse trecho selecionado, o uso dessa forma 

reduzida foi evidenciado somente na legenda da fala do motorista, sendo as 

demais falas corrigidas para a forma da norma-padrão. Esse fenômeno é o que 

mais aparece em todas as sequências analisadas e são legendadas da mesma 

forma: os policiais e os repórteres são corrigidos, mas na fala dos demais, o 

uso dessa forma reduzida é evidenciada na legenda com itálico, destacada 

como se fosse um erro ou uma forma não padrão da língua. Portanto, com o 

objetivo de não me tornar repetitivo, mencionarei esse fenômeno apenas nessa 

primeira sequência. Outro fenômeno linguístico que é muito comum na 

variedade popular da língua é o uso da forma reduzida do pronome “você”. 

Como podemos ver na transcrição do áudio do trecho selecionado, todas as 

vezes em que o pronome pessoal de segunda pessoa é usado, a forma 

utilizada é “cê” em vez de “você”. No entanto, nas legendas desse trecho, todas 

as ocorrências dessa forma reduzida foram corrigidas para a forma da norma-

padrão “você”, como podemos ver nas sentenças (18), (39) e (43), por 

exemplo. Na transcrição do áudio da sentença (34), o plural é marcado 

somente no artigo indefinido da sentença (“Tem umas 15 hora.”). Esse 

fenômeno linguístico é muito comum na variedade popular oral da língua 

portuguesa, sendo utilizado por variados perfis sociais, porém, seu uso ainda é 

muito estigmatizado. Podemos encontrar esse fenômeno inclusive no áudio da 

fala do policial, na sentença (35). Entretanto, nas legendas destas sentenças, 
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esses fenômenos foram corrigidos para a norma-padrão da língua, sendo o 

plural marcado também nos núcleos dos sintagmas nominais. No áudio das 

sentenças (75) e (76), há a ocorrência do uso de palavrões, que são 

suprimidos ao serem legendados. No áudio da sentença (75), o motorista usa a 

expressão “caramba” (atenuadora do palavrão “caralho”) na função de uma 

interjeição, e, logo em seguida, o palavrão “bosta” como um substantivo, e 

ambos não têm o áudio censurado. Mas na legenda dessa sentença, a 

expressão atenuadora “caramba” foi substituída pela expressão “cara”, também 

usada como interjeição. Lembrando que essa última expressão não tem 

nenhum tabu ligado a ela, portanto não pode ser considerada um palavrão. O 

palavrão “bosta”, na mesma sentença, foi suprimido e marcado na legenda com 

“...”, da mesma forma como acontece na sentença (76), com o palavrão 

“merda”. Assim, podemos dizer que em ambas as sentenças os palavrões 

foram censurados nas legendas, o que não aconteceu com o áudio.  

A segunda sequência a ser analisada foi retirada do programa do dia 

14/08/2014, trecho 15:41 – 19:29. Nesse trecho, um morador de um 

condomínio (Fábio) chama a polícia porque está incomodado com o barulho 

das obras que acontecem no prédio. A escolha dessa sequência para o 

trabalho foi baseada no fato de que há muitas ocorrências do uso de palavrão 

na fala do morador Fábio. 

 

Tabela 6 – Trecho da transcrição da sequência analisada do Programa “Polícia 24 Horas” de 
14/08/2014. 

Transcrição do áudio Transcrição da legenda

2 Fábio: Tem uma obra aqui, porra, não deixa a gente 
viver em paz.

Tem uma obra aqui que não deixa a gente viver 
em paz.

9 Fábio: Agora, P... (porra), não dá mais pra viver com o 
barulho que eles fazem, rapaz

Agora, ... Não dá mais pra viver com o barulho 
que eles fazem, rapaz

25 Policial: Vamo esperar pra ver se a pessoa responsável 
vai descer. Se descer a gente conversa aqui...

Vamos esperar pra ver se a pessoa 
responsável vai descer. Se descer a gente 
conversa aqui...

32 Fábio: P.... (porra), aqui é o dia inteiro o tempo todo. Aqui é o dia inteiro o tempo todo.

34 Fábio: Tirou todas as paredes e as pilastra, rapaz. Tirou todas as paredes e as pilastras, rapaz.

35 Fábio: Não sei como essa P... (porra) tá em pé ainda. Não sei como essa ... está em pé ainda.

62 Fábio: Porra, com certeza... Com certeza... Com certeza...

64 Fábio: Com certeza vou chamar pra parar a merda 
que tá acontecendo.

Com certeza vou chamar pra parar a ... que 
está acontecendo.

71 Fábio: P... (porra) Parabéns, cara, parabéns. Parabéns, parabéns.

Programa Polícia 24 Horas - 14/08/2014 - 00:15:41 – 00:19:29
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No áudio da sentença (2), o morador Fábio usa o palavrão “porra” como 

interjeição para expressar o quanto ele está indignado com a situação em que 

se encontra. No entanto esse palavrão foi simplesmente suprimido na legenda, 

nem mesmo deixando qualquer marca de censura. O mesmo acontece na 

sentença (62), com o mesmo palavrão. Já nas sentenças (32) e (71), o 

palavrão “porra” é censurado no áudio8, mas é suprimido na legenda. Nas 

sentenças (9) e (35), o palavrão “porra” é censurado no áudio e na legenda é 

substituído por “...”.  No áudio da sentença (64), o palavrão “merda” não é 

censurado e tem aí a função de objeto direto do verbo “parar”. Justamente por 

ele ocupar essa função na sentença que a sua supressão na legenda se 

tornaria inadequada, pois apresentaria perda significativa de sentido. Assim, o 

palavrão acabou sendo marcado por “...” na legenda desta sentença. Desta 

forma, podemos concluir que a censura dos palavrões no áudio desse trecho 

não apresenta um padrão definido, pois algumas vezes são censurados e 

outras não. No entanto, essa falta de padrão não acontece na legendagem, 

pois nenhum palavrão apareceu nas legendas, sendo todos suprimidos ou 

marcados com “...”. No áudio da sentença (25), o policial usa o verbo “ir” na 

primeira pessoa do plural do presente do indicativo, mas sem o “s” no final do 

verbo (“vamo”). Isso é muito comum na variedade popular e em situações não 

monitoradas de fala. Outra característica relativa ao uso do plural acontece na 

fala de Fábio, na sentença (34), quando ele marca o plural somente no artigo, 

deixando de marcar no substantivo (“as pilastra”). No entanto, ambas as 

ocorrências envolvendo o uso do plural na variedade popular são corrigidas 

para a norma-padrão ao serem legendadas (“vamos” e “as pilastras”).  

A terceira sequência a ser analisada foi retirada do programa do dia 

31/01/2013. Nesse trecho a policia militar é chamada para atender uma 

ocorrência de uma briga de casal. A mulher decide sair de casa e levar consigo 

seus pertences. Os policiais mediam a situação e preocupam-se muito com as 

crianças que estão na chuva enquanto a mulher discute na rua. O fenômeno 

linguístico que mais ocorre nessa sequência é a falta de concordância de 

número dentro do sintagma nominal. 

8 A censura no áudio do programa se dá através de um “bip” agudo que encobre o palavrão que está 
sendo dito, impossibilitando o espectador de ouvi-lo. No entanto, a leitura labial do palavrão é 
perfeitamente possível. Assim, nas tabelas das transcrições do programa, o “bip” da censura está sendo 
representada por um “P” seguido de “...”, e o palavrão censurado vem na sequência, entre parênteses. 
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Tabela 7 – Trecho da transcrição da sequência analisada do Programa “Polícia 24 Horas” de 
31/01/2013. 

  

No áudio da sentença (10), a marca do plural acontece apenas no artigo 

e no pronome possessivo, ou seja, nos determinantes do sintagma nominal, 

deixando de ser marcado no núcleo desse sintagma. Como vimos 

anteriormente, esse fenômeno é muito comum na variedade popular oral da 

língua, mas também é usado por falantes de variados perfis sociais, inclusive 

pelos falantes da variedade culta da língua. No entanto, seu uso acaba sendo 

estigmatizado, pois há a asserção equivocada no senso comum de que as 

ocorrências desse fenômeno se dão frequentemente nas falas de perfis sociais 

com menos escolaridade e com uma menor condição econômica. O fato é que 

tanto os falantes mais escolarizados quanto os menos escolarizados fazem uso 

dessa regra, no entanto, os falantes com maior escolaridade, por terem tido 

mais contato com o ensino da norma-padrão na escola ou na faculdade, 

acabam tendo mais condições de se auto monitorarem, corrigindo-se para a 

Transcrição do áudio Transcrição da legenda

10 Mulher: Só que eu quero levar a minhas coisa, que ele 
falou que eu não tenho direito.

Só que eu quero levar as minhas coisa, que ele 
falou que eu não tenho direito.

13 Mulher: Com os quatro fio aí, pó ficar tamém, porque eu 
não tenho...

Com os quatro filho aí, pode ficar também, 
porque eu não tenho...

30 Mulher: Isso, aí eu fiquei dois ano com o outro e depois 
eu voltei nessa casa.

Isso, aí eu fiquei dois anos com o outro e depois 
eu voltei nessa casa.

40 Policial: E esse outro rapaz... esse outro rapaz ele tá 
naonde?

E esse outro rapaz, ele está onde?

45 Mulher:
E eu não vou ficar se segurando por ninguém, 
a vida é minha, eu tô cuidando bem do meus 
filho.

E eu não vou ficar se segurando por ninguém, 
a vida é minha, eu tô cuidando bem dos meus 
filho.

58 Policial 2: Vamo, a gente deixa você na casa da... Vamos, a gente deixa você na casa da...

60 Policial: Coloca as coisa dela na viatura, a gente vai 
cuidar da criança.

Coloca as coisas dela na viatura, a gente vai 
cuidar da criança.

77 Mulher: Só que se ele não deixar eu sair com as coisa, 
eu vou ligar de novo.

Só que se ele não deixar eu sair com as coisas, 
eu vou ligar de novo.

82 Mulher: Então me da a moto pra mim levar. Então me da a moto pra mim levar.

90 Policial: Agora tira as criança da chuva, que criança não 
pode ficar nessa situação.

Agora tira as crianças da chuva, que criança 
não pode ficar nessa situação.

97 Marido: Meus filho é o meu coração, né? Meus filho é o meu coração, né?

100 Mulher: Não tem dinheiro pra comprar comida pro meus 
fio.

Não tem dinheiro pra comprar comida pro meus 
filho .

113 Marido: Cê vai levar a televisão das criança? Você vai levar a televisão das crianças?

118 Marido: Tem duas televisão, se quiser levar uma... Tem duas televisão, se quiser levar uma...

Programa Polícia 24 Horas  - 31/01/2013
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norma-padrão em contextos que se fazem necessários. Além disso, seu uso é 

frequentemente visto por muitos como um “erro gramatical”, pois, como vimos 

na seção 2.1 deste trabalho, muitos confundem e misturam os conceitos de 

‘norma-padrão’, ‘gramática’ e ‘língua’. É importante reiterarmos aqui que toda 

variedade linguística é dotada de regras, e não é diferente com a variedade 

popular. Inclusive, muitas regras presentes nessa variedade fazem muito mais 

sentido do que as regras da norma-padrão. Isso acontece porque as regras 

presentes na norma-padrão foram estabelecidas artificialmente, baseadas em 

um padrão lusitano de língua do século XIX, que nada tem a ver com a língua 

portuguesa brasileira contemporânea em uso. Já as regras da variedade 

popular são estabelecidas de acordo com o uso, o que faz muito mais sentido. 

