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RESUMO 
 
 

Este trabalho objetiva mapear algumas questões culturais no processo de tradução 
por meio da análise das estratégias de tradução do francês para o português utilizadas 
na obra em francês Le tour de Gaule d’Astérix de Uderzo e Goscinny (1965) e na obra 
em português Uma volta pela Gália com Astérix (1985) –– a qual apresenta a Gália 
(atual França), na época do Império Romano. Debruçamo-nos em algumas leituras 
sobre cultura e história em quadrinhos, a fim de embasar esta pesquisa: Laraia (1986), 
cuja obra traz a ideia de cultura como algo dinâmico, Aragão (2012) que foca o olhar 
nas obras de Astérix, McCloud (1995), cuja obra explica sobre a criação de histórias 
em quadrinhos e Eisner (1989) que caracteriza as histórias em quadrinhos como arte 
sequencial. Para a análise deste trabalho, foram feitos recortes dos quadrinhos, 
incluindo cultura gastronômica regional e cultura francesa geral a fim de se observar 
como tais elementos da cultura francesa são traduzidos e possivelmente interpretados 
pela cultura brasileira, leitora da tradução. O resultado desta pesquisa demonstrou 
que é necessário compreender os aspectos culturais no momento da tradução. Faz-
se importante, também, ressaltar que quando o tradutor faz uso do empréstimo, ele 
possibilita o conhecimento de determinado aspecto cultural pelo leitor, enquanto que 
por meio do processo de adaptação, o leitor da cultura meta pode não compreender 
determinada expressão da cultura fonte.   
 
Palavras-chave: Astérix. Histórias em quadrinhos. Cultura. Modalidades de tradução. 
Gália/França. 
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ABSTRACT 
 
 

This research aims at mapping some cultural issues correlated to translation through 
the analysis of the strategies from French to Portuguese, used in Goscinny’s work 
(1965, with 48 pages) – Le tour de Gaule d’Astérix, translated as Uma volta pela Gália 
com Astérix (1985) – which represents Galia (France), in the Roman Empire time. We 
looked over some important literary works about culture and story comics to develop 
this undergraduate thesis: Laraia (1986), whose work defines culture as something 
dynamic, Aragão (2012) that focuses on Astérix’s works, McCloud (1995), whose work 
explains the creation of story comics and Eisner (1989) that defines the story comics 
as sequencial art. To the analysis section of this work, we selected some comics, which 
include regional gastronomic culture and general French culture, aiming at observe 
how such elements of the French culture are translated and possibly interpreted in the 
Brazilian culture, by its readers. The result of this analysis showed that it is extremely 
necessary to understand the cultural aspects in the translation moment. It is crucial to 
point out that when the translator uses the word lending process, this helps the reader 
to know what means a certain cultural expression, meanwhile during the adaptation 
process, the reader of the target culture may not understand a specific expression of 
the source culture.  
 
Key words: Astérix. Story comics. Culture. Translation modes. Galia/France.  
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RESUMÉE 
 

 
 

Ce travail objective explaner quelques questions culturelles dans le procés de 
traduction au moyen de l’analyse des stratégies de traduction du français au portugais 
utilisés dans l’oeuvre en français Le tour de Gaule d’Astérix de Uderzo et Goscinny 
(1965) et dans l’oeuvre em portugais Uma volta pela Gália com Astérix (1985) – 
laquelle represente la Galia (courant France), dans l’époque de l’Empire Roman. Nous 
avons comme base quelques lectures sur culture et bandes dessinées: Laraia (1986) 
qui approche la culture comme une chose dynamique, Aragão (2012) qui travaille avec 
les oeuvres d’Astérix, McCloud (1995) qui explique la création des bandes dessinées 
et Eisner (1989) qui caractérise les bandes dessinées comme art séquentiel. Pour 
l’analyse de ce travail nous avons sélectionné quelques bandes dessinées qui 
inclurent l aculture gastronomique regional et l aculture française géneral, pour vérifier 
comme ces élements de la culture française sont traduits et interpretés par la culture 
brésilienne qui est la lecteur de la traduction. Le résultat de cette recherche nous 
montre que c’est nécessaire comprendre les aspets culturels dans le moment de la 
traduction. Il faut aussi souligner que quand le traducteur utilise le “prêt”, cette stratégie 
permet le connaissance par le lecteur d’un aspect culturel particulier, pendant que par 
le procés d’adaptation, le lecteur de la culture cible peut avoir une difficulté de 
comprendre une certain expression de la culture source.  
 
Mots-clés: Astérix. Bandes dessinées. Culture. Stratégies de traduction. 
Galia/France. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo foca na obra intitulada Uma volta pela Gália com Astérix 

(GOSCINNY; UDERZO, 1985), escolhida devido à importância do território gaulês 

(atual França) para o entendimento de seus aspectos culturais, debruçando-se em 

questões tradutológicas, a fim de compreender de que forma as expressões em língua 

francesa foram traduzidos para a língua portuguesa. Este objetivo se justifica pela 

necessidade de compreender que cada cultura carrega em si valores e que os 

mesmos podem ser bem ou mal interpretados, dependendo da tradução que foi 

realizada na obra.  

Embasamo-nos em estudos culturais (LARAIA, 1986), autor que define a 

cultura como algo dinâmico, que se desenvolve no meio social, análise de histórias 

em quadrinhos e sua criação (HQs) (MCCLOUD, 1995), definição de quadrinhos como 

arte sequencial (EISNER, 1989), a fim de representar de que forma a obra em questão 

compreende os termos mencionados.  

Além dos referenciais acima, apontamos como fundamental citar Aubert (1998), 

que focou seu trabalho em questões linguísticas e extralinguísticas, como questões 

culturais, ideológicas e psicossociais. A fim de facilitar a análise dos mesmos 

juntamente às estratégias de tradução, readequamos e inserimos numa tabela (a ser 

apresentada na seção metodológica deste trabalho), as modalidades de tradução e a 

explicação de cada uma, a fim de verificar quais as estratégias mais utilizadas e as 

motivações para tal. 

Objetivamos, por meio desta pesquisa, auxiliar o leitor de história em 

quadrinhos (HQ), neste caso, a obra já mencionada, no entendimento de que os 

aspectos culturais podem influenciar, mesmo que de maneira variável, a forma como 

interpretamos a sociedade, seja esta qual for, com foco em questões linguísticas que 

se correlacionam certamente a questões culturais.  

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) está subdividido em algumas 

seções – são elas: histórico da obra, metodologia da pesquisa, discussão e análise 

dos dados e considerações finais. Na seção que trata do histórico da obra, 

discorremos sobre a história de vida dos autores da coleção, bem como sobre o 

período de criação da obra. Na seção de metodologia da pesquisa, tratamos dos 

procedimentos de coleta de dados e análise dos mesmos, fundamentados na teoria 

de Aubert (1998). Em discussão e análise de dados, tomamos como referência os 
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dados que selecionamos por meio dos recortes feitos na história em quadrinhos e os 

analisamos com base em Aubert (1998), cuja obra traz as modalidades de tradução, 

as quais serão apresentadas na seção de metodologia da pesquisa. Na seção de 

considerações finais, apontamos nossos resultados obtidos por meio da análise e 

discussão dos dados deste trabalho.  

 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

HISTÓRICO DA OBRA E SEUS AUTORES 
 

A obra utilizada para a discussão deste trabalho de conclusão de curso é 

intitulada Le tour de Gaule d’Astérix, de autoria de René Goscinny, responsável pelo 

texto, e de Albert Uderzo, responsável pelos desenhos. Sua tradução para o 

português, Uma volta pela Gália com Astérix, foi feita por Claudio Varga. 

A primeira edição da obra francesa é datada de 1965 e é a quinta obra da 

coleção dos livros de Astérix, cuja editora é a Hachette (ARAGÃO, 2012, p. 8), 

enquanto que sua tradução data de 1985 e sua editora é a Record. Numa busca pela 

obra mais recente traduzida para o português1, descobrimos que o tradutor, Claudio 

Varga, é o mesmo da obra de 1985 e de 2014, portanto, utilizamos a tradução a qual 

tivemos acesso (1985).  

Sobre os criadores da obra em pauta2, sabe-se que Uderzo nasceu em 25 de 

abril de 1927, na cidade de Fismes, na França. Amante dos desenhos, desde sua 

infância e inspirado por Walt Disney, Uderzo começou a praticar sua arte desde os 

dez anos de idade. Em 1942, parte com seu irmão à Bretanha, porém, a guerra faz 

com que retorne à Paris, cidade onde auxilia seu pai no seu trabalho com madeira. 

Em 1947, retorna do exército e se torna repórter do jornal France Dimanche, 

trabalhando para duas agências de notícias World Press e International Press, 

momento em que reencontra dois grandes ícones renomados das histórias em 

quadrinhos: Jean-Michel Charlier e Victor Hubinon. Em 1951, Uderzo encontra René 

                                                 
1Busca pela obra no site da Estante virtual: https://www.estantevirtual.com.br/atenabookstore/rene-
goscinny-uma-volta-pela-galia-com-asterix-1181496684. Acesso em 15 julho 2018.  
2Todas as informações referentes aos autores da obra em questão foram retiradas do seguinte site: 
<https://www.asterix.com/les-createurs/albert-uderzo/ 
https://www.asterix.com/les-createurs/rene-goscinny/>. Acesso em 15 julho 2018. 

https://www.estantevirtual.com.br/atenabookstore/rene-goscinny-uma-volta-pela-galia-com-asterix-1181496684
https://www.estantevirtual.com.br/atenabookstore/rene-goscinny-uma-volta-pela-galia-com-asterix-1181496684
https://www.asterix.com/les-createurs/albert-uderzo/
https://www.asterix.com/les-createurs/rene-goscinny/
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Goscinny, que retorna à França dos Estados Unidos e desta ocasião se desenvolve 

uma grande amizade. 