Na norma-padrão, a concordância do plural acontece em todos os elementos 

do sintagma nominal, o que acaba sendo redundante. Na variedade popular, o 

plural deixa de ser marcado nos substantivos que são núcleos de sintagmas 

nominais cuja marcação de plural já ocorreu em outro elemento desses 

sintagmas, geralmente um determinante (artigos, pronomes possessivos, 

pronomes indefinidos, etc). Ou seja, o plural é marcado em apenas um 

elemento do sintagma nominal, o que deixa de ser redundante. Esse fenômeno 

acontece na ocorrência do plural da maioria das falas das pessoas nesse 

trecho selecionado, porém, há divergências quanto à sua legendagem. Na 

legenda da fala da mulher, na sentença (10), a falta da marcação de plural no 

substantivo “coisa” é evidenciada em itálico, como que destacando que houve 

uma violação da norma ou que o falante cometeu algum “erro”. Como podemos 

ver na tabela acima, esse destaque acontece em quase todas as ocorrências 

desse fenômeno na fala da mulher e do marido (sentença 118). No entanto, o 

mesmo não acontece na legendagem das ocorrências desse mesmo fenômeno 

nas falas do policial, como podemos ver nas sentenças (60) e (90). No áudio da 

sentença (60), o policial deixa de marcar o plural no substantivo, da mesma 

forma como acontece na fala da mulher na sentença (10) (inclusive com o 

mesmo substantivo “coisa”). Porém, na legenda dessa fala, o substantivo foi 

“corrigido” para a norma-padrão com o “s” marcando o plural. Nesse trecho, 

podemos encontrar outros fenômenos linguísticos característicos da variedade 

popular nas falas da mulher, que também são evidenciados nas legendas. No 

áudio da sentença (82), a mulher usa o pronome “mim” como sujeito da 
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sentença. Esse fenômeno é muito comum na variedade popular oral da língua, 

porém, seu uso é muito estigmatizado, principalmente pelos gramáticos 

normativos. De acordo com a norma-padrão, o pronome “mim” nunca pode ser 

usado como sujeito da sentença. Porém seu uso nessa função é muito comum 

na variedade popular da língua, quando precedido de uma preposição, como é 

o caso da sentença (82). Na legenda dessa sentença, o pronome “mim” foi 

evidenciado em itálico, mostrando a “violação” da norma-padrão, cometida pelo 

falante. Entretanto, quando o policial “viola” a norma-padrão em sua fala, ao ser 

legendado, a construção da variedade popular é “corrigida” para a norma-

padrão. No áudio da sentença (40), o policial usa expressão “naonde” para 

questionar sobre o paradeiro do rapaz. A lógica aplicada na utilização desta 

expressão é juntar a preposição “em” exigida pelo verbo “estar” (referindo-se a 

lugar) com o pronome “aonde”. Essa forma é muito comum na variedade 

popular, porém, é considerada como “errada” pela gramática normativa. Na 

legenda dessa sentença, a fala é “corrigida” para a norma-padrão (“ele está 

onde?”).  

A última sequência a ser analisada foi retirada do programa do dia 

27/12/2012. Nesta sequência, a policia militar aborda dois assaltantes de carro, 

que, no momento da fuga com um veículo roubado, foram surpreendidos pela 

ação da polícia, abandonando o carro e fugindo a pé. Nesse trecho da 

sequência que analisarei aqui, o diálogo acontece entre dois dos policias e um 

dos assaltantes. A escolha desse trecho para o trabalho foi baseada na 

frequente incidência do uso do pronome “nós” com o verbo conjugado na 

terceira pessoa do singular (“vai”, “desceu”, etc.). Além disso, outro fator 

interessante que ocorre nesse trecho é a evidenciação nas legendas da 

ditongação no referido pronome “nós” (“nóis”), fenômeno que é extremamente 

comum em muitas variedades da língua portuguesa. 
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Tabela 8 – Trecho da transcrição da sequência analisada do Programa “Polícia 24 Horas” de 
27/12/2012 

 

No áudio do final da sentença (15), o assaltante usa o pronome pessoal 

reto da primeira pessoa do plural (“nós”) com o verbo “bater” conjugado na 

terceira pessoa do singular (“bateu”). Essa construção é muito comum na 

variedade popular oral da língua portuguesa, mas é extremamente condenada 

pelos gramáticos normativos e pelos puristas da língua. No entanto, os verbos 

conjugados nesta forma não foram destacados nas legendas das sentenças 

em que eles aparecem. O que os legendadores destacaram foi a ditongação 

que acontece no pronome “nós” (“nóis”).  Essa ditongação é ainda mais comum 

que a conjugação verbal mencionada, acontecendo inclusive na variedade 

culta da língua. Além disso, não é só neste pronome que acontece essa 

ditongação. Isso é um fenômeno linguístico comum, que ocorre, inclusive, em 

palavras como “mas”, “rapaz”, “atrás”, “albatroz”, etc. Porém, dentre todas 

essas, somente a ditongação que acontece no pronome “nós”, em conjunto 

com a conjugação do verbo na terceira pessoa do singular, é estigmatizada.  

No áudio deste trecho selecionado, em todas as ocorrências desse pronome 

acontece a ditongação, inclusive na fala do policial. No entanto, quando esses 

pronomes são legendados, essa ditongação é evidenciada com itálico (“noís”) 

Transcrição do áudio Transcrição da legenda

15 Assaltante:

Não senhor, eu tava portando a micha. A micha 
não sei onde ficou, senhor. Não sei se ficou 
na... Na (carro), né, no veículo. Aí foi onde... 
Nóis quase bateu o veículo ali e nóis correu 
aqui pra baixo.

Não senhor, eu tava portando a micha. A micha 
não sei onde ficou, senhor. Não sei se ficou 
na... Na (carro), né, no veículo. Aí foi onde... 
Nóis quase bateu o veículo ali e nóis correu 
aqui pra baixo.

19 Assaltante:

O outro, senhor, não sei se ele era o dono do 
veículo. Porque na hora que nós saímo com o 
veículo... que tem um farol ali que vai pegar a 
avenida aqui, do lado do... ali.

O outro, senhor, não sei se ele era o dono do 
veículo. Porque na hora que nós saímos com o 
veículo... que tem um farol ali que vai pegar a 
avenida aqui, do lado do... ali.

35 Policial:

O da (carro) falou, tão fugindo, aí tavam fugindo 
a pé. Aí correram, nóis viemo atrás, paramo 
aqui, adentrou essa casa aqui, pulou o muro. 
Eu pulei atrás e catei ele lá dentro.

O da (carro) falou, estão fugindo, aí estavam 
fugindo a pé. Aí correram, nós viemos atrás, 
paramos aqui, adentrou essa casa aqui, pulou o 
muro. Eu pulei atrás e catei ele lá dentro.

46 Assaltante:

A (carro) ficou aqui em cima, antes do ponto, 
senhor. O rapaz que entrou na (carro) na hora 
em que nóis tava andando, ele puxou a direção 
po lado da guia, foi aonde nóis abandonamo ela, 
entendeu, e ele ficou lá gritando, lá gritando.

A (carro) ficou aqui em cima, antes do ponto, 
senhor. O rapaz que entrou na (carro) na hora 
em que nós tava andando, ele puxou a direção 
pro lado da guia, foi aonde nóis  abandonamos 
ela, entendeu, e ele ficou lá gritando, lá gritando.

57 Assaltante: Nóis desceu correndo e ele ficou. Nóis desceu correndo e ele ficou.

72 Policial 3: O senhor vai com nóis lá pa pegar a outra 
(carro)?

O senhor vai com a gente pra pegar a outra 
(carro)?

Programa Polícia 24 Horas  - 27/12/2012 - 00:06:00 – 00:10:50
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somente nas falas do assaltante, como podemos ver nas sentenças (15), (46) e 

(57). Quando esse fenômeno linguístico acontece na fala do policial, os 

legendadores substituem a locução pronominal “com nóis”, que é considerada 

errada pela gramática normativa, pela locução “com a gente”, que é 

pertencente à variedade culta do português brasileiro. Ou seja, a fala do policial 

é “corrigida” ao ser legendada. 

 

5. MANIPULAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM MÍDIAS 

 

Para levantarmos hipóteses e tentarmos entender o porquê das 

escolhas que os legendadores e tradutores fizeram, como vimos nas seções 

anteriores, e em que essas escolhas podem acarretar, será necessário tocar 

em um ponto crucial que deve ser levado em consideração. No cenário em que 

vivemos atualmente os veículos de comunicação desempenham um papel 

muito importante na difusão da informação. A mídia possui a importante função 

de levar até o espectador 9  os fatos que acontecem diariamente. Além de 

informar a população sobre os acontecimentos, a mídia acaba também tendo o 

papel de transmitir ideias, sejam elas de cunho político, religioso, de questões 

sociais, etc. Entre os diversos tipos de mídia, é possível dizer que a mídia 

televisiva atualmente tem o maior poder de informação perante as populações 

de diversos países, devido à maior facilidade com a qual o telespectador 

recebe a notícia transmitida na televisão. No Brasil, além de levarmos em conta 

o fator da facilidade, também devemos levar em consideração que a televisão é 

o tipo de mídia mais acessível, se comparada com a internet, a qual nem todos 

no país têm acesso. No entanto, a mídia da internet transformou o espectador 

em um produtor de conteúdo, o que acabou, de certa forma, descentralizando 

esse papel de difusor da informação das grandes empresas de comunicação. 

Essa descentralização da informação pode ter suas vantagens e desvantagens 

que serão melhor explicadas em uma seção futura. Também não podemos 

9 Hoje em dia, utilizar o termo espectador para designar o receptor da informação como uma 
figura passiva acabou se tornando um pouco delicado. Com o advento da internet, da TV digital 
e da smart TV, a passividade do espectador acabou dando lugar à interatividade com a 
informação. No entanto, farei uso desse termo devido à carência de um termo melhor.  
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deixar de mencionar o cinema, que, além de entreter o público, também tem 

seu papel como difusor de informação e de ideais, mesmo que indiretamente, 

pois muitas vezes os filmes acabam representando a realidade e a cultura de 

diferentes países.  

 

5.1. MODELO DE PROPAGANDA E O CONSENSO FABRICADO 

 

Levando em consideração essas características da mídia de massa, 

existem alguns teóricos que consideram a mídia em geral como um veículo de 

manipulação e influência na formação da opinião pública de acordo com os 

interesses da classe dominante. Os autores Edward S. Herman e Noam 

Chomsky defendem essa visão no livro A manipulação do público: política e 

poder econômico no uso da mídia (2003). Nesse livro, Herman e Chomsky 

criam um modelo formado por cinco filtros de notícias que analisa o papel da 

mídia na cobertura de notícias nacionais e internacionais e, ao mesmo tempo, 

mostra a relação que existe entre os grandes veículos de comunicação, 

agentes estatais e empresários. Segundo os autores: 

Um modelo de propaganda focaliza essa desigualdade de distribuição 
de renda e de poder e seus múltiplos efeitos sobre os interesses e 
opções de mídia de massa. Ele traça as rotas pelas quais o dinheiro e 
o poder são capazes de filtrar as notícias adequadas para serem 
impressas, marginaliza as opiniões contrárias e permite que o 
governo e os interesses privados dominantes transmitam suas 
mensagens ao público. (CHOMSKY; HERMAN, 2003, p. 62). 

 

Este modelo analisa basicamente a mídia de massa dos Estados Unidos, que 

os autores afirmam ter se comportado inúmeras vezes de acordo com os 

interesses dos grandes empresários e a favor do governo americano durante o 

período da Guerra Fria. Mesmo que esse modelo se refira a tal período, a 

maioria dos conceitos que ele utiliza pode ser facilmente aplicada nos dias 

atuais e em outros países, inclusive no Brasil. Embora esse modelo não 

apresente uma análise inteiramente neutra, é muito interessante fazermos uso 

desse modelo para termos uma visão crítica sobre o poder de controle de 
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informação da mídia de massas, inclusive no âmbito linguístico, como veremos 

nas seções a seguir. 

 

5.1.1. FILTROS DE NOTÍCIA 

 

Nessa seção, focalizarei somente os três primeiros filtros do modelo 

apresentado pelos autores por achar que são mais relevantes para o trabalho, 

pois os dois últimos filtros tratam de questões mais pontuais (período da 

Guerra Fria) e menos universais do que os filtros que serão apresentados a 

seguir. 

No primeiro filtro, intitulado “Porte, propriedade e orientação para os 

lucros da mídia de massa”, os autores analisam a concentração da propriedade 

dos meios de comunicação nas mãos de poucos, porém grandes, grupos 

empresariais, que são responsáveis pela elaboração e distribuição das noticias 

consumidas diariamente. É fato que para se criar e manter um veículo de 

comunicação se faz necessário um grande capital financeiro. Assim, as 

empresas de comunicação têm a necessidade de se associar com os 

financiadores mais poderosos para poder se manter nesse sistema capitalista. 