René Goscinny nasceu em 14 de agosto de 1926, em Paris. Em 1928, sua 

família se muda para a Argentina devido à vida profissional e o matricula numa escola 

francesa em Buenos Aires. Goscinny descobre seu talento com o grafismo e seu amor 

pela literatura, e logo pelas histórias em quadrinhos e se torna assistente de desenho 

de uma agência de publicidade e parte para Nova Iorque, a pedido de seu tio. Sem 

trabalho, Goscinny se alista no exército e encontra pessoas de uma revista 

humorística que lhe oferecem um trabalho temporário, o qual permite sua 

sobrevivência. Em 1949, Goscinny viaja para Bruxelas, onde encontra Jean-Michel 

Charlier que o contrata para trabalhar devido ao seu talento. 

Em 1956, Uderzo participa ativamente da criação da sociedade Edipresse 

(agências de notícias) com seus colegas, momento em que sente que pode expressar 

sua arte de maneira independente. Em 1959, é criado o jornal Pilote, destinado à 

juventude e neste mesmo ano é publicado o primeiro desenho das Aventuras de 

Astérix, o gaulês. Esta publicação foi um sucesso imediato – a história de uma tribo 

gaulesa que resistia à ocupação romana representou um momento de refletir sobre a 

ocupação nazista na II Guerra. A França havia ganhado o seu herói nacional e as 

aventuras dos gauleses passaram a ser compiladas em álbuns a partir de 1961, 

atravessando fronteiras e conquistando o mundo. Em 1977, morre René Goscinny, 

aos 51 anos de idade e Uderzo, após 26 anos de companheirismo, passa a escrever 

e desenhar as obras referentes às aventuras de Astérix, cujas produções totalizam 34 

álbuns, traduzidos para 107 línguas ou dialetos. A obra ainda deu origem a 11 filmes, 

um parque de diversões temático situado em Paris, produtos derivados da marca e 

vários outros projetos. 

Sobre os personagens principais da obra, Goscinny e Uderzo (1999) os 

definem assim: 

 

Astérix é o personagem principal que dá nome [sic] ssérie de 
álbuns de história em quadrinhos. Segundo os próprios 
criadores, trata-se do exemplo típico do anti-herói: pequeno, não 
muito bonito, o retrato fiel do gaulês. Próximo do francês dos 
anos 1950 por seus defeitos (intolerante, teimoso, colérico) e por 
suas qualidades (simpático, corajoso, fiel, honesto e generoso). 
O segundo personagem mais importante da série é Obélix, 
intitulado por seus criadores como um ingênuo gentil que não é 
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estúpido, é apenas um adulto que teria reações infantis. 
(GOSCINNY; UDERZO, 1999 apud GONÇALVES, 2014, p. 52) 
 

No que se refere à escolha pela obra Le tour de Gaule d’Astérix, traduzida como 

Uma volta pela Gália com Astérix, decidimos analisá-la devido ao fato de que esta faz 

uma alusão ao Tour de France, competição ciclística que teve início em 19033, e só 

não ocorria em tempos de guerra.  

Nesta obra, portanto, faz-se a apresentação da Gália, neste caso, a França, de 

maneira peculiar, oferecendo ao leitor diversos elementos da cultura francesa, 

conforme os personagens principais Astérix e Obélix viajavam pelo país em busca de 

especialidades culinárias regionais. Esta viagem ocorreu devido ao inspetor-geral 

Lucius Flordelotus, enviado por Júlio César, desejar invadir a aldeia gaulesa, onde 

viviam Astérix e sua turma. Porém, o inspetor e seu exército não conseguem dominar 

os invencíveis gauleses e constroem uma paliçada em volta da aldeia para isolá-los e 

caírem no esquecimento das pessoas. E é neste momento que Astérix propõe um 

desafio ao inspetor: ele diz que escaparia da aldeia e daria uma volta pela Gália, 

trazendo as especialidades de cada região e quando voltasse, iria convidá-lo para um 

banquete. O inspetor-geral aceita o desafio e segue os gauleses durante toda a sua 

trajetória, a fim de detê-los.  

Nesta obra, os gauleses Astérix e Obélix visitam doze lugares na França, os 

quais possuem os nomes antigos da época em que se passa a história (50 a.c.): 

Rotomagus (atual Ruão, noroeste da França), Lutécia (atual Paris, noroeste da 

França), Camaracum (atual Cambrai, norte da França), Durocortorum (atual Reims, 

norte da França), Divodurum (atual Metz, nordeste da França), Lugdunum (atual Lyon, 

centro-leste da França), Nicae (atual Nice, sudeste da França), Massília (atual 

Marselha, sudeste da França), Tolosa (atual Toulouse, sudoeste da França), Aginum 

(atual Agen, sudoeste da França), Burdigala (atual Bordéus, centro-oeste da França) 

e Gesocribate (atual Le Conquet, noroeste da França), finalizando a volta na sua 

aldeia de origem. Esta é a obra em que o cachorro de Astérix e Obélix aparece pela 

primeira vez (Idéiafix), porém seu nome será dado na obra de volume número seis. 

Com relação às cidades visitadas na obra, temos que em Ruão as pessoas não 

respondiam nem negativamente nem positivamente a nenhuma pergunta, segundo a 

obra analisada. Em Lutécia (Paris), os gauleses experimentam uma vida agitada com 

                                                 
3Informações retiradas do site: <https://www.letour.fr/en/history>. Acesso em 21 ago. 2018.  

https://www.letour.fr/en/history
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muito trânsito e a especialidade da região é o “jambon”, que significa, segundo o 

dicionário Trésor de la Langue Française, parte comestível do porco ou de outro 

animal que é conservada. Em Camaracum (Cambrai), a especialidade é a “bêtise”, 

que representa um doce fervido no sabor original de menta. De acordo com o 

dicionário Trésor de la Langue Française, a “bêtise” representa um doce, como uma 

espécie de bombom de caramelo e que se tornou muito famoso na região de Cambrai. 

Em Durocortorum (Reims), a especialidade é em francês “vin”. Em Lugdunum (Lyon), 

a iguaria é o “saucisson” (segundo o dicionário Trésor de la Langue Française significa 

embutido de porco, bife bovino ou de cavalo) as “quenelles” (segundo o dicionário 

Trésor de la Langue Française significa preparação à base de carne, miúdos ou de 

peixe, em formato cilíndrico). Em Nicae (Nice), temos a famosa “Promenade dês 

Anglais” que recebe o nome de “Passeio dos Bretões” e a iguaria local é a “salade” 

(segundo o dicionário Trésor de la Langue Française significa porção de ervas cruas 

servida após o prato principal com um molho de vinagrete). Em Massília (Marselha), 

temos a “bouillabaisse”, que representa um cozido de peixe muito famoso. Em Tolosa 

(Toulouse), temos a “saucisse” (segundo o dicionário Trésor de la Langue Française 

significa embutido principalmente à base de porco) Em Aginum (Agen), as 

especialidades são as “pruneaux” (segundo o dicionário Trésor de la Langue 

Française significa fruta de forma alongada da cor violeta, quase escura). Em 

Burdigala (Bordéus/Bordeaux), por fim, temos o “amphore blanc” (segundo o 

dicionário Trésor de la Langue Française significa recipiente que pode conter um 

líquido) e “huîtres” (segundo o dicionário Trésor de la Langue Française significa 

molusco marinho comestível).  

Le tour de Gaule foi traduzido por 23 editoras em 14 línguas, de acordo com 

informação retirada do site oficial do Astérix. Seguem os dados na tabela abaixo:  

 Título Língua Editora 

1 Le tour de Gauled’Astérix  francês Editions Hachette 

2 Le tour de Gauled’Astérix francês Editions Hachette – La Grande Collection 

3 Tour de France alemão Egmont EhapaVerlag Berlin 

4 Tour de France  alemão Egmont Comic Collection – Die Utimative Edition 

5 La vuelta a laGalia de Asterix  espanhol Salvat 
 

6 La vuelta a laGalia de Asterix  espanhol Salvat La colección 

7 La vuelta a laGalia de Asterix  espanhol Salvat La colección 

8 La vuelta a laGalia de Asterix  espanhol Salvat La Gran Colección 
 

https://www.asterix.com/bd/albs/05fr.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05dex.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05es.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05esb.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05esx.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05esx.jpg
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9 La volta alaGàl-lia d’Astèrix  catalão Salvat 

10 A Volta à Gália de Astérix  português ASA 

11 A Volta à Gália de Astérix  português A coleção –Salvat 

12 Asterix andtheBanquet  inglês Orion 

13 Asterix en de ronde van Gallia  holandês EditionsHachette 

14 Asterix lyövetoa  finlandês EgmontKustannus OY AB 

15 Asterix e il giro digallia  Italiano Panini Comics 

16  
Iter Gallicum 

latim EgmontEhapaVerlag Berlin 

17 아스테릭스와골의 12보물 – 

Asteriks-wagolui 12bomul  

coreano  Moonji 

18 Gallienrundt  dinamarquês Egmont A/S 

19 Gallienrunt  sueco Egmont AB 

20 GalyaTuru  turco RemziKitabevi 

21 Uma volta pela Gália com Asterix  português brasileiro Record 

22 Tour durchsLändli  alemão Mundart 34 

23 Dour de Frångn  alemão Mundart 54 

 

O livro possui 48 páginas e foi traduzido em português de Portugal, pela antiga 

editora Bruguera, a qual se transformou na editora Cedibra. Por esta editora, o livro 

foi traduzido por Eli Gomes e logo após, pela Editora Record, traduzido por Claudio 

Varga (SILVA, 2015, p.73), sendo o quinto álbum publicado na França e o décimo da 

série publicado no Brasil.  