Logo, de acordo com os autores, os interesses desses grupos de mídia 

acabam ficando atrelados aos interesses dos grandes empresários. Os autores 

também apontam que nos Estados Unidos todas as empresas e rádios de 

televisão precisam de concessões do governo para funcionar, o que acaba 

fazendo com que fiquem sujeitas também aos interesses do governo 

(CHOMSKY; HERMAN, 2003). No Brasil, as empresas de comunicação 

também dependem de concessões para funcionar, porém a legislação permite 

que um mesmo grupo possa controlar diversos veículos de comunicação, o que 

compromete a pluralidade da informação. Segundo os dados do projeto Donos 

da Mídia 10, 41 grupos com abrangência nacional detêm o controle de 545 

10 Esse projeto foi iniciado na década de 80 pelo jornalista Daniel Herz, e continuado pelo 
Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação (Epcom) até o ano de 2008. O projeto tem o 
objetivo de mapear os sistemas e mercados de comunicação no Brasil. Os dados que são 
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veículos de comunicação (TV, TV a cabo, emissoras de rádio, internet, jornais, 

revistas). Citando apenas os três principais grupos de comunicação no Brasil, 

Grupo Abril com 74 veículos de comunicação, Grupo Globo com 69 veículos e 

Grupo Bandeirantes de Comunicação com 47 veículos, juntos somam 190 

veículos dos 545 de todo o país. Isso acontece porque a legislação do setor 

não possui dispositivos diretos que limitem ou controlem a concentração da 

propriedade. 

No segundo filtro (“A licença da propaganda para fazer negócios”) é 

analisada a relação entre as empresas de comunicação e os grandes 

empresários que anunciam seus produtos através dos veículos de 

comunicação. Os autores afirmam que essa relação acaba influenciando no 

teor da notícia, pois as empresas de comunicação dependem do financiamento 

dessas empresas para se manter. Chomsky e Herman ainda destacam que  

“Os anunciantes desejarão, de forma mais genérica, evitar programas 
com sérias complexidades e controvérsias perturbadoras que possam 
prejudicar o ‘espírito de compra.’ Eles procuram programas que visam 
o fácil entretenimento e, portanto, se encaixam com o espírito do 
objetivo principal do programa de compras: a disseminação de uma 
mensagem de venda.” (CHOMSKY; HERMAN, 2003, p. 76). 

 

 No terceiro filtro (“Buscando fontes de notícias de mídia de massa”) os 

autores destacam a importância de fontes de notícias para dar legitimidade às 

informações transmitidas pela mídia acerca de determinado assunto político ou 

econômico.  De acordo com os autores: 

A mídia de massa é levada a um relacionamento simbiótico com as 
poderosas fontes de informação pela necessidade econômica e pela 
reciprocidade de interesses. A mídia precisa de um fluxo constante e 
confiável de matérias-primas para notícias. Ela tem demandas diárias 
e programações imperativas de notícias que precisa atender. Não é 
possível ter repórteres e câmeras em todos os lugares onde histórias 
importantes podem acontecer. (CHOMSKY; HERMAN, 2003, p. 77). 

 

 Ao analisarmos esse filtro constatamos que as fontes das noticias têm 

que ser confiáveis para que possam ser publicadas. No entanto, como vimos 

nos filtros anteriores, para que isso ocorra, as empresas de comunicação 

utilizados neste trabalho foram retirados do site donosdamidia.com.br com acesso em 
19/10/2014. 
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precisam de um investimento muito grande, portanto, somente as grandes 

empresas de comunicação conseguem ter uma estrutura que possibilite a 

cobertura de eventos e de proporcionar notícias com a confiabilidade 

necessária. Isso acaba acarretando na concentração e monopólio na produção 

de notícias, pois as empresas de comunicação menores, por não terem esse 

capital e essa estrutura, copiam e publicam notícias das empresas maiores 

sem ao menos questionar sua confiabilidade. O advento da chamada WEB 

2.011 proporcionou a possibilidade de o espectador também produzir e publicar 

notícia, o que, de certa forma, ajudou na descentralização da produção e 

disseminação da informação. No entanto, há alguns teóricos que vêem essa 

possibilidade de uma maneira bem negativa. Para Andrew Keen, autor do livro 

Culto do Amador (2009), qualquer pessoa sem qualificação ou experiência na 

área pode escrever um blog, abrir um site, ou publicar em qualquer página 

pessoal ou pública uma crítica ou notícia. Se por um lado temos a 

democratização da informação, por outro temos amadores publicando e 

replicando notícias sem ao menos verificar as fontes. Contudo, se levarmos em 

consideração o terceiro filtro de Chomsky e Herman, as notícias que possuem 

fontes mais confiáveis ainda são as que mais têm relevância. Assim, mesmo 

com essa (pequena) democratização da informação causada pela WEB 2.0, a 

produção e disseminação da informação ainda fica concentrada nas mãos das 

grandes empresas. 

 Portanto, considerando o modelo teórico descrito acima, podemos 

constatar que as informações que chegam até os receptores estão longe de 

serem neutras ou isentas de interesses. Há uma série de filtros pelos quais 

elas passam antes de chegar até nós, espectadores. O que ocorre é uma 

verdadeira manipulação de informação, que de fato pode constitui um poder 

gigantesco concentrado nas mãos de poucas empresas, que deixam chegar 

até os espectadores somente o que elas querem que chegue. Nas próximas 

seções veremos como isso ocorre no âmbito linguístico retomando as análises 

11 No inicio da internet, o usuário era apenas o leitor do conteúdo, que era disponibilizado na 
web por técnicos especializados. O termo WEB 2.0 ficou popularizado em 2004, fazendo 
referência a uma atualização da maneira como a WEB era concebida até então. O usuário, 
então, poderia não só ler, mas também produzir seu próprio conteúdo, através de blogs, redes 
sociais, e as chamadas Wikis. 
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feitas nas dublagens dos filmes e da legendagem do Programa 24 Horas nas 

seções anteriores. 

 

5.2. MANIPULAÇÃO DE INFORMAÇÃO NAS DUBLAGENS DOS FILMES 

 

Como vimos na seção anterior, as mídias de massa têm o controle da 

informação que chega até os espectadores, e isso não é diferente com o 

cinema, pois através dos filmes o público tem acesso à cultura de diversos 

países, mesmo que o filme se trate de uma ficção. As línguas são parte 

integrante das diferentes culturas que são mostradas nos filmes, portanto, a 

maneira como elas são usadas e todas as características relacionadas a elas 

são totalmente relevantes para a qualidade da disseminação da informação 

sobre as culturas com as quais elas estão relacionadas. No Brasil, essa mídia 

de massa atinge um público cada vez maior, pois além de ter acesso aos filmes 

hollywoodianos através da TV aberta, com o crescimento da economia no país, 

muitas pessoas que antes não tinham acesso ao cinema agora estão fazendo 

uso desse meio.  

Na seção 3.1 deste trabalho, vimos que em um processo de tradução, o 

tradutor deve levar em consideração todo o contexto e a cultura em que as 

mensagens de ambas as línguas estão envolvidas. E a partir disso, cabe a ele 

escolher quais palavras ou expressões traduzem melhor as mensagens do 

texto-fonte para o texto-alvo. Assim, o tradutor pode ser considerado como um 

co-autor da obra original, visto que ela sofre uma reescritura no processo de 

tradução. Portanto, é responsabilidade do tradutor, ou da equipe de tradução, 

passar as informações contidas no texto-fonte, de acordo com sua visão, mas 

sem perder a essência das mensagens contidas nele, levando em 

consideração todo o contexto e a cultura em que as mensagens de ambas as 

línguas estão envolvidas. Entretanto, na seção 3.4, vimos que muitas das 

escolhas que os tradutores fizeram acabaram alterando a essência das 

mensagens dos textos originais. Construções comuns da variedade popular da 

língua inglesa foram adaptadas para a variedade culta da língua portuguesa, 
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como acontece no trecho selecionado de “Pulp Fiction”, por exemplo. Além 

disso, as ocorrências de palavrões na língua original em todos os trechos dos 

filmes analisados foram, em sua maioria, suprimidos ou adaptados para 

expressões atenuadoras, o que acarretou, de maneira geral, na redução da 

intensidade das mensagens do idioma original ao serem traduzidas para a 

língua portuguesa. Ou seja, após as análises feitas na seção 3.4, podemos 

dizer que as escolhas que os tradutores fizeram ao traduzir os filmes, de 

maneira geral, não foram baseadas somente em fatores linguísticos e culturais 

de ambas as línguas, e acabaram alterando a essência das mensagens 

originais. Assim, podemos constatar que os tradutores têm um certo poder de 

controle da quantidade e qualidade da informação relacionadas à linguagem e 

à cultura dos países que vão chegar até os espectadores. 

Essa alteração na essência das mensagens do idioma original, ao serem 

traduzidas para o português do Brasil, pode acarretar em uma série de falsas 

asserções com relação à cultura e principalmente com relação às línguas 

(objeto de estudo deste trabalho) dos países envolvidos. É importante 

lembramos que, como foi citado na seção 3.1 deste trabalho, a tradução 

dublada tem como característica o não contato do espectador com os dois 

idiomas (original e tradução) no momento em que assiste ao filme, como 

acontece com o método de tradução legendada. Assim, considerando que o 

espectador não pode comparar o idioma original com a tradução, a informação 

que o espectador recebe, através da dublagem, acerca da cultura e da língua 

do país com o qual filme está relacionado, acaba sendo aceita sem 

questionamentos. Deste modo, o fato de os tradutores terem suprimido ou 

atenuado os palavrões nos filmes analisados acaba abrindo a possibilidade de 

falsas asserções a respeito da língua, por parte dos espectadores, como que 

nas mensagens dos textos originais não há palavrões ou que os palavrões 

usados nessa cultura estrangeira são menos intensos do que os que eles estão 

costumados a ouvir na sua própria cultura (português do Brasil). Além disso, 

como em muitos casos os tradutores adaptaram as construções da variedade 

popular da língua inglesa para a variedade culta da língua portuguesa, assim, 

há também a possibilidade da asserção de que a língua inglesa é mais 

conservadora em se tratando do uso da variedade popular do que a língua 
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portuguesa, pois em uma situação em que comumente se usaria uma 

linguagem mais coloquial, como no trecho analisado de “tempos de violência”, 

por exemplo, na tradução, aparece a variedade culta. Ou seja, os tradutores 

detêm um certo controle da informação acerca da língua que chega até os 

espectadores, através de escolhas que fazem no processo da tradução, como 

as que vimos nos trechos do filmes analisados. Tais escolhas, por 

consequência, podem acabar alimentando o preconceito linguístico. 

De acordo o modelo teórico de Chomsky e Herman, visto na seção 

anterior, a informação proveniente das mídias de massa passa por uma série 

de filtros que determinam o caráter e a quantidade dessa informação que vai 

chegar até os espectadores. Se associarmos as concepções desse modelo 

teórico com a noção de poder de controle de informação que os tradutores 

possuem, especialmente no que diz respeito à língua, podemos levantar 

algumas hipóteses do motivo de algumas escolhas que os tradutores fizeram 

na tradução dos trechos dos filmes analisados. De acordo com o primeiro filtro 

do modelo, os interesses da informação ficam atrelados aos interesses de seus 

financiadores. Se associarmos esse filtro com o controle de informação no 

processo da tradução, uma hipótese a ser lançada seria de que a atenuação ou 

supressão dos palavrões estariam de alguma forma ligada aos interesses das 

próprias financiadoras dos filmes. Tomemos como exemplo o filme “O Lado 

Bom da Vida”, que nos Estados Unidos é classificado como censura 16 anos 

devido à “linguagem inapropriada”. Esse mesmo filme, no Brasil, devido à 

atenuação e supressão dos palavrões, foi classificado como censura 12 anos. 

Se a censura for levada em consideração para a venda de bilheteria, abaixar a 

classificação indicativa significaria atingir um público maior que poderia assistir 

ao filme. Além disso, uma boa parte dos brasileiros são muito conservadores 

com relação à linguagem, principalmente com relação ao uso do palavrão. 

Assim, outra hipótese seria a de os financiadores se preocuparem com os 

interesses de seu publico suavizando a linguagem dos filmes. É claro que tais 

hipóteses não têm uma comprovação empírica, servindo apenas para 

tentarmos entender a motivação das escolhas dos tradutores. Mas o fato é que 

as equipes de tradução detêm um controle da informação acerca da linguagem, 

e a maneira como elas disseminam essa informação pode acarretar em uma 
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série de consequências, dentre elas, falsas asserções a respeito da língua, 

alimentando, assim, o preconceito linguístico.  