A história da tradução de Astérix no Brasil4 começa em 1967, em versão 

portuguesa, e a ordem de lançamento dos álbuns não seguiu a ordem francesa. Os 

primeiros álbuns que chegaram no Brasil foram “Astérix o gaulês” e “Astérix entre os 

Bretões”. Pela editora Bruguera, o nome de Astérix possuía acento e sílaba tônica no 

“E”. Em 1968, a mesma editora lançou a versão brasileira de “O caldeirão” e tirou o 

acento e passou a lançar regularmente os demais álbuns. O personagem também 

saiu em diversas revistas e jornais.  

Depois da morte de Goscinny em 1977, a editora Record passou a publicar os 

novos álbuns, criados apenas por Uderzo. Esta editora comprou os direitos de 

publicação dos álbuns da editora Cedibra e até hoje permanece a oficial de Astérix no 

Brasil. Em 1986, a editora Record fez a revisão de todas as traduções dos álbuns, o 

que ajudou a padronizar os nomes dos personagens e outros elementos nas histórias. 

                                                 
4 Informações retiradas do site: <http://galerarecord.blogspot.com/2012/09/asterix-colecao-definitiva-
vem-ai.html>. Acesso em 23 ago. 2018.   

https://www.asterix.com/bd/albs/05ca.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05pt.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05ptb.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05gb.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05nl.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05fi.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05it.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05lt.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05ko.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05ko.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05dk.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05sw.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05tq.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/05br.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/34ma.jpg
https://www.asterix.com/bd/albs/54ma.jpg
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http://galerarecord.blogspot.com/2012/09/asterix-colecao-definitiva-vem-ai.html
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Esta revisão resultou nas versões traduzidas para o português brasileiro, que 

vigoraram por mais de quinze anos.  

Nos anos 2000, Uderzo começou a fazer sua própria revisão na coleção. 

Aproveitou-se para fazer uma recolorização geral das primeiras histórias, corrigindo 

alguns erros históricos, como as cores dos uniformes e demais apetrechos dos 

romanos e outros povos, melhorando a nuance das cores. Não houve modificação nos 

desenhos e nos textos. A Record fez então uma nova revisão no texto quando lançou 

os álbuns remasterizados, que foram reletreirados digitalmente. Uderzo decidiu que 

todos os álbuns deveriam ser recolorizados; os originais foram retocados e 

reescaneados e em alguns deles o letreiramento foi feito manualmente.  

Numa busca no Google acadêmico com a palavra “Astérix” entre aspas, com 

pesquisa apenas nas páginas em português e seleção entre os anos 2000 e 2018, 

foram gerados 278 resultados, sem patentes e sem citações. Por meio de outra busca 

com a frase “série Astérix” entre aspas, foram gerados 22 resultados. Seguem abaixo 

os trabalhos encontrados e que fazem referência à tradução de Astérix como um todo: 

 

Título do trabalho Autor do trabalho Natureza do trabalho 

Histórias em quadrinhos: imagem e 
texto em tradução 

Aragão e Zavaglia 
(2010) 

Artigo científico presente na revista 
TradTerm, 16, 2010, p. 435-463. 

Ilssontfouscestraducteurs: 
considerações sobre a tradução do 
humor em Astérix 

 
Aragão (2014a) 

Artigo científico presente na revista 
In-Traduçõesv. 6, n. 10, p. 142-
163, jan./jun. 2014. 

O corpo fala, mas em que língua? : 
O gesto e a fala na tradução de 
quadrinhos  

 
Aragão (2014b) 

Artigo científico presente na revista 
Artefactum – Revista de estudos 
em linguagem e tecnologia , v. 8, 
n.1, 2014.  

Imagem e texto em tradução: uma 
análise do processo tradutório as 
histórias em quadrinhos 

 
Aragão (2012) 

 
Dissertação de Mestrado – defesa 
USP, 2012. 

Tradução de humor: práticas de 
tradução em Astérix 

Gonçalves (2014)  Dissertação de Mestrado – defesa 
UFRJ, 2014. 

A tradução de imagens e palavras 
nas histórias em quadrinhos de 
Astérix 

Silva (2015)  Dissertação de Mestrado, defesa 
UNICAMP, 2015. 
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CAPÍTULO 2 
 

O CONCEITO DE CULTURA, HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E TRADUÇÃO 
 

Tratamos neste capítulo de fundamentação teórica da questão cultural e, dessa 

forma, tomamos como base a obra de Laraia (1986) – Cultura: um conceito 

antropológico – a fim de compreender seu entendimento sobre esta noção e de que 

maneira o mesmo pode ser aplicado na obra a ser analisada neste trabalho. Esta obra 

se faz importante neste trabalho, uma vez que abordamos questões culturais, como a 

gastronomia regional francesa e cultura francesa geral.  

Segundo o autor supracitado, antigamente, era comum tentar explicar as 

diferenças de comportamento entre os homens, a partir das variações dos ambientes 

físicos – os povos do sul teriam uma inteligência aguda, devido à raridade da 

atmosfera e ao calor, enquanto os das nações do norte, tendo se desenvolvido numa 

atmosfera densa e resfriados pelos vapores dos ares carregados, teriam uma 

inteligência preguiçosa. Atualmente, as diferenças culturais são percebidas em alguns 

aspectos da vida, como o trânsito da Inglaterra que segue a mão esquerda, as 

comidas típicas francesas como o escargot ou as rãs, os quais podem não ser 

consumidos na mesma quantidade em outras partes do mundo. Cabe neste momento 

uma reflexão sobre as diferenças culturais e como elas agem na vida humana.  

Laraia (1986, p. 24) ainda afirma que as teorias do determinismo biológico e do 

determinismo geográfico não foram suficientes para explicar o conceito de cultura. O 

determinismo biológico define que cada ser terá um determinado comportamento de 

acordo com seu sexo. Porém, o comportamento dos indivíduos depende de um 

aprendizado, de um processo a uma educação diferenciada. Sobre o determinismo 

geográfico, é possível perceber uma grande diversidade cultural localizada em um 

mesmo tipo de ambiente físico, logo a geografia possui uma limitação em sua 

influência sobre os fatores culturais. 

É necessário definir o conceito de cultura – este foi sistematizado, 

primeiramente por Tylor (1832 – 1917), como um “complexo que inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (LARAIA, 1986, p. 25). 

Ainda de acordo com Laraia (1986, p. 25), a cultura representa todas as possibilidades 

de realização humana e esta é aprendida e não recebida por meio do determinismo 

biológico ou geográfico. O aparato cultural funciona como se fosse uma herança, ou 



17 
 

seja, algo a ser passado através das gerações. Porém, está sujeito a mudanças – se 

existe uma mudança no ambiente, existe também uma mudança no comportamento, 

o qual será transmitido através dos tempos. E este comportamento é algo aprendido 

e não inato ao ser humano. O mesmo autor ainda afirma que a espécie humana se 

difere em gênero e grau dos outros animais, por possuir cultura, o que garante ao 

homem estar acima de suas limitações orgânicas, libertando-se da natureza.  

Laraia (1986, p. 46) resume sua obra explicando que o homem representa, de 

acordo com o que foi exposto, o resultado do meio cultural em que foi socializado, 

sendo herdeiro de um longo processo acumulativo, refletindo o conhecimento e a 

experiência adquiridos de seus antepassados. A cultura é transmitida por meio da 

comunicação oral (linguagem), e esta é seu produto – não existiria cultura, se não 

existisse a linguagem, capaz de transmitir conhecimentos, comportamentos, enfim, 

oferecer ao homem o aprendizado necessário para ele viver em determinada 

sociedade ou se adaptar à mesma. A cultura desenvolveu-se, simultaneamente ao 

aparato biológico, resultando em um cérebro mais volumoso e complexo.  

O antropólogo Roger Keesing (apud LARAIA, 1986, p. 60) considera a cultura 

como um sistema adaptativo: a) culturas são sistemas que servem para adaptar 

comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos; b) mudança cultural é um 

processo equivalente à seleção natural; c) a tecnologia, a economia de subsistência 

e os elementos da organização social constituem o domínio mais adaptativo de 

cultura; d) os componentes ideológicos dos sistemas culturais podem ter 

consequências adaptativas no controle da população, por exemplo. 

Existem ainda as teorias idealistas de cultura, subdivididas em três diferentes 

abordagens: a) cultura como um sistema cognitivo, ou seja, como um sistema de 

conhecimento (GOODENOUGH apud LARAIA, 1986, p. 62); b) cultura como sistemas 

estruturais, ou seja, cultura como criação acumulativa da mente humana (STRAUSS 

apud LARAIA, 1986); c) cultura como sistemas simbólicos, ou seja, cultura como um 

programa de computador a ser recebido por cada homem, como um conjunto de 

mecanismos de controle, de planos, enfim, de instruções (GEERTZ apud LARAIA, 

1986). 

Laraia (1986, p. 64) tenta definir a noção de cultura, apesar de sua 

complexidade semântica: “cultura é um sistema de símbolos e significados. 

Compreende categorias ou unidades e regras sobre relações e modo de 

comportamento”. A cultura representa então uma lente pela qual o homem vê o 
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mundo. Dessa forma, cada cultura possui suas peculiaridades, sua própria forma de 

enxergar e compreender o ambiente na qual está inserida. Porém, é preciso cautela: 

devido ao fato de cada cultura compreender o mundo ao seu redor de sua própria 

maneira, esta pode ser entendida como a única existente, ou a única correta e as 

demais podem ser interpretadas como sendo “erradas”, fator responsável pelo 

surgimento de numerosos conflitos sociais, como manifestações nacionalistas ou 

formas mais extremadas de xenofobia. É preciso entender a dinâmica da cultura para 

atenuar o choque entre as gerações e evitar comportamentos preconceituosos.  

Em suma, a cultura condiciona a visão de mundo do homem, interfere no plano 

biológico, tem uma lógica própria, é dinâmica e seus indivíduos participam 

diferentemente, cada um a sua maneira. 

Devido ao fato de analisarmos as questões culturais no contexto das histórias 

em quadrinhos, debruçamo-nos sobre trabalhos que contemplam esta temática, com 

base nas obras de McCloud (1995) e Eisner (1989). McCloud (1995) afirma que, por 

muito tempo, os quadrinhos eram compreendidos como material de consumo infantil 

e de difícil compreensão.  

Quando uma imagem é inserida dentro de uma arte sequencial, a arte da 

imagem é transformada em arte das histórias em quadrinhos. Os quadrinhos, ou o 

meio, é um recipiente que pode conter diversas ideias e imagens. McCloud (1995, p.9) 

traz uma definição para histórias em quadrinhos: “imagens pictóricas e outras 

justapostas em sequência deliberada a transmitir informações e/ou a produzir uma 

resposta no espectador”.  

A invenção da imprensa contribuiu para popularizar as histórias em quadrinhos. 

Palavras, imagens e outros ícones representam o vocabulário da linguagem chamada 

história em quadrinhos. A diferença entre cartuns e quadrinhos é que os primeiros são 

abordagens de cinema, um jeito de desenhar, um modo de ver, enquanto que os 

últimos são meios de comunicação que empregam a primeira abordagem. A 

identificação do espectador é uma especialidade do cartum, o qual tem se infiltrado 

facilmente na cultura popular do mundo (McCLOUD, 1995, p. 42). 

Segundo McCloud (1995 p. 31), no que se refere aos quadrinhos, existe a 

necessidade de deixar um espaço frequente para a imaginação do público-leitor, a fim 

de que este possa dar a sequência e o sentido desejados às transições da história. A 

história em quadrinhos representa uma sequência de acontecimentos ou eventos, os 

quais são categorizados de acordo com o tipo de transição, da seguinte maneira: a) 
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momento a momento; b) ação-pra-ação – único tema em progressão distinta; c) tema-

pra-tema – exige um alto grau de envolvimento do leitor; d) cena-a-cena – nos levam 

a distâncias significativas de tempo e espaço; e) aspecto-pra-aspecto – estabelece 

um olho migratório sobre diferentes aspectos de lugar, ideia ou atmosfera e f) non-

sequitur – não oferece sequência lógica entre os quadros.  

De acordo com o mesmo autor, as histórias em quadrinhos levam o público-

leitor a uma dança silenciosa do que é visível e invisível e para alcançar o 

entendimento do que o autor da história tinha a pretensão em dizer, é preciso 

desenvolver um mundo de imaginação em nossas mentes. Ao fazer a leitura das 

histórias em quadrinhos, percebe-se que tempo e espaço são a mesma coisa – ao 

movermos os olhos pelo espaço, sabemos que o tempo também está se 

movimentando, mas não sabemos o quanto.  

A sensação de uma maior duração de um quadro nas histórias em quadrinhos 

pode ser feita por meio de um alargamento deste quadro – dessa maneira, o leitor 

demora mais para passar os olhos por ele, e assim, o tempo se expande no momento 

da leitura. A direção utilizada para a leitura de histórias em quadrinhos no ocidente é 

sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, página após página. Todas as 

linhas que configuram as histórias em quadrinhos possuem um potencial expressivo 

e podem expressar tanto fenômenos visíveis quanto fenômenos invisíveis.  

McCloud (1995, p. 143) ainda afirma que as histórias em quadrinhos não 

representam somente um emaranhado de palavras e imagens, porém, estas auxiliam 

no seu desenvolvimento. Existem algumas categorias que subdividem as 

características da junção de imagens e palavras. São elas: a) combinação específica 

de palavras – as imagens não acrescentam em nada as palavras; b) combinações 

específicas de imagem – as palavras acrescentam uma trilha sonora a uma sequência 

visualmente falada; c) quadro duo-específico – palavras e figuras transmitem a mesma 

mensagem; d) combinação aditiva – palavras ampliam ou elaboram sobre uma 

imagem; e) combinação paralela – palavras e imagem seguem cursos diferentes; f) 

montagem – as palavras integram as figuras; g) combinação interdependente – 

palavras e imagens transmitem uma ideia que sozinhas não transmitiriam.  

As histórias em quadrinhos representam uma arte: “por ser independente de 

nossos instintos evolutivos, a arte é a maneira de afirmarmos nossa identidade como 

indivíduos e sair dos papéis pequenos que a natureza nos atribuiu” (McCLOUD, 1995, 

p. 166). Para a produção dessa arte, o autor cita ser necessário seguir seis passos: 
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a) ideia/objetivo: primeiros impulsos ou emoções na criação da obra; b) forma: a forma 

que a obra vai assumir (um livro, uma canção, etc); c) idioma: o vocabulário de estilos 

ou gestos, ou assuntos – o gênero ao qual a obra pertence; d) estrutura: composição 

do trabalho; e) habilidade: construção da obra – utilizar habilidade, conhecimento 

prático, invenção; f) superfície: acabamento da obra – parte responsável pela sedução 

do leitor à leitura da obra ou não. Compreender as histórias em quadrinhos é sair da 

superfície e passar por todas as etapas de construção da obra, como se fosse um 

ciclo. 

No que se refere às cores empregadas nos quadrinhos, pode-se dizer que seu 

visual empregado em papel jornal barato se tornou marca registrada na América e 

serviu para enfatizar a forma dos objetos animados e inanimados. As cores assumem 

um papel central nas histórias em quadrinhos, podendo expressar estado de espírito, 

bem como, acrescentar profundidade. (McCLOUD, 1995, p. 185) 

As histórias em quadrinhos representam uma maneira de ler o texto e a imagem 

ao mesmo tempo, podendo esta complementar uma palavra e vice-versa. Para ler 

algumas passagens, é ainda necessário que o leitor se atente ao início da imagem, e 

onde a mesma termina, porque nem sempre a leitura é feita da esquerda para a direita, 

podendo esta ordem se alterar (EISNER, 1989, p. 7). Segundo o mesmo autor, 

existem quadrinhos que não acompanham palavras, apenas oferecem ao leitor uma 

gama de imagens, o qual terá que se debruçar sobre uma experiência comum e um 

histórico de observação para interpretar os sentimentos mais profundos de um autor. 

Já nos quadrinhos onde há texto, os balões empregados se diferem para acrescentar 

significado e comunicar a característica do som à narrativa.  

Eisner (1989, p. 25) afirma ainda que o elemento “tempo” dentro da narrativa 

das histórias em quadrinhos é medido, especialmente, por meio da experiência do 

leitor com relação aos eventos mostrados nas tirinhas, como por exemplo, a duração 

que leva uma gota a cair da torneira, ou um pavio pegar fogo. O autor da história em 

quadrinhos deve refletir sobre as experiências do público-leitor, a fim de criar histórias 

que os agradem e que sejam compreendidas por eles. Conforme exposto neste 

trabalho, a questão cultural é determinante para a compreensão das mais variadas 

histórias e pode se tornar um fator complexo no mundo da tradução, uma vez que os 

referentes culturais não são os mesmos. Deve-se analisar os aspectos da cultura fonte 

e de que forma podem ser traduzidos adequadamente para a cultura meta. 
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Eisner (1989, p. 38) afirma que para criar um quadrinho, é necessário o 

desenho, a composição, além do seu alcance narrativo – a compreensão dos 

quadrinhos é algo que parte do público leitor, considerando o seu aparato intelectual 

e sua experiência de mundo sobre determinado assunto. No que se refere ao 

enquadramento dos quadrinhos, os requadros possuem um estilo próprio, podendo 

indicar diferentes tempos, como o presente e o passado; se não existe o requadro, o 

espaço se torna ilimitado, sendo necessário delimitá-lo. Na narrativa de histórias em 

quadrinhos, é preciso estabelecer um centro de interesse, o qual se torna o local da 

ação principal; logo após, determina-se a perspectiva e se acrescentam os elementos 

secundários da narrativa. O formato do quadrinho e sua perspectiva podem ser 

manipulados para produzir diversos estados emocionais no público-leitor, como por 

exemplo uma cena de tristeza ou alegria (EISNER, 1989).  

Segundo Eisner (1989, p. 42), a postura do corpo e o gesto dos personagens 

têm primazia sobre o texto, e a maneira como são empregados modificam o sentido 

das palavras; as expressões faciais também denotam os diferentes sentidos que o 

autor pretendeu dar ao texto. Os desenhos dentro das histórias em quadrinhos devem 

deslumbrar o olhar do leitor, portanto, devem ser bem planejados; os textos são 

percebidos de forma secundária à imagem. O autor ainda remete à história em 

quadrinho a ideia de arte sequencial, a qual segundo ele “consiste em dispor imagens 

e palavras de maneira harmônica e equilibrada, dentro das limitações do veículo e em 

face do público em relação a ele” (EISNER, 1989, p. 139). A arte sequencial possui 

em sua essência a necessidade de combinar ao leitor uma familiaridade apoiada pela 

experiência, ou seja, o leitor precisa sentir que entende de tal assunto e que o mesmo 

talvez tenha sido objeto de experiências pessoais, o que o auxilia na compreensão 

dos quadrinhos. A experiência do autor e do tradutor da obra com as questões 

culturais envolvidas na história se fazem importantes, a fim de fornecer ao leitor um 

quadro mais próximo da realidade de determinada cultura ou ambiente. Segundo 

Santos e Ganzarolli (2011, p. 66), sobre o tipo de veiculação e formato, as histórias 

em quadrinhos podem se apresentar de diversas formas: gibis, destinados ao público 

infanto-juvenil, com baixo preço e pouca durabilidade; álbuns e edições 

encadernadas, publicadas em edições únicas com preço mais alto; romance gráfico, 

com maxi e minisséries, buscando dar um tratamento diferenciado aos personagens; 

quadrinhos em jornais, primeiro veículo de disseminação; fanzines, feitas por 



22 
 

colecionadores e artistas iniciantes; publicações variadas, que são quadrinhos 

utilizados em publicidade, propaganda política, livros didáticos, entre outros.  