 

5.3. MANIPULAÇÃO DE INFORMAÇÃO NA LEGENDAGEM DO 

PROGRAMA POLÍCIA 24 HORAS 

 

Após as análises dos trechos do Programa Polícia 24 Horas, podemos 

constatar que a grande maioria das construções da variedade popular falada, 

que foram usadas pelos policias ou pelos repórteres, foi corrigida para a norma 

culta ao serem legendadas. No entanto, as construções da variedade popular 

usadas pelos outros falantes muitas vezes foram evidenciadas nas legendas. 

Se a função das legendas do programa é a de auxiliar o espectador a entender 

o que está sendo dito em situações nas quais a clareza do áudio está 

comprometida, subentende-se que as informações que aparecem nas legendas 

deveriam condizer exatamente com o que está no áudio. No entanto, como 

vimos nos trecho analisados, isso não acontece em todos os casos. Assim, se 

o áudio estiver realmente irreconhecível, o que esta sendo mostrado nas 

legendas é tomado como verdade pelo espectador, independentemente da 

fidedignidade da informação. Portanto, podemos dizer que a legendagem, 

como acontece no referido programa, também possui um controle da 

informação que o espectador vai receber a cerca da linguagem. 

O fato de a equipe de legendagem ter evidenciado em itálico as 

construções da variedade popular nas falas de apenas alguns dos falantes 

deixa claro para o espectador que essa construção utilizada é, de alguma 

forma, diferente das outras construções que apareceram. Ou seja, essa 

evidenciação abre a possibilidade para a interpretação de que as expressões 

da variedade popular estão “erradas” ou que elas “violaram” a norma-padrão da 

língua. O maior problema não está nessa evidenciação, mas sim no fato de que 

para alguns dos falantes ela é marcada e para outros ela nunca é. Todas as 

vezes em que os policiais ou os repórteres fazem uso de construções ou 

expressões da variedade popular, estas são “corrigidas” para a norma culta da 
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língua portuguesa ao serem legendados. No entanto, na maioria das vezes a 

clareza do áudio das falas desses falantes não está tão comprometida a ponto 

de o conteúdo estar incompreensível, o que permite a comparação do que está 

sendo dito com o que está nas legendas. Fazendo essa comparação, os 

espectadores podem identificar a diferença de informação entre o áudio e as 

legendas. Assim, a correção nas falas dos policiais e dos repórteres abre a 

possibilidade da interpretação de que esses falantes cometeram apenas um 

deslize ao utilizar essas construções, mas que elas não fazem parte do seu 

dialeto. E a evidenciação nas falas dos demais falantes abre a possibilidade da 

interpretação de que essas construções fazem parte do seu vocabulário, e que 

eles as usaram propositalmente. Outro fenômeno interessante que acontece 

em alguns dos trechos selecionados é a forma como os usos dos palavrões 

são legendados. Todas as vezes em que houve ocorrências do uso da 

linguagem obscena, os palavrões foram omitidos ou censurados ao serem 

legendados, mesmo que essa censura não acontecesse no áudio. Ou seja, a 

veiculação do programa não considera problema algum no fato de o 

espectador ouvir palavrões, mas sim em lê-los nas legendas. Além disso, a 

classificação indicativa do programa já avisa de antemão que o espectador 

poderá estar em contato com a linguagem obscena, mas, mesmo assim, a 

censura acontece somente nas legendas. Isso mostra o quanto a escrita pode 

ser mais conservadora do que a fala em se tratando de fenômenos como o uso 

de palavrão na língua. Como vimos na segunda seção deste trabalho, as 

línguas mudam o tempo todo, e essas mudanças afetam, inclusive, as 

variedades cultas da língua. No entanto, a escrita é muito mais resistente a 

mudanças do que a fala e, além disso, a maioria das pessoas no Brasil tem um 

pensamento extremamente conservador com relação à variação linguística da 

língua escrita. Portanto, não é de se estranhar que as construções da 

variedade popular que aparecem no programa sejam corrigidas para a 

variedade culta ao serem legendadas, ou que os palavrões sejam omitidos ou 

censurados nas legendas. Porém, o fato de haver diferença na legendagem 

nas falas de apenas alguns dos falantes em detrimento de outros faz com que 

as diferenças sociais do uso das variedades acabem ficando muito maiores do 

que realmente são. Portanto, podemos dizer que a forma como acontece a 

legendagem nesse programa, como vimos nas amostragens analisadas, acaba 
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abrindo a possibilidade de falsas asserções a respeito da língua, alimentando o 

preconceito linguístico. Como vimos anteriormente, o grupo Bandeirantes é o 

terceiro maior grupo de comunicação brasileiro, detendo, ao todo, 47 veículos 

de comunicação. Dentre esses veículos está a Rede Bandeirantes de 

Televisão (Band), canal aberto da TV brasileira, em que passa o Programa 

Polícia 24 Horas. Portanto, o poder de controle de informação que essa mídia 

de massa detém é consideravelmente grande. Assim, o papel que essa mídia 

de massa exerce como difusora desse preconceito não é de se desprezar, pois 

atinge um grau de alcance significativo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Primeiramente, gostaria de deixar claro que objetivo desta monografia não 

é, de maneira alguma, criticar o trabalho ou questionar a qualidade dos 

profissionais da tradução de filmes ou dos profissionais responsáveis pela 

legendagem do “Programa Polícia 24 Horas”. O intuito desse trabalhado é, 

através da análise de amostragens do processo de ambos os trabalhos, 

mostrar que as escolhas linguísticas que estão envolvidas diretamente nesses 

processos (tradução dublada e legendagem do programa) podem acarretar 

muitas consequências sérias a respeito das concepções que se tem sobre a 

língua. Após as devidas análises, pôde-se verificar que no processo de 

tradução nos trechos dos filmes escolhidos, na grande maioria das vezes em 

que ocorreram usos de construções características da variedade popular oral 

da língua, elas foram corrigidas para a norma-padrão da língua portuguesa ao 

serem traduzidas. Da mesma forma, nos trechos analisados do Programa 

“Polícia 24 Horas”, essas construções foram corrigidas para a norma-padrão, 

porém somente nas falas dos policiais e dos repórteres. Na fala dos demais, 

essas construções foram evidenciadas nas legendas, identificando uma 

possível “violação” da norma-padrão. Além disso, pôde-se verificar também 

que, no caso das traduções dubladas, as ocorrências de usos de palavrão 

foram suprimidas ou atenuadas; e, no caso da legendagem do programa, 

foram suprimidas, atenuadas ou censuradas com o recurso de reticências. 

Ressaltamos que as escolhas que esses profissionais fizeram não foram 

baseadas somente em fatores linguísticos e culturais. Assim, podemos dizer 

que em ambos os processos tem-se um controle da informação que chega até 

os espectadores, principalmente acerca da língua. Como vimos na seção 5, ao 

associarmos esse controle da informação que os profissionais de ambos os 

processos detém com o modelo teórico de Chomsky e Herman, podemos dizer 

que a informação passa por uma série de filtros antes de chegar ao 

espectador, portanto ela está longe de ser neutra. O fato é que essa 

manipulação da informação com relação à língua por parte das mídias de 

massa, como é o caso do cinema e da TV aberta, pode acabar alimentando, 

mesmo que indiretamente, falsas asserções a respeito de conceitos 
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relacionados à língua. No caso da tradução dublada, o fato de os tradutores, 

na grande maioria das vezes, terem adaptado o uso da variedade popular para 

a variedade culta nas dublagens, faz com que se abra a possibilidade da 

asserção de que na cultura do idioma original usa-se mais a variedade culta 

que no seu próprio idioma, o que não é verdade, como pudemos verificar nas 

análises. Além disso, a supressão ou atenuação dos palavrões, ao serem 

traduzidos, pode abrir a possibilidade de asserções como de que os palavrões 

são mais leves na cultura a qual o filme está relacionado ou de que o palavrão 

não faz parte da língua. No caso da legendagem do “Programa Polícia 24 

Horas”, a correção de fenômenos da variedade popular para a norma-padrão 

nas falas de determinados falantes, e a evidenciação nas falas de outros, faz 

com que seja alimentada a noção de “erro” na língua. Como vimos na segunda 

seção deste trabalho, tais asserções não têm qualquer fundamento linguístico. 

Não existe a noção de “erro” em se tratando de língua, mas sim existe uma 

adequação linguística do uso das variedades que o falante possui a sua 

disposição, ou seja, cabe a ele escolher qual variedade se encaixa melhor no 

contexto ao qual se insere. O mesmo acontece com o palavrão, que faz, sim, 

parte da língua e é usado por falantes dos mais variados perfis sociais, 

independentemente de sua escolaridade ou condição econômica, sendo o seu 

uso, inclusive, indispensável em algumas situações. No entanto, como 

acontece com as variedades linguísticas, cabe ao falante saber quando usá-lo 

e como usá-lo. Nas seções anteriores, foi feita uma associação com os filtros 

de notícia de Chomsky e Herman para tentar levantar apenas hipóteses para 

os motivos pelos quais os profissionais fizeram as referidas escolhas 

linguísticas no processo tanto da tradução quanto da legendagem do 

programa. No entanto, os motivos acabam sendo um ponto menos relevante 

para o estudo deste trabalho, pois o mais importante é que essa manipulação 

da informação por parte das mídias de massa de fato acontece, e acaba, 

mesmo que indiretamente, alimentando o preconceito linguístico. 
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APÊNDICE 1 – TRANSCRIÇÃO DAS CENAS DOS FILMES 
 

 

Apêndice 1 - Tabela 1 - Transcrição completa da cena do filme "O Lado Bom da Vida". 

 

  

Áudio Original Áudio dublado em português do Brasil

1 Pat: - It's just not right. Lumping you and I together, 
it's...

- Não é certo me comparar a você.

2 - I mean, it's just wrong, and Nikki wouldn't like 
that.

- Quer dizer, tá errado e a Nikki não iria gostar.

3 - Especially after all the shit you just told me. - Ainda mais depois do que você me contou.

4 Tiffany:  - You think that I'm crazier than you. - Acha que eu sou mais maluca do que você?

5 Pat: - Because... - Olha...

6 - We're different, I mean... - Somos diferentes né?

7 Tiffany: - Oh, my God. - Ai meu Deus...

8 - Ugh. You're killing me. - Ai eu não acredito.

9 - You know what? - Olha, quer saber...

10 - Forget I offered to help you. - Esquece que eu te ofereci ajuda.

11 - Forget the entire fucking idea. - Esquece essa ideia maluca.

12 - Because that must have been fucking crazy. - Pois isso teria sido muita loucura.

13 - Because I am so much crazier than you. - Porque eu sou bem mais demente do que você.

14 Pat: - Keep your voice down. - Fala baixo.

15 Tiffany: - I'm just the crazy slut - Eu sou a vadia louca

16 - with a dead husband! - com um marido morto!

17 - Forget it! Fuck you! - Esqueça! Vá se ferrar!

18 Pat: - Shut the fuck up. - Para com isso!

19 Tiffany: - You shut the fuck up.  - e cala essa maldita boca! 

20 Pat: - Tiffany. Tiffany. - Tiffany!

Transcrição de "O Lado Bom da Vida", 2012.

Áudio Original Áudio dublado em português do Brasil

1 Jules:
- You wanna play blind man, go walk with the 
shepherd, but me, my eyes are wide fuckin' 
open.

- Olha, se você não quer ver o problema é seu, 
mas os meus olhos estão bem abertos.

2 Vincent: - What the fuck does that mean? - O que isso quer dizer?

3 Jules: - Means that's it for me. - Quer dizer que é o fim pra mim.

4 - From here on in, you can consider my ass 
retired.

- Daqui por diante pode me considerar 
aposentado.

5 Vincent: - Jesus Christ. - Minha nossa.

6 Jules: - Don't blaspheme. - Não blasfeme!

Transcrição de "Pulp Fiction: Tempo de Violência", 1994
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Apêndice 1 - Tabela 2 - Transcrição completa da cena do filme "Pulp Fiction: Tempo de 
Violência". 

Áudio Original Áudio dublado em português do Brasil
7 Vincent: - Goddamn it. - Maldição.

8 Jules: - I said, don't do that! -  Eu disse pra não fazer isso.

9 Vincent: - Hey, why are you fuckin' freakin' out on us? - Por que é que está se comportando desse 
jeito?

10 Jules: - Look, I'm tellin' Marsellus today. I'm through. - Olha, Vou dizer pro Marcellus que eu vou me 
aposentar.

11 Vincent: - Why don't you tell him at the same time why? - Por que também não lhe diz o porquê?

12 Jules: - Don't worry, I will. - Não se preocupe. Eu digo.

13 Vincent: - And I bet you $10,000 he laughs his ass off. - Aposto 10 mil dólares como vai rir de você!

14 Jules: - I don't give a damn if he does. - Eu não me importo que ele ria.

15 Vincent: - Marvin, what do you make of all this? - Marvin, o que acha disso tudo?

16 Marvin: - Man, I don't even have an opinion. - Cara, eu nem sequer tenho uma opinião.

17 Vincent: - You gotta have an opinion. - Olha aqui, você tem que ter uma opinião. 

18 - I mean, do you think that God came down from 
Heaven and… (gun shot)

- Você acredita que Deus desceu do céu e 
desviou a b... (tiro)

19 Jules: - What the fuck's happenin'? - Mas o que é que ta havendo cara?

20 Vincent: - Aw, shit, man! - Que droga!

21 - Aw, Man!

22 - Oh, man, I shot Marvin in the face. - Eu acertei o Marvin na cara.

23 Jules: - Why the fuck'd you do that? - Mas por que que você fez isso?

24 Vincent: - I didn't mean to do. It was an accident. - Eu não quis fazer isso. Foi um acidente.

25 Jules: - Man, I seen some crazy-ass shit in my time, 
but this--

- Olha cara, eu já vi muita coisa louca na minha 
vida, mas isso...

26 Vincent: - Chill out, man! It was an accident. We 
probably went over a bump or somethin.

- Calma cara. Eu já disse que foi um acidente. 
Deve ter sido você que passou por cima de 
algum calombo.

27 Jules: - The car ain't hit no motherfuckin' bump. - Eu não passei em cima de nenhum calombo!

28 Vincent: - Hey look man, I didn't mean to shoot the son of 
a bitch. The gun went off, I don’t know why.

- Olha cara, eu não quis acertar no filho da 
mãe. A arma disparou e eu não sei porquê!

29 Jules: - Look at this fuckin' mess, man! We're on a city 
street in broad daylight here!

- Agora olha só o que você arranjou cara! 
Estamos numa rua em plena luz do dia!

30 Vincent: - I don't believe it, man! - Eu não sei. Não dá pra acreditar, cara.

31 Jules: - Well, believe it now, motherfucker! - Pois acredite, filho da mãe!

32 - We gotta get this car off the road. You know 
Cops notice shit like a car drenched in blood.

- Temos que tirar o carro da rua. Os tiras 
costumam notar coisas como dirigir um carro 
encharcado de sangue!

33 Vincent: - Just take it to a friendly place, that's all! - É só levar o carro pra um lugar amigo e 
pronto, cara!

34 Jules: - This is the Valley, Vincent. - Aqui é o Valley, Vincent!

35 - Marsellus ain't got no friendly places in the 
Valley

- O Marsellus não tem lugares amigos no 
Valley.

36 Vincent: - Well, Jules, this ain't my fuckin' town, man! - Ô Jule, aqui não é minha cidade!

37 Jules: - Shit! -Droga!

Transcrição de "Pulp Fiction: Tempo de Violência", 1994 - (Continuação)
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Áudio Original Áudio dublado em português do Brasil
1 Darrel: - You a cop? - Eu hein... Virou polícia?

2 Mike: - Nope. - Não. 

3 - Rejected his ass. - Ele foi rejeitado.

4 Jim: - Fuck you. - Cala a boca. 

5  - I'm getting in the Feds' car.  - Eu vou virar federal.

6 Darrel: - Damn...! - Cara...! 

7 - That's what I'm talking about! - Mas isso é muito legal irmão!

8 - Ah, you hear that? - Ouviu isso?

9 - This motherfucker gonna be a Fed. - Esse desgraçado vai virar federal!

10 Mike: - Yeah. - É

11 Darrel: - You been wanting that shit, too - Tava querendo isso né cara?

12 Jim: - It's my dream, dude. - Era o meu sonho.

13 Darrel: - So, you gonna do that shit right. - E você vai ficar numa boa... 

14 - Or, you know, you gonna do a little shit on the 
side?

- Ou vai fazer uns servicinhos por fora?

15 Jim: - I'm gonna get my own thing going. - Eu vou seguir a minha vida.

16 - You know, I'll be flipping shit, make a little 
money.

- Eu vou me virar por ai... ganhar uma grana.

17 - You know? - Sacou?

18 Darrel: - This motherfucker gonna have shit wired. - Esse desgraçado vai aproveitar de tudo...

Transcrição de "Tempos de Violência", 2005.
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Transcrição do áudio Transcrição da legenda

1 Policial: Campeão? Vocês tentaram acordar ele? Campeão? Vocês tentaram acordar ele?

2 Oi? Oi?

3 Testemunha: Acho que é melhor levar para o hospital. Acho que é melhor levar para o hospital.

4 Policial: Qual é o seu nome? Qual é o seu nome?

5 Oi? Oi?

6 Motorista: Tudo. Tudo.

7 Policial: Calma, calma. Calma, calma.

8 Vem cá. Desembarca. Vem cá. Desembarca.

9 Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá.

10 Vem cá. Vem cá.

11 Desce do carro. Faz favor. Desce do carro. Faz favor.

12 Tá tudo tranquilo? Está tudo tranquilo?

13 Motorista: Tranquilo. Tranquilo.

14 Policial: Onde desliga o seu carro? Onde desliga o seu carro?

15 Motorista: Tá desligado já. Está desligado já.

16 Tá desligado. Está desligado.

17 Policial: Tá desligado? Está desligado?

18 O que cê tá sentindo? O que você está sentindo?

19 Motorista: Não, tô bem. Não, tô bem.

20 Policial: Põe a mão pra trás, faz o favor. Põe a mão pra trás, faz o favor.

21 O que cê tá sentindo? O que você está sentindo?

22 Motorista: Eu tô bem. Eu tô bem.

23 Policial: O que cê tá sentindo, campeão? O que você está sentindo, campeão?

24 Motorista: Eu tô bem. Eu tô bem.

25 Policial: Não, bem você não tá. Não, bem você não está.

26 Cê não tá consciente, cê tá falando... Você não está consciente, você está falando.

27 Qual o seu nome completo? Qual o seu nome completo?

28 Cê tá se sentindo bem? Você está se sentindo bem?

29 O que que cê sentiu? O que você está sentindo?

30 O que que aconteceu que cê parou aqui? O que aconteceu que você parou aqui?

31 Motorista: Eu parei... Eu parei...

32 Parei embora. Para eu ir embora.

33 Policial: Há quanto tempo cê tá trabalhando? Há quanto tempo você está trabalhando?

34 Motorista: Tem umas 15 hora. Tem umas 15 horas.

35 Policial: Umas 15 hora trabalhando? Umas 15 horas trabalhando?

36 Motorista: É. É.
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Transcrição do áudio Transcrição da legenda

37 Policial: Então você teve um mal súbito devido a esse 
tempo todo trabalhando, concorda comigo?

Então você teve um mal súbito devido a esse 
tempo todo trabalhando, concorda comigo?

38 Motorista: Concordo. Concordo.

39 Policial: Cê ingeriu bebida alcoólica? Você ingeriu bebida alcoólica?

40 Motorista: Não. Não.

41 Policial: Algum tipo de medicamento? Algum tipo de medicamento?

42 Motorista: Não. Não.

43 Policial: Não? Cê mora onde? Não? Você mora onde?

44 Motorista: Moro aqui próximo. Perto da João Dias aqui. Moro aqui próximo. Perto da João Dias aqui.

45 Policial: Perto da João Dias? Perto da João Dias?

46 Motorista: João Dias. João Dias.

47 Policial: Tá bom. Está bom.

48 Aguarda ali perto da viatura, faz o favor. Aguarda ali perto da viatura, faz o favor.

49 Eu vou manobrar o seu carro. Eu vou manobrar o seu carro.

50 Motorista: Foi assim. Cansaço mesmo. Foi assim. Cansaço mesmo.

51 Policial: Foi cansaço mesmo? Cê deu uma cochilada 
por causa...

Foi cansaço mesmo? Deu uma cochilada por 
causa...

52 Motorista: Muitas hora trabalhando, cansaço mesmo. Muitas horas trabalhando, cansaço mesmo.

53 Policial: Beleza. Qualificá-lo, já... já Beleza. Qualificá-lo, já já...

54 Tem condições de ir embora? Tem condições de ir embora?

55 Motorista: 100%. 100%.

56 Policial: Quer ser conduzido ao P.S., alguma coisa? Quer ser conduzido ao P.S., alguma coisa?

57 Motorista: 100%. 100%.

58 Policial: Tá 100%? Está 100%?

59 Motorista: 100%. 100%.

60 Policial: Tá bom. Está bom.

61 Motorista: Cansaço memo. Muitas horas trabalhando. Cansaço mesmo. Muitas horas trabalhando.

62 Repórter: Nunca tinha acontecido isso com você antes, 
de cê apagar assim no trânsito?

Nunca tinha acontecido isso com você antes, 
de você apagar assim no trânsito?

63 Motorista: Não, eu fiquei apagado aqui no meio da rua? Não, eu fiquei apagado aqui no meio da rua?

64 Repórter: Você tava... Você estava...

65 Motorista: É mesmo? É mesmo?

66 Repórter: Tinha dois taxistas te auxiliando aí ainda agora, 
chamaram a polícia.

Tinha dois taxistas te auxiliando aí ainda agora, 
chamaram a polícia.

67 Motorista:
É porque é assim, é devido às horas que você 
trabalha tanto, chega uma hora que cê dá uma 
pane, cê apaga geral, né velho?

É porque é assim, é devido às horas que você 
trabalha tanto, chega uma hora que você tem 
uma pane, você apaga geral, né velho?

68 A gente é corpo humano. A gente é corpo humano.

69 A gente é ser humano. A gente é ser humano.

70 Então chega uma hora que você apaga geral. Então chega uma hora que você apaga geral.

71 Repórter: Trabalhar cansa? Trabalhar cansa? 

72 Motorista: Não é que trabalhar cansa, né mano. É que 
tantas hora trabalhando cansa, né mano.

Não é que trabalhar cansa. É que tantas horas 
trabalhando cansa.

73 Acho que tudo que é demais cansa, né amigo. Acho que tudo que é demais cansa.
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Apêndice 2 - Tabela 1 - Transcrição completa da sequência do “Programa Polícia 24 Horas” 
exibido em 15/05/2014. 

 

 

Transcrição do áudio Transcrição da legenda

74 Repórter: Mas na hora que você caiu em si cê viu de 
repente o policial ali perto de você...

Mas na horas que você caiu em si você viu de 
repente o policial perto de você...

75 Motorista: É, eu vi a viatura, falei, caramba que bosta que 
foi que fiz aí?

É, eu vi a viatura, falei, cara que ... que foi que 
eu fiz?

76 Bati em alguém... Que merda que eu fiz? Bati em alguém... Que ... eu fiz?

77 Repórter: Agora cê tá bem já? Agora você está bem já?

78 Motorista: 100%. Atravesso São Paulo inteira agora se cê 
quiser.

100%. Atravesso São Paulo inteira agora se 
você quiser.

79 Policial: Cê descansa aí pra não causar um acidente aí. Você descansa para não causar um acidente.

80 Motorista: Desculpa, desculpa qualquer coisa. Desculpa, desculpa qualquer coisa.

81 Se eu causei algum transtorno desculpa. Se eu causei algum transtorno desculpa.

82 Policial: Não, é nosso serviço, mas... Cuidado, né? Não, é nosso serviço, mas... Cuidado, né?

83 Motorista: Tem que ter, né? Tem que ter, né?

84 Se eu não recuperar também tem que bater na 
cara, né?

Se eu não recuperar também tem que bater na 
cara, né?

85 Policial: Vai com Deus. Disponha da Polícia Militar... Vai com Deus. Disponha da Polícia Militar...

86 Boa sorte aí. Boa sorte aí.

87 Motorista: Obrigado. Obrigado.

88 Policial: Bom descanso. Bom descanso.

89 Motorista: Tchau, tchau, boa noite Tchau tchau, boa noite.

90 Policial: Vê se vai descansar agora, né Márcio? Vê se vai descansar agora, né Márcio?

91 Motorista: Dormir né, depois de 20 horas. Dormir né, depois de 20 horas.

92 Depois de 20 hora tem que dormir. Depois de 20 horas tem que dormir.

Programa Polícia 24 Horas 15/05/2014 - 00:59:07 – 01:01:57 - (Continuação)

Transcrição do áudio Transcrição da legenda
1 Policial: Pois não seu Fábio. Pois não seu Fábio.