Ainda, segundo as autoras, nas histórias em quadrinhos, geralmente existe a 

presença de um personagem central, o qual vai se relacionar com todos os outros; a 

representação gráfica deste personagem vai obedecer ao estilo dos quadrinhos; 

existe uma tendência de haver nas histórias cômicas, personagens caricatos, 

enquanto que nas histórias de aventuras, personagens realistas, do ponto de vista da 

representação gráfica (SANTOS; GANZAROLLI, 2011, p. 66) 

Santos e Ganzarolli (2011, p. 66) afirmam que nas HQs há vários planos e 

ângulos de visão nos quais a imagem é representada e as mesmas também sempre 

utilizaram a tendência das artes plásticas, mantendo este padrão até os dias atuais. 

Com relação aos balões, estes podem conter textos ou imagens; outro recurso 

utilizado nas HQs são as onomatopeias, as quais representam signos convencionais 

que retratam um som por meio de caracteres alfabéticos, variando de um país a outro, 

de acordo com o idioma utilizado.  

Ainda segundo as autoras, apesar da pouca aceitação dos quadrinhos quando 

estes foram lançados, sua leitura pode se tornar um importante passo a ser dado na 

educação das crianças e jovens, uma vez que reproduzem contextos e valores 

culturais, os quais podem ampliar o conhecimento de mundo de quem as lê (SANTOS; 

GANZAROLLI, 2011, p. 67) É necessário que os leitores, no caso a criança e o jovem, 

tenham acesso a diferentes objetos de leitura, e que estes tenham conteúdo de 

qualidade, capacitando o pequeno leitor a leituras cada vez mais complexas. 

É ampla a gama de estudos que se debruçam sobre as obras de Astérix. 

Tomamos como base algumas que tratam de questões tradutológicas da língua 

francesa para a língua inglesa (DELESSE, 1998, 2001), da língua francesa para a 

língua portuguesa (GONÇALVES, 2014), por exemplo. Gonçalves (2014) em seu 

trabalho busca mostrar que a tradução de humor implica às vezes em mudanças no 

texto de chegada, e quando se traduz um texto de humor é preciso manter o seu perfil 

cômico, de forma que ele não perca a sua finalidade. Para alcançar o seu objetivo, a 

autora faz uso de algumas estratégias: a) detectar jogos de palavras e mal-entendidos 

culturais presentes no texto original dos álbuns escolhidos para a análise; b) observar 

as modificações presentes no texto de chegada; c) qualificar as mudanças feitas; d) 

avaliar a escolha feita pelo tradutor referente às expressões de efeito cômico, se tais 

expressões foram desconstruídas ou traduzidas literalmente (GONÇALVES, 2014, p. 
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13). Essas estratégias também podem ser pensadas e revisitadas para a nossa 

análise, com base nos quadrinhos selecionados por nós, na seção de metodologia 

deste trabalho.  

De acordo com Gonçalves (2014, p. 18), o objetivo da tradução é manter o 

conteúdo do texto de partida no texto de chegada, mesmo se houver modificações 

neste último, mantendo uma equivalência semântica, pragmática e sociocultural com 

o texto de partida. O tradutor deve ter bem desenvolvidas suas capacidades de 

interpretação do texto de partida e de criação ou produção do texto de chegada. Essas 

aliadas à habilidade de encontrar sentidos equivalentes ao texto de partida no texto 

de chegada contribuem para o que se entende como uma boa tradução. Segundo 

Gonçalves (2014, p. 21) o cômico possui algumas características: a) o cômico é 

propriamente humano; b) identificação com o outro – quanto mais se identifica com o 

outro, maiores as chances de riso; c) o riso pode se repercutir de uma pessoa para 

um grupo.  

Gonçalves (2014, p. 27) cita Rosas (2002) para definir algumas características 

da piada – a piada representa um enunciado-limite, enfatizando um aspecto falho da 

língua; o que é engraçado para um grupo de falantes pode não ser engraçado para 

outro; o tempo pode alterar a definição daquilo que o mesmo grupo considera 

engraçado; há enunciados potencialmente humorísticos, porém, seu efeito nunca 

poderá ser garantido de antemão. 

Nos jogos de palavra, se o destinatário não se dispõe a participar, bloqueia-se 

a dimensão lúdica da enunciação. Com relação ao mal-entendido cultural, o mesmo 

ocorre quando dois ou mais interlocutores interpretam de forma divergente o mesmo 

vocábulo, enunciado ou situação, e em alguns dos livros de Astérix, os personagens 

se deparam com outras culturas, com falantes de comunidades linguístico-culturais 

distintas. O mal-entendido seria uma defasagem entre o sentido codificado pelo 

locutor e o sentido decodificado pelo receptor: 

 
“(...) os recursos mais comuns na construção do humor seriam os fatores 
culturais e linguísticos, a representação e a lógica, a quebra de expectativas, 
a quebra do princípio de cooperação, a inadequação de registro, a ironia, o 
PC (politicamente correto), os estereótipos e o reacionarismo” 
(GONÇALVES, 2014, p. 40). 
 
 

Sobre os álbuns de Astérix, afirma a autora: “os personagens que representam 

os gauleses de um vilarejo que resistiu às invasões romanas são fruto da união de 
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fatos históricos, ações do cotidiano e da visão de mundo apresentada por seus 

criadores” (GONÇALVES, 2014, p. 50). Isto significa dizer que dentro de um mundo 

de ficção representado pelas histórias em quadrinhos, existe o fundo realístico 

compreendido por seus criadores a sua maneira.  

Em sua análise, a autora subdividiu em três categorias os elementos de humor 

com as quais desejou trabalhar: a) jogos de palavras com nome de personagens, b) 

jogos de palavras presentes nos enunciados, c) mal-entendidos culturais. A autora 

não pretendeu indicar caminhos ao tradutor, mas sim possibilidades de repensar o 

trabalho feito e buscar, no caso dos textos humorísticos, deixar o humor em destaque, 

mantendo a comicidade dos mesmos. 

Delesse (1998), em seu artigo, busca refletir sobre as traduções em inglês 

britânico e americano e como as mesmas possuem suas diferenças e peculiaridades. 

O álbum escolhido para a análise das traduções é La Grande Traversée de Goscinny 

e Uderzo de 1974. Segundo a autora, este álbum não foi bem recebido pelos jovens 

nos Estados Unidos, devido à existência de várias referências históricas e culturais, 

além dos jogos de palavras. O problema talvez, para a leitura do álbum, seria o 

entendimento da noção de humor para o americano e para o europeu. O trabalho de 

Delesse (1998) mostra que é possível perceber o jogo de palavras nas traduções dos 

nomes dos personagens de Astérix, partindo do francês para o inglês britânico e logo 

após, o inglês americano; somente o cachorro de Obélix permaneceu com o mesmo 

nome nas traduções do inglês britânico e americano: “Dogmatix”. As traduções dos 

nomes “vikings” continuaram com a mesma terminação –EN, a fim de respeitar a 

construção da palavra.  

Ainda de acordo com a autora, no texto americano, existe uma pesquisa 

sistemática que distancia o texto de chegada do texto de partida, enquanto que a 

tradução do inglês britânico se faz mais fiel. A versão americana da tradução não 

possui o mesmo nível linguístico da versão britânica. O vocabulário, o nível linguístico 

e as referências culturais podem contribuir para aumentar o fosso entre duas culturas, 

bem como a estruturação linguística. O inglês britânico, por exemplo, utiliza em maior 

proporção o “present perfect” (have + en), enquanto que nas traduções do inglês 

americano esta estrutura linguística pouco ou nunca aparece; o “present perfect” no 

inglês britânico equivale ao pretérito no inglês americano, língua entendida como mais 

dinâmica que a primeira.  
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Essas reflexões são importantes para este trabalho, à medida em que são 

analisadas as diferenças linguístico-culturais existentes entre os países, neste caso, 

entre Brasil e França e de que forma esses aspectos influenciam no processo 

tradutológico do francês para o português.  

Delesse (1998, p. 179) conclui em seu trabalho que o grande fosso entre as 

duas traduções (inglesa e americana) não se remete apenas a uma ordem cultural, 

mas também linguística, que vai além de uma simples diferença lexical.  

Delesse (2001, p. 171) analisa a tradução dos clichês nas histórias em 

quadrinhos e afirma que os tradutores devem se dotar de originalidade e inventividade 

mais do que os próprios autores. Os clichês são utilizados com fins humorísticos e os 

autores se divertem ao modificá-los de acordo com a situação ou o desenho. O clichê 

deve estar de acordo com os personagens, os quais são interpretados pelo leitor, além 

de que as imagens são também úteis para os tradutores. 

“Nas histórias em quadrinhos, o processo da criação do clichê atinge as 

expressões fixas, idiomáticas, provérbios, citações, discursos (...) expressões e 

mesmo os fragmentos de música, os quais fazem parte do patrimônio cultural comum” 

(DELESSE, 2001, p. 165). O clichê representa a parte da língua falada não somente 

por um grupo de pessoas, mas por todos que fazem parte de um determinado meio 

social. Os estereótipos, por exemplo, estão incluídos  num terreno familiar ao leitor e 

à noção de clichê – os aspectos do quotidiano e banalidades gerais estão presentes 

nas histórias em quadrinhos. Existe uma forte relação entre texto e imagem, como já 

foi exposto, logo a imagem ilustra a expressão utilizada.  