2 Fábio: Tem uma obra aqui, porra, não deixa a gente 
viver em paz.

Tem uma obra aqui que não deixa a gente viver 
em paz.

3 Aliás, as obras aqui desse prédio, o síndico não 
é síndico.

Aliás, as obras aqui desse prédio, o síndico não 
é síndico.

4 Que pelo código civil ele não pode ser síndico. 
Tendeu?

Que pelo código civil ele não pode ser síndico. 
Entendeu?

5 Pelo código civil ele não pode ser síndico. Pelo código civil ele não pode ser síndico.

6 Não, não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem.

7 Não, não, não, não. Não, não, não, não.

8 Isso aí não é problema seu. Isso aí não é problema seu.

9 Agora, P... (porra), não dá mais pra viver com o 
barulho que eles fazem, rapaz

Agora, ... Não dá mais pra viver com o barulho 
que eles fazem, rapaz

10 Policial: Mas quem faz o barulho? Mas quem faz o barulho?

Programa Polícia 24 Horas - 14/08/2014 - 00:15:41 – 00:19:29

62 
 



 

 

Transcrição do áudio Transcrição da legenda

11 Fábio: É quem trabalha aqui, eu não sei quem faz 
aqui.

É quem trabalha aqui, eu não sei quem faz 
aqui.

12 Uma marretada aqui no primeiro andar. Uma marretada aqui no primeiro andar.

13 Policial: É no primeiro andar? É no primeiro andar?

14 Fábio: O dia inteiro o tempo todo. O dia inteiro o tempo todo.

15 Como é que a gente vive assim? Como é que a gente vive assim?

16 Policial: Você Sabe o nome de alguém, responsável 
pelo apartamento, alguma coisa assim?

Você Sabe o nome de alguém, responsável 
pelo apartamento, alguma coisa assim?

17 Fábio: Não, não sei. Quem sabe é o... Não, não sei. Quem sabe é o...

18 Quem sabe é o síndico ou o porteiro-chefe, né? Quem sabe é o síndico, o porteiro-chefe, né?

19 Policial: O síndico tá aí? O síndico está aí?

20 Fábio: Não sei, não sei te dizer. Não sei, não sei te dizer.

21
É o que eu tô te falando, o síndico é síndico há 
20 anos, pelo código civil não pode ser síndico 
há 20 anos.

É o que eu estou te falando, o síndico é síndico 
há 20 anos, pelo código civil não pode ser 
síndico há 20 anos.

22 É lógico que pode subir. Se ele precisar subir, 
ele vai subir.

É lógico que pode subir. Se precisar subir, ele 
vai subir.

23 Porteiro: Eu sei, chefe. Na na não, eu tô passando o 
serviço pro meu superior que é o porteiro chefe.

Eu sei, chefe, eu sei. Eu estou passando o 
serviço para o meu superior que é o porteiro 
chefe.

24 Fábio: Como é que cê não sabe? Como é que você não sabe?

25 Policial: Vamo esperar pra ver se a pessoa responsável 
vai descer. Se descer a gente conversa aqui...

Vamos esperar pra ver se a pessoa 
responsável vai descer. Se descer a gente 
conversa aqui...

26 Fábio: Ah o síndico. Ah o síndico.

27 Policial:  Não, o síndico, o responsável da obra, o que 
seje.

Não, o síndico, o responsável pela obra, o que 
seja

28 Repórter: Mora aqui faz quanto tempo já? Mora aqui faz quanto tempo já?

29 Fábio: Uns 12, 13 anos. Uns 12, 13 anos.

30 Repórter: 12 anos? 12 anos?

31 Fábio: Tem muita obra aí, como funciona o prédio? Tem muita obra aí, como funciona o prédio?

32 P.... (porra), aqui é o dia inteiro o tempo todo. Aqui é o dia inteiro o tempo todo.

33 Rapaz, tem um apartamento aqui ó no... no tipo 
oitavo andar, não é?

Rapaz, tem um apartamento aqui no tipo oitavo 
andar, não é?

34 Tirou todas as paredes e as pilastra, rapaz. Tirou todas as paredes e as pilastras, rapaz.

35 Não sei como essa P... (porra) tá em pé ainda. Não sei como essa ... está em pé ainda.

36 Policial: Seu Fábio, no apartamento P... (número), não 
tem ninguém. 

Senhor Fábio, no apartamento (número), não 
tem ninguém. 

37 Fábio: Não tem obra? Não tem obra?

38 Policial: Não tem ninguém lá dentro. Não tem ninguém lá dentro.

39 Fábio: Não tem obra? Não tem obra?

40 Policial: Não tem ninguém no momento. Não tem ninguém no momento.

41 Fábio: Ah porque ele fugiu quando eu chamei vocês. Ah porque ele fugiu quando eu chamei vocês.

42 Policial: Ninguém atendeu. Se tivesse atendido, é aquilo 
que eu falei, eu ia conversar com uma parte.

43 Fábio: Vem cá, P... (nome), vem cá. Vem cá, ..., vem cá.
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Apêndice 2 - Tabela 2 - Transcrição completa da sequência do “Programa Polícia 24 Horas” 
exibido em 14/08/2014. 

Transcrição do áudio Transcrição da legenda

44 Policial: Só um instantinho, deixa só eu explicar pu 
senhor, só um instantinho.

Só um instantinho, deixa só eu explicar para o 
senhor, só um instantinho.

45 Fábio: Tá tendo obra no P... (número), não tá? Tá tendo obra no (número) ou não tá?

46 Policial: Deixa eu só explicar pro senhor um instantinho Deixa eu só explicar para o senhor.

47 Fábio: Péra aí, não, não, não. Espera aí, não, não, não.

48 Só deixa aqui, esse é o porteiro-chefe, nosso. Só deixa aqui, esse é o porteiro-chefe, nosso.

49
Porteiro-

chefe: 
Tá tendo obra, só que não tem ninguém lá no 
momento.

Está tendo obra, só que não tem ninguém lá no 
momento.

50 Fábio: Tá tendo obra? Tá tendo obra?

51
Porteiro-

chefe: Não tem ninguém lá no momento. Não tem ninguém lá no momento.

52 Fábio: Tá tendo obra. Tá tendo obra.

53 Neste momento não está, mas está tendo obra. Nesse momento não está, mas está tendo 
obra.

54 Policial: É o que eu tô tentando explicar pro senhor.
É o que eu estou tentando explicar para o 
senhor.

55 Se o síndico não conseguir resolver, o senhor 
liga para o 190 a gente vai voltar aqui.

Se o síndico não conseguir resolver, o senhor 
liga para o 190 a gente vai voltar aqui.

56 Fábio: Eu vou na 12ª e depois eu vou no Ministério 
Público que eu vou resolver isso.

Eu vou na 12ª e depois eu vou no Ministério 
Público e vou resolver isso.

57 Mas eu tinha que chamar vocês. Mas eu tinha que chamar vocês

58 Policial: O senhor veja as medidas cabíveis. O senhor veja as medidas cabíveis.

59 Fábio: Não, eu tive que chamar vocês pra parar a 
marretada.

Eu tenho que chamar vocês pra parar a 
marretada.

60 E se tiver marretada amanha eu vou chamar  
vocês de novo.

E se tiver marretada amanha eu vou chamar  
vocês de novo.

61 Policial: Com certeza. Se o síndico não conseguir 
resolver... 

Com certeza. Se o síndico não conseguir 
resolver... 

62 Fábio: Porra, com certeza... Com certeza... Com certeza...

63 Policial: Nós vamos tentar mediar esse conflito. Nós vamos tentar mediar esse conflito.

64 Fábio: Com certeza vou chamar pra parar a merda 
que tá acontecendo.

Com certeza vou chamar pra parar a ... que 
está acontecendo.

65 Se a gente não confiar em vocês, a gente não 
tem em quem confiar.

Se a gente não confiar em vocês, a gente não 
tem em quem confiar.

66 Policial: O senhor tá certo. Está certo.

67 Fábio: 

Porque o princípio de tudo é vocês. Não adianta 
falar em Ministério Público, não adianta falar em 
defensoria, não adianta falar em nada disso. 
Em boletim de ocorrência, em Polícia Civil. O 
começo é com vocês. E vocês tão fazendo 
muito bem.

Porque o princípio de tudo é vocês. Não adianta 
falar em Ministério Público, não adianta falar em 
defensoria, não adianta falar em nada disso. 
Em boletim de ocorrência, em Polícia Civil. O 
começo é com vocês. E vocês tão fazendo 
muito bem.

68 Policial: Eu agradeço. Eu agradeço.

69 Fábio: Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu que agradeço, eu que agradeço.

70 Policial: Tá ok, seu Fábio. Está ok, senhor Fábio.

71 Fábio: P... (porra) Parabéns, cara, parabéns. Parabéns, parabéns.
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1 Policial: Nós estamos na cidade de Alvaré. Nós estamos na cidade de Alvaré.

2
O CAD... Transmitiu uma ocorrência de briga 
de marido e mulher. No bairro Plimec, um bairro 
de periferia da cidade, mais afastado.

O CAD... Transmitiu uma ocorrência de briga 
de marido e mulher. No bairro Plimec, um bairro 
de periferia da cidade, mais afastado.

3 Então nós vamos até lá verificar o que 
realmente está acontecendo.

Então nós vamos até lá verificar o que 
realmente está acontecendo.

4 Mulher: Aconteceu o seguinte, a gente ficou junto, tal. Aconteceu o seguinte, a gente ficou junto, tal.

5 Só que, ó, eu que não presto, sou biscate, sou 
isso, sou aquilo.

Só que, ó, eu que não presto, sou biscate, sou 
isso, sou aquilo.

6 Só que eu me viro, eu troco fralda, leite, tudo. Só que eu me viro, eu troco fralda, leite, tudo.

7 E eu não quero mais ficar aí, só porque a minha 
mãe morreu eu vou ficar aguentando?

E eu não quero mais ficar aí, só porque a minha 
mãe morreu eu vou ficar aguentando?

8 Eu quero ir embora, eu quero levar as minhas 
coisas, ele não quer deixar.

Eu quero ir embora, eu quero levar as minhas 
coisas, ele não quer deixar.

9

Até se eu encontrar o pai dela agora, eu vou dar 
um pau nele, porque eles são acostumado a 
chamar os home pra mim quando eu... quebro 
a moto, quebro tudo.

Até se eu encontrar o pai dela agora, eu vou dar 
um pau nele, porque eles estão acostumados a 
chamar os homem  pra mim quando eu... 
quebro a moto, quebro tudo.

10 Só que eu quero levar a minhas coisa, que ele 
falou que eu não tenho direito.

Só que eu quero levar as minhas coisa, que ele 
falou que eu não tenho direito.

11 Eu falei, eu tenho, eu vou levar a minha roupa, 
vou levar a televisão.

Eu falei, eu tenho, eu vou levar a minha roupa, 
vou levar a televisão.

12 Com o resto aí. Com o resto aí.

13 Com os quatro fio aí, pó ficar tamém, porque eu 
não tenho...

Com os quatro filho aí, pode ficar também, 
porque eu não tenho...

14 Eu não tenho mãe memo, eu não tenho o que 
perder, se eu morrer hoje memo...

Eu não tenho mãe mesmo, eu não tenho o que 
perder, se eu morrer hoje mesmo...

15 Policial: Cê vai pra onde? Você vai pra onde?

16 Cê saindo daí? Você saindo daí?

17 Mulher: Eu vou aqui na casa de uma amiga minha, ficar 
aqui.

Eu vou aqui na casa de uma amiga minha, ficar 
aqui.

18
Não adianta cê não bater, cê dar uma de santo, 
trabalhador, e na verdade cê humilha com 
palavras.

Não adianta você não bater, você dar uma de 
santo, trabalhador, e na verdade você humilha 
com palavras.

19 Se ele continuar falando de mim, eu vou bater 
nele.

Se ele continuar falando de mim, eu vou bater 
nele.

20 Bato memo. Bato memo.

21 Repórter: Quantos filhos cê tem com ele? Quantos filhos você tem com ele?

22 Mulher: Tenho quatro. Tenho quatro.

23 Repórter: Quatro? Quatro?

24 Mulher: Ai, desculpa moça, não liga não. Eu tomei uma 
cerveja.

Ai, desculpa moça, não liga não. Eu tomei uma 
cerveja.

25 Repórter: Então essa é sua filha? Então essa é sua filha?

26 Mulher: É, minha, minha. É, minha, minha.

27 E eu faço de tudo por ela. E eu faço de tudo por ela.

28 Eu mato, eu roubo, faço de tudo. Eu mato, eu roubo, faço de tudo.

29 Repórter: Mas cê teve então quatro filhos com ele? E 
depois teve essa fora do casamento?

Você teve então quatro filhos com ele? E depois 
teve essa fora do casamento?
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30 Mulher: Isso, aí eu fiquei dois ano com o outro e depois 
eu voltei nessa casa.

Isso, aí eu fiquei dois anos com o outro e depois 
eu voltei nessa casa.

31 Repórter: Voltou com ele? Voltou com ele?

32 Mulher: Isso. Isso.

33 Só que, até então, se não quer nada comigo, 
por que fica me prendendo?

Só que, até então, se não quer nada comigo, 
por que fica me prendendo?

34 Me larga, me solta. Me larga, me solta.

35 Não é verdade? Não é verdade?

36 Não precisa nada disso. Não precisa nada disso.

37 Policial: Ô, moça, essa criança aqui é filha de quem? Ô, moça, essa criança aqui é filha de quem?

38 Mulher: É filho do outro. É filho do outro.

39 Os quatro é dele. Os quatro é dele.

40 Policial: E esse outro rapaz... esse outro rapaz ele tá 
naonde?

E esse outro rapaz, ele está onde?

41 Mulher: O outro é um... Tranqueira lá, tamem. O outro é um... Tranqueira lá, tambem.

42 Policial: Cê não pode ficar pa rua aí com a criança. Você não pode ficar pra rua aí com a criança.

43 Mulher: Eu não vou ficar. Eu não vou ficar.

44 Eu não vou. Eu não vou.

45
E eu não vou ficar se segurando por ninguém, 
a vida é minha, eu tô cuidando bem do meus 
filho.

E eu não vou ficar se segurando por ninguém, 
a vida é minha, eu tô cuidando bem dos meus 
filho.

46

Ela tá machucada, ela tá cagada, ela tá mal 
vestida? Não tá, então não vem falar nada de 
mim, porque eu dou nele, na frente do policial 
mesmo.

Ela tá  machucada, ela tá cagada, ela tá  mal 
vestida? Não tá, então não vem falar nada de 
mim, porque eu dou nele, na frente do policial 
mesmo.

47 Policial: Você vai sair da casa, é um direito seu. Você vai sair da casa, é um direito seu.

48 Mulher: Ele disse que vai... Ele tá falando que eu uso 
droga, então ele vai levar eu pra fazer...

Ele disse que vai... Ele tá falando que eu uso 
droga, então ele vai levar eu pra fazer...

49 Policial: Não, isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver.

50 Mulher:

Ele vai levar eu pra fazer exames, se me 
encostar, eu vou voltar aqui, vou dar um pau 
nele, que nem da outra vez que eu dei na frente 
de um policial.

Ele vai levar eu pra fazer exames, se me 
encostar, eu vou voltar aqui, vou dar um pau 
nele, que nem da outra vez que eu dei na frente 
de um policial.

51 Policial: A gente vai levar você pa cada dessa sua 
amiga, então.

A gente vai levar você pra cada dessa sua 
amiga, então.

52 Mulher: Não precisa. Não precisa.

53 É aqui na outra rua. É aqui na outra rua.

54 Não precisa, que vou catar a minha televisão. Não precisa, que vou catar a minha televisão.

55 Policial: Ó, tá chovendo, tá com uma criança aí. Ó, está chovendo, está com uma criança aí.

56 Mulher: Não precisa. Não precisa.

57 Policial: A criança não pode ficar nessa situação. A criança não pode ficar nessa situação.

58 Policial 2: Vamo, a gente deixa você na casa da... Vamos, a gente deixa você na casa da...

59 Mulher: É aqui na outra rua, não precisa. É aqui na outra rua, não precisa.
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60 Policial: Coloca as coisa dela na viatura, a gente vai 
cuidar da criança.

Coloca as coisas dela na viatura, a gente vai 
cuidar da criança.

61 Então, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Então, eu vou chamar o Conselho Tutelar.

62 Se você ficar tomando chuva com a criança, eu 
vou chamar o Conselho Tutelar.

Se você ficar tomando chuva com a criança, eu 
vou chamar o Conselho Tutelar.

63 Mulher: Faz um favor pra mim antes. Faz um favor pra mim antes.

64 Se quiser chamar, cê chama também, eu 
também não tenho mãe mais.

Se quiser chamar, você chama também, eu 
também não tenho mãe mais.

65 Aqui, ó. Aqui, ó.

66 Eu vou entrar lá, esperar parar o chuvisqueiro. Eu vou entrar lá, esperar parar o chuvisqueiro.

67 Não tô sendo mal educada com vocês Não tô sendo mal educada com vocês.

68 Policial: Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Não, tudo bem, não tem problema nenhum.

69 O que a gente tá preocupado é com a criança. O que a gente está preocupado é com a 
criança.

70 Mulher: Aí parou de... Aí parou de...

71 Eu já tenho onde ficar. Eu já tenho onde ficar.

72

Parou de chuviscar, eu vou catar só a televisão 
que eu tenho e vou descer lá, é aqui. Fora essa 
rua, é na outra, não tem um porque eu ir de 
viatura lá também.

Parou de chuviscar, eu vou catar só a televisão 
que eu tenho e vou descer lá, é aqui. Fora essa 
rua, é na outra, não tem um porque eu ir de 
viatura lá também.

73 Não, mas eu fico aqui, porque se ele falar 
algum A  pra mim, eu desço o pau nele.

Eu fico aqui, porque se ele falar algum A  pra 
mim, eu desço o pau nele.

74 Repórter: Mas cê quer ir embora ou não quer? Mas você quer ir embora ou não quer?

75 Mulher: Eu vou embora, só que eu tô esperando... Vou 
pegar a minha televisão.

Eu vou embora, só que eu tô esperando... Vou 
pegar a minha televisão.

76 Policial: 
Então você volta pa casa e tira a criança da 
garoa, que a criança não pode ficar nessa 
situação.

Então você volta pra casa e tira a criança da 
garoa, que a criança não pode ficar nessa 
situação.

77 Mulher: Só que se ele não deixar eu sair com as coisa, 
eu vou ligar de novo.

Só que se ele não deixar eu sair com as coisas, 
eu vou ligar de novo.

78 Policial: Ele vai deixar. Ele vai deixar.

79 Mulher: Porque eu tô cansada já de ser tonta. Mulher: Porque eu tô cansada já de ser tonta.

80 Policial: Ele já falou que ele vai deixar. Ele já falou que ele vai deixar.

81 Mulher: Então me dá a moto. Então me dá a moto.

82 Então me da a moto pra mim levar. Então me da a moto pra mim levar.

83 Policial: 
Tá chovendo, não pode ficar essa criança 
tomando chuva, aí ela falou que ela vai entrar e 
vai esperar a passar a chuva.

Está chovendo, não pode ficar essa criança 
tomando chuva, aí ela falou que ela vai entrar e 
vai esperar a passar a chuva

84 Mulher: Vou esperar passar. Vou esperar passar.

85 Policial: Deixa ela entrar então, ela dá uma esfriada na 
cabeça.

Deixa ela entrar então, ela dá uma esfriada na 
cabeça.

86 Depois se caso ela quiser ir embora memo, aí 
deixa ela ir.

Depois se caso ela quiser ir embora mesmo, aí 
deixa ela ir.

87 Não pode ficar segurando ela na casa. Não pode ficar segurando ela na casa.

88 Mulher: Ele que falou, pode ligar. Ele que falou, pode ligar.

89 Não, mas foi ele, eu tava boa. Não, mas foi ele, eu tava  boa.
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90 Policial: Agora tira as criança da chuva, que criança não 
pode ficar nessa situação.

Agora tira as crianças da chuva, que criança 
não pode ficar nessa situação.

91 Repórter: Se ela quiser ir embora, tudo bem pra você? Se ela quiser ir embora, tudo bem pra você?

92 Marido: Tudo bem. Tudo bem.

93 Mulher: Mentira. Mentira.

94 Marido: Tanto faz. Tanto faz.

95 Repórter: Cê cuida bem dos seus filhos? Você cuida bem dos seus filhos?

96 Marido: Com certeza. Com certeza.

97 Meus filho é o meu coração, né? Meus filho é o meu coração, né?

98 Mulher: Que nem, esses dias eu dei um pau nele, 
porque ele tava fazendo briga de galo aí, ó.

Que nem, esses dias eu dei um pau nele, 
porque ele tava  fazendo briga de galo aí, ó.

99 Catei ele fazendo briga de galo, ó. Catei ele fazendo briga de galo, ó.

100 Não tem dinheiro pra comprar comida pro meus 
fio.

Não tem dinheiro pra comprar comida pro meus 
filho .

101 Nossa. Tá bom, gente. Só que se ele me 
impedir, eu vou dar nele.

Nossa. Tá bom, gente. Só que se ele me 
impedir, eu vou dar nele.

102 Policial: Fala pra ele vim pegar as roupa aqui da... Fala pra ele vir pegar as roupas aqui da...

103 Mulher: Não precisa ele vim, não. Se ele vim, eu, 
nossa... Eu mato ele.

Não precisa ele vim, não. Se ele vim, eu, 
nossa... Eu mato ele.

104 Ó, na hora que matar, cês podem vim,  quando 
eu tiver morta dentro do caixão.

Ó, na hora que matar, vocês podem vim, 
quando eu tiver  morta dentro do caixão.

105 A lei vale pa todos, não é, não? A lei vale pra todos, não é, não?

106 Em legítima defesa, uma hora ou outra cê 
mata, fia.

Em legítima defesa, uma hora o outro se mata, 
fia.

107 Ele dá um de santinho aqui, mas você não sabe 
o que ele faz dentro da casa.

Ele dá uma de santinho aqui, mas você não 
sabe o que ele faz dentro da casa.

108 Humilha com palavra, é a mema coisa que cê 
bater.

Humilha com palavras, é a mesma coisa que 
bater.

109 E eu vou levar a minha televisão, se você não 
deixar eu levar, eu vou ligar de novo.

E eu vou levar a minha televisão, se você não 
deixar eu levar, eu vou ligar de novo.

110 Marido: Cê leva a outra. Você leva a outra.

111 Mulher: Não vou levar, eu vou levar aquela que eu 
quero.

Não vou levar, eu vou levar aquela que eu 
quero.

112 Não vou levar então? Não vou levar então?

113 Marido: Cê vai levar a televisão das criança? Você vai levar a televisão das crianças?

114 Mulher: Eu vou levar a televisão da... Eu vou levar a televisão da...

115 Eu vou levar. Eu vou levar.

116 Não vai? Não vai?

117 Cê não vai deixar? Você não vai deixar?

118 Marido: Tem duas televisão, se quiser levar uma... Tem duas televisão, se quiser levar uma...

119 Policial: 
Moça, entra logo e tira a criança da chuva. 
Depois vocês decidem como vai ficar a questão 
da... Da televisão.

Moça, entra logo e tira a criança da chuva. 
Depois vocês decidem como vai ficar a questão 
da... Da televisão.

120 Mulher: Se ele brigar comigo, eu vou... Se ele brigar comigo, eu vou...

121 Policial: Tudo bem. Tudo bem.

122 Mulher: Eu vou bater nele. Eu vou bater nele.
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123 Policial: Tira a criança da chuva agora. Tira a criança da chuva agora.

124 Mulher: Eu vou dar uma espetada nele, moço, sinto 
muito, nem que eu vou presa.

Eu vou dar uma espetada nele, moço, sinto 
muito, nem que eu vou  presa.

125 Policial: Procura o seguinte... Procura o seguinte...

126 Tente conversar com ela. Tente conversar com ela.

127 Mulher:

Eu vou levar o qual que eu quero, o qual que eu 
quero. Se ele debater comigo... Eu vou dar uma 
espetada nele, daí pode prender eu, que já tó 
cansada.

Eu vou levar o qual que eu quero, o qual que eu 
quero. Se ele debater comigo... Eu vou dar uma 
espetada nele, daí pode prender eu, que já tó 
cansada.

128 Policial: Se acalma aí. Se acalma aí.

129 Mulher: Ó, se você não deixar eu levar o qual que eu 
quero...

Ó, se você não deixar eu levar o qual que eu 
quero...

130
Não, se você não deixar eu levar o qual que eu 
quero, eu vou bater em você, eu tô avisando 
eles já.

Não, se você não deixar eu levar o qual que eu 
quero, eu vou bater em você, eu tô avisando 
eles já.