Delesse (2001, p. 2) afirma que um processo comum na tradução de clichês é 

a substituição, a qual tem uma ligação direta com o desenho ou questão. Outro 

processo é a mudança sobre o eixo sintagmático, pela adição de um ou mais termos 

adaptados à situação. Outro recurso também utilizado nas histórias é a inserção dos 

sentidos denotativo e conotativo. Segundo a mesma autora, os tradutores ao se 

depararem com os clichês os adaptam, alteram-nos, não os traduzem ou adicionam 

algo ao original. 

Sobre todos os aspectos que foram explanados nesta pesquisa, consideramos 

necessário buscar um referencial teórico que abarcasse questões culturais (LARAIA, 

1986) como influenciadoras do processo tradutológico. De acordo com o exposto, a 

cultura é algo dinâmico e está presente em todas as sociedades, com suas próprias 

especificidades e passível de mudanças. A obra de Astérix traz ao leitor fatores 
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históricos como a região da antiga França (Gália), sendo invadida pelos romanos, com 

a ordem de Júlio César. Por meio da obra escolhida para a análise nesta pesquisa, é 

possível perceber que a cultura local francesa está presente, por meio de imagens e 

texto, que oferecem ao leitor uma gama de características peculiares a determinadas 

regiões da França. 

As obras de McCloud (1995) e Eisner (1989) nos ajudam a compreender de 

que forma as histórias em quadrinhos são criadas e que características estruturais 

possuem, a fim de transmitir ao público-leitor uma mensagem, seja esta qual for. As 

outras pesquisas mencionadas neste trabalho (DELESSE, 1998, 2001; SANTOS; 

GANZAROLLI, 2011; ARAGÃO, 2012; GONÇALVES, 2014; SILVA, 2015) nos 

suportam em nosso argumento sobre aspectos tradutológicos e de que forma os 

mesmos sofrem influência de outros fatores, como a questão cultural. Na próxima 

seção – Metodologia da pesquisa – abordamos a obra de Aubert (1998), a qual trata 

das modalidades de tradução existentes, pautadas na ideia de que fatores 

extralinguísticos também fazem parte do processo tradutológico, como questões 

culturais, ideológicas e psicossociais, as quais foram apresentadas ao longo desta 

fundamentação teórica.  
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CAPÍTULO 3 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Esta pesquisa se caracteriza essencialmente, em sua natureza, como 

qualitativa, ou seja, preocupa-se em não se aprofundar em representativa numérica, 

mas sim, na qualidade dos dados a serem analisados de forma imparcial pelo 

pesquisador, peça fundamental pela escolha e síntese dos dados, com base nos 

sentidos possivelmente interpretados dentro de suas informações (GEHARDT; 

SILVEIRA, 2009).  

A escolha do livro Uma volta pela Gália com Astérix (GOSCINNY; UDERZO, 

1985) se justifica pelo fato do mesmo possuir um foco na Gália (atual França) e 

apresentar aspectos culturais que são específicos de cada região visitada pelos 

nossos amigos gauleses: Astérix e Obélix. Assim sendo, acreditamos que a análise 

da tradução desta obra da língua francesa para a língua portuguesa poderia 

representar um trabalho de referência para a nossa área, a fim de refletir sobre as 

estratégias de tradução empregadas, visando fomentar o debate sobre a tradução de 

elementos culturais da língua/cultura fonte no contexto da língua/cultura meta, uma 

vez que cada cultura apresenta suas próprias peculiaridades, seu próprio sistema 

funcional e suas formas de interpretar o mundo.  

Para tanto, foram selecionados alguns recortes desta história em quadrinho 

(HQ), os quais focam em questões culturais, por exemplo, o tipo de vinho consumido 

na região, o tipo de embutido, alimentos no geral, os quais são facilmente 

reconhecidos pelo leitor da obra original, o que não ocorre na tradução. Esses 

alimentos e especialidades constituem elementos da cultura fonte que podem não ser 

compreendidos na cultura meta.  

Tomamos como base para a análise das estratégias da tradução brasileira o 

trabalho de Aubert (1998), que afirma que após a década de 70, os estudos 

tradutológicos voltaram seu foco não apenas para questões linguísticas, mas 

extralinguísticas, como questões culturais, ideológicas e psicossociais. O autor 

reformula o modelo tradutológio de Vinay e Dalbernet (1958), denominando-o de 

modalidades de tradução, nas quais, faz-se necessário refletir sobre três principais 

aspectos: a) formular a indagação adequada - porcentagem do texto original que 

permanece na obra traduzida; b) definir a unidade textual que servirá de base para a 

quantificação – tentativa de medir as flutuações de pesquisador, no que se refere aos 
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termos/expressões/discurso traduzidos para a língua alvo, neste caso o português, a 

fim de analisar como foram feitas as escolhas do tradutor no momento da produção 

de seu texto  e c) propor uma redefinição operacional de cada modalidade. 

Aubert (1998, p. 105-109) define algumas categorias de análise de traduções 

(modalidades de tradução), as quais são representadas no quadro abaixo, juntamente 

a uma breve explicação das mesmas: 

Fonte: Modalidades de tradução – adaptado de Aubert (1998). O próprio autor (2017) 

 

 

A análise dos recortes dos quadrinhos se dará com base nas modalidades 

descritas no quadro anterior adaptado por nós – verificar-se-á quais são as estratégias 

de tradução mais utilizadas na obra de Goscinny e Uderzo (1965, 1985) e as possíveis 

motivações para tal uso. Esta tabulação de dados será apresentada nas próximas 

apresentações e rearranjos deste trabalho.  

 

 

 
 

 
 
 

Categoria Modalidades de tradução Explicação de cada modalidade 

1 Omissão Termo que não pode ser recuperado no texto meta 

2 Transcrição “Grau zero” da tradução – termo de ambas as línguas ou de 
outras que não pertencem ao contexto estudado. 

3 Empréstimo Segmento do texto fonte utilizado no texto meta 

4 Decalque Empréstimo do texto fonte, adaptado na língua meta 

 
5 

 
Tradução literal 

Tradução palavra-por-palavra, respeitando: i) o mesmo número 
de palavras; ii) mesma ordem sintática; iii) mesmas categorias 
gramaticais; iv) sinônimos interlinguísticos 

6 Transposição Rearranjos morfossintáticos 

 
7 

 
Explicitação/Implicitação 

Quando o que é explícito no texto fonte fica implícito no texto 
meta e vice-versa.  

 
8 

 
Modulação 

Reescrita do termo do texto fonte de uma outra forma no texto 
meta, porém com o mesmo sentido original. 

9 Adaptação Equivalência cultural, porém, não equivalência perfeita 

10 Tradução intersemiótica Casos particulares, traduções juramentadas 

11 Erro Viés subjetivo do texto fonte 

12 Correção Aprimoramento dos erros factuais/linguísticos do texto fonte 

13 Acréscimo Segmento textual incluído pelo tradutor 
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CAPÍTULO 4 
 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Durante a leitura da obra, foi possível encontrar duas manifestações culturais, 

as quais denominamos: a) cultura gastronômica regional e b) cultura francesa geral. 

Pautamo-nos nestas para as análises das estratégias de tradução. Há quadrinhos 

em que essas duas manifestações se apresentam, portanto não houve subdivisão 

em categorias.  

Figura 1a 

 
Figura 1b 

 
 
 
 
 

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de 
tradução 

a)”Le jambon de Lutèce est 
justement renommé” 

b) “O presunto de Lutécia é 
muito famoso” 

b) tradução literal 

 
 

Para o entendimento do leitor francês, o quadrinho apresenta Lutécia, a qual 

corresponde à cidade de Paris e por esta razão se apresenta caótica, com os carros 
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estacionados por toda a parte. De acordo com o personagem, os carros pequenos 

são mais fáceis de serem estacionados. O leitor brasileiro precisa saber que a antiga 

Lutécia é a atual Paris – capital francesa e grande metrópole onde é difícil encontrar 

vagas para estacionar na rua – para entender o comentário irônico do personagem e, 

assim, compreender essa manifestação cultural que corresponde à categoria de 

cultura francesa geral, conforme mencionamos acima.  

O elemento cultural presente no quadrinho que corresponde à categoria de 

cultura gastronômica regional é o “jambon”, que é traduzido para o português como 

“presunto”. Segundo o dicionário Larousse, “jambon” representa a porção do porco 

correspondente à parte posterior, preparado cru ou cozido. Segundo o dicionário 

Trésor de la Langue Française, “jambon” representa a coxa (presunto da parte 

traseira) ou ombro (parte dianteira) comestível do porco ou às vezes de um outro 

animal refinado, preparado para ser conservado, seja cru ou cozido. Segundo esse 

mesmo dicionário, o “jambon de Paris” representa um presunto cozido, pouco salgado 

e não defumado, apresenta-se em bloco desossado, vendido em fatias. 

O leitor brasileiro necessita, portanto, compreender que o presunto famoso de 

Paris é cozido, diferentemente dos tipos de presuntos crus presentes no mercado. A 

tradução literal do termo “jambon de Lutèce” para “presunto de Lutécia” pode auxiliar 

o leitor, se o mesmo souber que Lutécia é Paris e, assim, poderia pesquisar o que 

seria a referida expressão ou já ter conhecimento prévio sobre a região mencionada.  

 

Figura 2a 

 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Figura 2b 

 
 

 

 

 

 
A cidade de Camaracum (Cambrai) se localiza na região norte da França e 

segundo a obra, “bêtise” é uma especialidade da região. Segundo o dicionário 

“Larousse”, “bêtise” representa a) uma estupidez; b) uma bala de hortelã. Segundo o 

dicionário Trésor de la Langue Française, “bêtise” representa a) falta de inteligência; 

b) doce duro, de forma tetraédrica, frequentemente listrado com duas cores, 

preparado com açúcar caramelizado e aromatizado com diversas essências (frutas, 

hortelã). É também um tipo de doce que se tornou uma especialidade renomada de 

Cambrai. 

Neste quadrinho, o tradutor cometeu um “erro” ao traduzir “bêtise” como 

“mentira”, não auxiliando o leitor brasileiro no entendimento desta especialidade 

regional; é necessário observar a imagem (Figura 3a, a seguir) e o contexto da história 

para entender que se trata de um tipo de doce.  

 

 
Figura 3a 

 

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de 
tradução 

b) “Les bêtises.” b) “Mentiras” b) erro. 
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Figura 3b

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O tradutor desconsiderou a “bêtise” como um doce típico da região de Cambrai, 

podendo também significar “besteira”. O romano no último quadrinho diz que os 

gauleses pagarão caro pelas besteiras que fizeram e que este será o último doce que 

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de 
tradução 

a)“Ici les vraies bêtises.” a)“Aqui, as verdadeiras mentiras.” a) erro.  

b)”Nous voudrions des bêtises...” b)”Queríamos umas mentiras...” b) erro. 

c)”Gaulois, cesont vos 
derniersbêtises!” 

c) “Gauleses, pagarão caro por 
essas mentiras!” 

c) erro.  
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vão comer e a última “besteira” que vão fazer. Há nesse caso um trocadilho com a 

palavra “bêtise”. Em língua portuguesa não se tem o mesmo efeito que em francês. 

Devido a essa escolha de tradução, o efeito de humor nesta tirinha perde o sentido 

para o público-leitor brasileiro e o elemento da cultura gastronômica regional não 

aparece na tradução.  

 

Figura 4a                                                 

 
Figura 4b       
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Neste quadrinho, temos um elemento da cultura francesa geral por meio da 

citação a uma canção de ninar escrita pelo poeta Desrousseaux5 (1820-1892) em 

1853. Nesta obra de Astérix, optou-se por utilizar somente o primeiro verso da canção, 

“Dors, mon p'tit quinquin”, em que se faz uma brincadeira com o nome Quintilius, 

personagem romano. Abaixo, a canção de ninar original: 

 

"Dors, mon p'titquinquin 

Mon p'titpouchin 

Mon grosrojin ! 

Te m'feras duchagrin 

Si te n'dors point j'qu'à d'main." 

 

O leitor francês compreende que esta é uma canção de ninar. Porém, devido 

ao fato do tradutor ter optado pela modulação, ou seja, querer transmitir a mesma 

ideia de outra forma, não atribuiu equivalência à cultura de chegada. O leitor brasileiro 

teria que conhecer a canção para que entendesse o humor (jogo de palavras 

“quinquin” – “Quintilius”). A canção traduzida não representa uma canção de ninar 

brasileira. O tradutor poderia ter optado pela canção brasileira famosa: “Nana neném, 

que a cuca vem pegar...”, por exemplo. 

 
Figura 5a 

 
 

 
 

                                                 
5Mais informações sobre esta famosa canção de ninar: https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-
france/p-tit-quinquin-10-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-marseillaise-du-nord-
1445305.html>. Acesso em 03 out. 2018. 

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

a)”Dors mon p’titquinquin...” a)”Dorme meu menino...” a)modulação 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/p-tit-quinquin-10-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-marseillaise-du-nord-1445305.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/p-tit-quinquin-10-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-marseillaise-du-nord-1445305.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/p-tit-quinquin-10-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-marseillaise-du-nord-1445305.html
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Figura 5b 

 
 
 

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

b)”Vin de Durocortorum” b)”Vinho de Durocortorum.” b) tradução literal 

 

A cidade de Durocortorum (atual Reims, como aparece na nota do primeiro 

quadrinho da sequência) se localiza no norte da França e faz parte da região de 

Champagne, onde se produz a famosa bebida francesa, conhecida mundialmente. O 

vinho mais conhecido desta região é o vinho espumante, preparado com o tipo de uva 

“Chardonnay”. Pelo letreiro do quadrinho, o leitor francês compreenderia qual o tipo 

de vinho produzido no local, porém, o público-leitor brasileiro não teria acesso a essa 

informação, somente por meio de uma pesquisa ou se ele tiver o conhecimento prévio 

sobre esse elemento da cultura gastronômica regional francesa.  

Figura 6a 
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Figura 6b 

 
 

Expressão em 
francês 

Expressão em 
português 

Estratégia de tradução 

a)”Brut?... a)”Bruto?...” b)tradução literal 

 
O balconista explica que o vinho espumante serve para batizar as galeras 

(navios de guerra) nas grandes ocasiões. De acordo com um site francês sobre tipos 

de vinho6, este pode ser classificado como “brut”, “sec”, “demi-sec” e “doux”. O vinho 

do tipo “brut” possui de 0 a 5 g de açúcar por litro, enquanto que o “sec” possui entre 

5 e 10 g de açúcar por litro; já o “demi-sec” possui entre 10 e 20 g por litro e o “doux” 

possui entre 20 e 30 g por litro. Existem ainda os vinhos “moelleux” que possuem de 

30 a 40 g de açúcar por litro e os licorosos, contando com mais de 40 g por litro.  

No que concerne ao contexto brasileiro, de acordo com um site sobre tipos de 

vinho7, e com base no seu teor de açúcar, temos três classificações no Brasil: a) seco 

(até 5 g de açúcar por litro); b) meio-doce (demi-sec) – de 5 a 20 g de açúcar por litro 

e suave (mais de 20g de açúcar por litro). Porém, em outro site8, encontramos a 

classificação de vinho dividida em sete categorias: a) brut-nature: sem acréscimo de 

açúcar, ou com pouco açúcar; b) extra-brut: entre 0 a 6 g/l; c) brut: até 15 g/l; d) extra-

seco: de 12 a 20 g/l; e) seco, sec ou dry: de 17 a 35 g/l; f) meio doce, meio seco ou 

demi-sec: de 33 a 50 g/l; g) doce: com mais de 50 g/l.  

A palavra “bruto” em português não surtiu o efeito desejado, pois não é um 

vocabulário referente à vinho/champagne; para aprimorar a tradução a expressão 

                                                 
6Tipos de vinho: http://www.eccevino.com/courses/les-differents-types-de-vins/. Acesso em 30 out 
2018.  
7Tipos de vinho: <https://www.bonde.com.br/gastronomia/cursos-e-eventos/aprenda-diferenciar-os-
tipos-de-vinho-e-saiba-o-que-beber-276563.html>. Acesso em 30 out. 2018. 
8 Tipos de vinho: <http://guiadoempreendedor.makro.com.br/index.php/a-classificacao-dos-vinhos-no-
brasil/>. Acesso em 30 out. 2018.  

http://www.eccevino.com/courses/les-differents-types-de-vins/
https://www.bonde.com.br/gastronomia/cursos-e-eventos/aprenda-diferenciar-os-tipos-de-vinho-e-saiba-o-que-beber-276563.html
https://www.bonde.com.br/gastronomia/cursos-e-eventos/aprenda-diferenciar-os-tipos-de-vinho-e-saiba-o-que-beber-276563.html
http://guiadoempreendedor.makro.com.br/index.php/a-classificacao-dos-vinhos-no-brasil/
http://guiadoempreendedor.makro.com.br/index.php/a-classificacao-dos-vinhos-no-brasil/


37 
 

poderia ter sido traduzida como “espumante” com baixo teor de açúcar (até 15 g/l) ou 

poderia ter sido mantida como “brut”, representando um empréstimo da língua 

francesa, remetendo à ideia de “natural”, pouco modificado pelo homem. Devido a 

esse processo tradutório, o leitor brasileiro pode não compreender o significado da 

classificação do vinho. 

Figura 7a

Figura 7b
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A classificação do vinho, como já mencionada, não está adequada, enquanto 

vinho “bruto”, poderia ser classificado como “espumante”. Existe neste quadrinho um 

processo de polissemização (ARAGÃO, 2012), que se dá a partir da palavra “brut”, 

sendo também utilizado na forma nominal feminina “brute”, que significa um animal ou 

ser primitivo. A primeira acepção de “brut” se relaciona com um vinho espumante e 

que exerce pressão sobre a garrafa, o que faz com que a rolha saia com força no 

momento em que é aberta.  

Ao traduzir “brut” como bruto, assim como já foi mencionado na análise das 

imagens 6a e 6b, a tradução se torna equivocada, uma vez que não corresponde ao 

termo utilizado em português para vinho; poderia ser feito, neste caso, um empréstimo 

da língua francesa (“brut”).  

Na fala do soldado, a palavra “brutes” traduzida como “brutamontes” se 

apresenta como um trocadilho, uma vez que o romano caracteriza o ato de Astérix e 

Obélix como um ato grosseiro, como se fosse de um animal. A ironia é representada 

por meio do trocadilho “brut/brutes” e a relação entre imagem e texto.  

 

 
Figura 8a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão em 
francês 

Expressão em 
português 

Estratégia de tradução 

a)”Brut”? a)”Do bruto?” a)tradução literal 

a)”Brut”, a)”Do bruto.” a)tradução literal 

b)”Brutes!” b)”Brutamontes!” b) adaptação. 
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Figura 8b 

 

 

O “saucisson” e as “quenelles” são de Lugdunum, conhecida como Lyon, 

cidade francesa localizada na porção leste do país, capital mundial da gastronomia. 