131 Marido: Bom serviço pra vocês aí. Bom serviço pra vocês aí.

132 Policial: Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.
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1 Policial: A gente tá indo agora em apoio a uma 
ocorrência da viatura do CGP 3.

A gente está indo agora em apoio a uma 
ocorrência da viatura do CGP 3.

2 Acompanhamento a um veículo. Acompanhamento a um veículo.

3 Que em tese aparenta ser veículo roubado. Que em tese aparenta ser veículo roubado.

4 Agora a gente tá encostando pelo local para 
poder dar esse apoio pras equipes.

Agora a gente está encostando pelo local para 
poder dar esse apoio pras equipes.

5
A (carro) branca tava com a vítima, só que... 
Falaram que estava por aqui, e por aqui não 
tem nada.

A (carro) branca estava com a vítima, só que... 
Falaram que estava por aqui, e por aqui não 
tem nada.

6 E o cara da (carro)? Achou? E o cara da (carro)? Achou?

7 Policial 2: Não, senhor, eu não vi nada. Não, senhor, eu não vi nada.

8 Policial: Cadê o Sargento? Cadê o Sargento?

9 Saiu fora a (carro)? Saiu fora a (carro)?

10 Foi pra que lado a (carro)? Foi pra que lado a (carro)?

11 Vocês perderam? Vocês perderam?

12 Policial 2: Não, ela bateu ali. Não, ela bateu ali.

13 Foi a (carro) que subiu. Foi a (carro) que subiu

14 Policial: Então cê encontrou a chave lá e pegou? Então você encontrou a chave e pegou?

15 Assaltante:

Não senhor, eu tava portando a micha. A micha 
não sei onde ficou, senhor. Não sei se ficou 
na... Na (carro), né, no veículo. Aí foi onde... 
Nóis quase bateu o veículo ali e nóis correu 
aqui pra baixo.

Não senhor, eu tava portando a micha. A micha 
não sei onde ficou, senhor. Não sei se ficou 
na... Na (carro), né, no veículo. Aí foi onde... 
Nóis quase bateu o veículo ali e nóis correu 
aqui pra baixo.
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16 Policial: E o cara que tava com você? E o cara que estava com você?

17 Assaltante: É o menino aqui É o menino aqui.

18 Policial: E o outro? E o outro?

19 Assaltante:

O outro, senhor, não sei se ele era o dono do 
veículo. Porque na hora que nós saímo com o 
veículo... que tem um farol ali que vai pegar a 
avenida aqui, do lado do... ali.

O outro, senhor, não sei se ele era o dono do 
veículo. Porque na hora que nós saímos com o 
veículo... que tem um farol ali que vai pegar a 
avenida aqui, do lado do... ali.

20 Então, aí o rapaz abriu a porta e entrou no 
carro.

Então, aí o rapaz abriu a porta e entrou no 
carro.

21 Policial: O cara saiu fora. O cara saiu fora.

22 Policial 2: Da (carro). Da (carro).

23 Policial: Vou ter que ir na casa lá, onde você encontrou 
a (carro)?

Vou ter que ir na casa lá, onde você encontrou 
a (carro)?

24 Assaltante: Tava ali, a casa não sei bem dizer, mas tava 
numa rua ali.

Tava ali, a casa não sei bem dizer, mas tava 
numa rua ali.

25 Policial: Se para nós vamos achar a (carro) lá, porque o 
cara que tava na (carro) sumiu.

Se para nós vamos achar a (carro) lá, porque o 
cara que estava na (carro) sumiu.

26 Policial 2: O cara entrou na avenida aqui e entrou no 
carro?

O cara entrou na avenida aqui e entrou no 
carro?

27 Policial: Entrou na Teotônio Vilela. Entrou na Teotônio Vilela.

28 Assaltante: É, antes de pegar a avenida. É, antes de pegar a avenida.

29 O carro, nóis tava... O carro, nóis tava...

30 O carro foi andando e ele entrou. Que nem 
louco, o rapaz.

O carro foi andando e ele entrou. Que nem 
louco, o rapaz.

31 Policial: O cara pendurou na porta da (carro)... O cara pendurou na porta da (carro)...

32
Entrou na curva na Teotônio Vilela, eu tava 
atendendo uma ocorrência lá, o cara e eles 
empurrando o cara.

Entrou na curva na Teotônio Vilela, eu estava 
atendendo uma ocorrência lá, o cara e eles 
empurrando o cara.

33 E o cara... Cai, não cai. E o cara... Cai, não cai.

34
Eu peguei, chamei o motorista e vim correndo 
atrás. Aí chegando aqui, ele abandonou a 
(carro) ali.

Eu peguei, chamei o motorista e vim correndo 
atrás. Aí chegando aqui, ele abandonou a 
(carro) ali.

35

O da (carro) falou, tão fugindo, aí tavam fugindo 
a pé. Aí correram, nóis viemo atrás, paramo 
aqui, adentrou essa casa aqui, pulou o muro. 
Eu pulei atrás e catei ele lá dentro.

O da (carro) falou, estão fugindo, aí estavam 
fugindo a pé. Aí correram, nós viemos atrás, 
paramos aqui, adentrou essa casa aqui, pulou o 
muro. Eu pulei atrás e catei ele lá dentro.

36 Assaltante:

Eu não sei se o rapaz era o dono do veiculo. Só 
sei que ele parecia um louco, tempo dele 
morrer. Falando que não vai levar, que não vai 
levar. Pra mim ele era o dono, né?

Eu não sei se o rapaz era o dono do veiculo. Só 
sei que ele parecia um louco, tempo dele 
morrer. Falando que não vai levar, que não vai 
levar. Pra mim ele era o dono, né?

37 Mas já que ele fugiu, eu não entendi Mas já que ele fugiu, eu não entendi.

38 Policial: A casa já caiu, não já? A casa já caiu, não já?

39 Assaltante: A casa caiu sim, senhor. A casa caiu sim, senhor.

40 Policial: A casa caiu, você vai rodar. A casa caiu, você vai rodar.

41 Você vai segurar o BO sozinho? Você vai segurar o BO sozinho?

42 Assaltante: Não senhor, o papo é o seguinte, senhor... Não senhor, o papo é o seguinte, senhor...

43 Policial: Quem que é o outro maluco que tava com 
você?

Quem que é o outro cara que estava com 
você?
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44 Assaltante: Senhor, tava eu e o menino. Papo reto, palavra 
de homem, a casa caiu, a casa caiu.

Senhor, tava eu e o menino. Papo reto, palavra 
de homem, a casa caiu, a casa caiu.

45 Policial: Eu quero a (carro). E a (carro)? Eu quero a (carro). E a (carro)?

46 Assaltante:

A (carro) ficou aqui em cima, antes do ponto, 
senhor. O rapaz que entrou na (carro) na hora 
em que nóis tava andando, ele puxou a direção 
po lado da guia, foi aonde nóis abandonamo ela, 
entendeu, e ele ficou lá gritando, lá gritando.

A (carro) ficou aqui em cima, antes do ponto, 
senhor. O rapaz que entrou na (carro) na hora 
em que nós tava andando, ele puxou a direção 
pro lado da guia, foi aonde nóis  abandonamos 
ela, entendeu, e ele ficou lá gritando, lá gritando.

47 Policial: Quem é o cara que tava...? Quem é o cara que estava...?

48 Assaltante: Eu levo o senhor até onde eu peguei o carro. Eu levo o senhor até onde eu peguei o carro.

49 Policial: Quem tava na (carro)? Quem estava na (carro)?

50 Assaltante: Eu e o rapaz aqui, senhor. Eu e o rapaz aqui, senhor.

51 Policial: E o outro que saiu com o carro? Quem é que 
saiu com o carro?

E o outro que saiu com o carro? Quem é que 
saiu com o carro?

52 Assaltante: Eu tava dirigindo senhor. Eu tava dirigindo senhor.

53 Policial: Alguem saiu com a (carro). Tendeu? Alguem saiu com a (carro). Entendeu?

54 Assaltante: De onde ela tava parada. De onde ela tava parada.

55 Policial: Ela não foi embora sozinha. Ela não foi embora sozinha.

56 Assaltante:

Então foi o rapaz que falou que era o dono, 
senhor, porque ele falou, não vai levar, não vai 
levar. E puxou a direção. Nóis desceu correndo 
e ele ficou.

Então foi o rapaz que falou que era o dono, 
senhor, porque ele falou, não vai levar, não vai 
levar. E puxou a direção. Nóis desceu correndo 
e ele ficou.

57 Policial: Vum bora. Vamos embora.

58 Vamo lá achar essa (carro) agora. Vamos lá achar essa (carro) agora.

59 É a (carro). É a (carro).

60 Dono:
Aí eu peguei e saí correndo atrás deles, senhor. 
Daí eles pararam ali em frente ao Terminal... 
Terminal Varginha.

Aí eu peguei e saí correndo atrás deles, senhor. 
Daí eles pararam ali em frente ao Terminal... 
Terminal Varginha.

61 Policial: Esse é o proprietário dela? Esse é o proprietário dela?

62 Policial 2: É o proprietário dela. É o proprietário dela.

63 Dono:

E eu consegui pegar... Consegui pegar eles, e 
tipo entrei pra dentro do carro, daí eles 
começaram a me bater, me socar, pra tentar 
me jogar. E eu não saí, daí na hora que tipo 
chegou aqui mais ou menos, eu peguei e virei o 
volante,  aí a gente bateu aqui assim.

E eu consegui pegar... Consegui pegar eles, e 
tipo entrei pra dentro do carro, daí eles 
começaram a me bater, me socar, pra tentar 
me jogar. E eu não saí, daí na hora que tipo 
chegou aqui mais ou menos, eu peguei e virei o 
volante,  aí a gente bateu aqui assim.

64 Policial: Só estourou o pneu? Só estourou o pneu?

65 Dono: Estourou, mas não é dessa não, eu já guardei 
lá em casa.

Estourou, mas não é dessa não, eu já guardei 
lá em casa.

66 Policial: É outra, então? É outra, então?

67 Dono: É. É.

68 Policial 2:
O pessoal, na hora que foi fazer abordagem em 
vocês,  eles tavam com armamento, alguma 
coisa desse tipo?

O pessoal, na hora em que foi fazer abordagem 
em você,  eles estavam com armamento, 
alguma coisa desse tipo?

69 Dono: Não, eles levaram, acho que... Outra chave, eu 
não sei. Eu tava dentro de casa

Não, eles levaram, acho que... Outra chave, eu 
não sei. Eu tava  dentro de casa.

70 Policial 2: Beleza. Vamo conduzir eles pro DP em 
flagrante. Tá com a vítima, tá com o carro.

Beleza. Vamos conduzir eles pro DP em 
flagrante. Está com a vítima, está com o carro.
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71 Policial 3: O senhor vai com nóis lá pa pegar a outra 
(carro)?

O senhor vai com a gente pra pegar a outra 
(carro)?

72 Dono: Vou, vou sim. Vou, vou sim.

73 Policial: Precisa apresentar no DP. Precisa apresentar no DP.

74 Policial 3: Ele vai levando o rapaz lá pro DP, a gente vai 
buscar a (carro) para conduzir ela também.

Ele vai levando o rapaz lá pro DP, a gente vai 
buscar a (carro) para conduzir ela também.

75 Repórter: O que eles falaram para vocês? O que eles falaram para vocês?

76 Dono: Não, eles levaram o carro em frente de casa. Não, eles levaram o carro em frente de casa.

77 Dái eu consegui correr e pegar eles na rua. Dái eu consegui correr e pegar eles na rua.

78 Daí a gente bateu aqui na guia. Daí a gente bateu aqui na guia.

79 Daí eles desceram, falaram que iam sacar a 
arma, daí eu falei, ah, não vou sair, não.

Daí eles desceram, falaram que iam sacar a 
arma, daí eu falei, ah, não vou sair, não.

80 Daí eles pegaram e vieram para cima. Daí eles pegaram e vieram para cima.

81

Daí eu peguei e fui pra cima também. Eles 
pegaram e correram na hora em que viram a 
viatura descendo aqui, do... Não sei com quem 
que tava.

Daí eu peguei e fui pra cima também. Eles 
pegaram e correram na hora em que viram a 
viatura descendo aqui, do... Não sei com quem 
que tava.

82 Aí eu peguei e levei a (carro) pra minha casa. Aí eu peguei e levei a (carro) pra minha casa.
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