O significado de “saucisson” segundo o dicionário Trésor de la Langue Française é 

uma preparação de embutido à base de carne de porco, de boi ou de cavalo e de 

gordura suína picados em espessura média, temperado e apimentado, contido dentro 

de uma tripa, geralmente amarrada nas duas extremidades e é depois seca e 

consumida crua ou cozida.  

Segundo o dicionário “Larousse”, a palavra “saucisson” significa produto 

embutido à base de carne picada temperada, vendido numa tripa (distingue-se os 

“saucissons” cozidos e os secos, os quais sofrem maturação e dessecação).  

O segundo alimento, “quenelle”, segundo o dicionário Trésor de la Langue 

Française significa uma preparação em forma de círculo ou cilindro, à base de carne, 

de miúdos, ou de peixe finamente picados, incorporados a um patê de farinha, ou de 

migalhas de pão, servidos acompanhados de um molho ou de uma guarnição de patê 

quente. Segundo o dicionário Larousse, “quenelle” representa uma espécie de rolo 

feito com recheio de peixe, carne ou frango. 

O público leitor francês compreende o significado dessas especialidades 

gastronômicas, porém, o público brasileiro pode não compreender. Ao traduzir 

“saucisson” por salame, o público entende que o embutido é feito somente com carne 

suína, o qual segundo os dicionários franceses consultados, pode ser feito à base de 

carne de porco, boi ou cavalo. A palavra “quenelle” também foi traduzida por meio de 

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

a)”Voici du saucisson et des 
quenelles.” 

a)”Aqui estão um salame e 
umas empadas.” 

a)adaptação; adaptação. 
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adaptação, para a palavra “empada” em português, alimento que geralmente é feito à 

base de frango, e não peixe, como é na França.  

 

Figura 9a                                                      

 
 

Figura 9b 

 

 

Neste quadrinho, temos um exemplo de cultura geral francesa: Astérix e Obélix 

estão em Nice, cidade litorânea e localizada no sudeste da França, onde as pessoas 

causavam congestionamento no trânsito ao saírem de férias, em seus trailers, nos 

anos 60/70, época em que foi lançado o álbum Le tour e Gauled’Astérix (1965). Ao 

compararmos com o Brasil, o trailer não é o meio de transporte mais utilizado, porém, 

também temos grandes congestionamentos em cidades litorâneas em época de 

férias, período em que as pessoas saem para descansar.  

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

a)”D’oùsortez-vous? (...) 
du grand repos...” 

a)”De onde vocês saíram? (...) 
das férias...” 

a)modulação. 
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Figura 10a 

 
 
Figura 10b 

 
 

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

a)”La promenade des bretons...” a)”O passeio dos bretões...” a)tradução literal 
 

 
Ainda em Nice, Astérix e Obélix passeiam pelo ponto turístico muito importante 

da cidade, La promenade des bretons, que no caso seria La promenade des Anglais9, 

a qual representa uma avenida longa situada na baía dos Anjos em Nice – sua história 

é ligada inicialmente ao turismo internacional, à beira mar, com hotéis luxuosos e é 

uma das avenidas mais célebres do mundo.  

Entre os anos de 1932 e 1947, a pista fez parte do evento do grande prêmio 

automobilístico de Nice. Atualmente, a pista se destina a carros, porém, existem 

muitas pessoas que praticam caminhada ou corrida na mesma. Em 14 de julho de 

                                                 
9 “La promenade des Anglais”: < https://www.nice.fr/fr/patrimoine-et-culture/la-promenade-des-anglais 
>. Acesso em 02 nov. 2018.  



42 
 

2016, enquanto as pessoas assistiam aos fogos de artifício na avenida, houve um 

atentado terrorista no local. 

O autor do livro opta por denominar a avenida como La promenade des bretons 

de forma humorística, pois à época, a região que hoje compreende a Inglaterra, se 

chamava Bretanha. O leitor do original, por conhecer a referência a um local conhecido 

em toda a França, consegue entender o jogo de humor e identificar o local onde os 

personagens se encontram. Os autores pressupõem o conhecimento do leitor francês 

para compreender o jogo de humor, porém, o leitor brasileiro teria que pesquisar sobre 

o local para saber sua verdadeira denominação.  

 

Figura 11a 
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Figura 11b 

 

 

 

Neste quadrinho, temos a especialidade de Nicae (atual Nice): a salada de 

Nice10. É composta por tomate, ovos, cebola, feijão (grãos pequenos), pimentão 

verde, atum, filé de anchova, azeitona preta, folha de manjericão, rabanete, vinagre 

de vinho tinto, óleo de oliva, pimenta e sal. Segundo o dicionário Larousse, a salada 

de Nice é composta de tomate, pimentão, cebolas, anchovas e azeitonas pretas. O 

dicionário Trésor de la Langue Française não apresentou a definição deste alimento. 

Neste caso, o leitor francês compreende o sentido da salada de Nice, já o leitor 

brasileiro pode não entender a sua composição nem sua relação com a gastronomia 

local.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Salada de Nice: <http://www.lemanger.fr/index.php/salade-nicoise-vraie/>. Acesso em 02 nov. 2018.  

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

a) ”C’est bon ça, la 
salade nicaeoise?” 

a) “A salada de Nicae é realmente 
boa?” 

a) tradução literal 
 

http://www.lemanger.fr/index.php/salade-nicoise-vraie/
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Figura 12a                                  

 
Figura 12b 

 
 

 

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

a) Une bouillabaisse?” a) Uma bouillabaisse?” a)empréstimo. 

 

Segundo o segundo o dicionário Trésor de la Langue Française, “bouillabaisse” 

significa uma sopa provençal composta de peixes diversos e de crustáceos cozidos 

na salmoura com salsa, alho, açafrão, louro, óleo e tomates. De acordo como 

dicionário “Larousse”, é uma sopa provençal à base de peixes, com tomate, alho, 

salsa, óleo de oliva, cebolas, etc., tudo cozido no fundo do peixe levado à ebulição. 

Neste caso, o leitor brasileiro deveria saber o que é “bouillabaisse” ou pesquisar 

sobre este termo e descobrir que é um prato típico da região de Marselha (Massíla, 

sudeste da França); talvez o tradutor tenha optado pelo empréstimo como estratégia 

de tradução, devido ao fato de este prato ser mais conhecido internacionalmente que 

a quenelle, por exemplo (cf. Figura 8a).  
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Figura 13a 

 
Figura 13b          
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Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

a)”Je vous offrelepastix?” a)”Aceitam um pastix?” a)empréstimo 

b)”...du pastix pour nous!” b)”...e pastix para nós!” b)empréstimo. 

 
Neste quadrinho, o tradutor optou por fazer um empréstimo (“pastix”). Este 

vocábulo não foi encontrado em nenhum dos dicionários pesquisados (Trésor de la 

Langue Française e Larousse); optou-se por escrever a palavra “pastis” e desta forma, 

obtivemos alguns resultados: segundo o dicionário Trésor de la Langue Française, 

“pastis” significa bebida alcóolica de anis.  

Segundo o dicionário Larousse, “pastis” significa bebida alcóolica constituída 

de uma mistura de álcool e essência de anis, de coloração amarelada leitosa, até que 

adicionemos água.  

De acordo com o processo tradutório, o leitor teria que pesquisar o significado 

da palavra “pastis” para compreender uma das especialidades de Marselha e buscar 

o motivo do personagem falar “pastix” ao invés de “pastis” – isto se deve ao sotaque 

característico da região de Marselha11, que representa uma musicalidade, uma 

entonação diferente e a acentuação em certas consoantes, como no italiano.  

Figura 14a 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11L’accentmarseillaisva-t-ildisparaître? <http://www.leparisien.fr/societe/l-accent-marseillais-va-t-il-
disparaitre-27-04-2018-7686672.php>. Acesso em 02 nov. 2018.  

http://www.leparisien.fr/societe/l-accent-marseillais-va-t-il-disparaitre-27-04-2018-7686672.php
http://www.leparisien.fr/societe/l-accent-marseillais-va-t-il-disparaitre-27-04-2018-7686672.php
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Figura 14b 

 
 

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

a)”...ma 
rascasse?...mesoursins... 

a)”...meus peixes?...meus 
ouriços...” 

a)adaptação; tradução literal 
 

 
Neste quadrinho, optou-se pela adaptação ao traduzir a palavra “rascasse” por 

peixes. Segundo o dicionário Trésor de la Langue Française, “rascasse” designa uma 

espécie específica de peixe de cabeça grande, espinhoso. De acordo com o dicionário 

Larousse, “rascasse” significa peixe espinhoso de águas tropicais e temperadas 

quentes; de boca grande, possuindo retalhos de pele, de cabeça espinhosa. No Brasil, 

é chamado de peixe-escorpião e, ao contrário da França, não é tão consumido e não 

possui valor comercial como alimento. A palavra “oursin” significa ouriço-do-mar; 

optou-se por fazer uma tradução literal, neste caso.  

Faz-se importante frisar que a região de Marselha (Massília) está localizada na 

costa francesa, próxima de Nice e, portanto, suas especialidades tendem a ser à base 

de peixe e frutos do mar. 

Pela estratégia de tradução “adaptação”, o leitor brasileiro não entenderia o que 

seria “rascasse”, uma vez que é um tipo de peixe comum na região e bastante 

consumido. Já a tradução “ouriço” faz com que o leitor brasileiro conheça a 

especialidade culinária da região de Marselha, porém, o ato de comer este fruto do 

mar não é tão comum na cultura brasileira como é na francesa, o que pode causar 

estranhamento para os leitores da tradução que desconhecem esse fato. Mais uma 

vez, o leitor teria de fazer uma pesquisa para saber que os franceses, sobretudo em 

Marselha, têm o hábito de comer ouriços.  
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Figura 15a                                               

 
Figura 15b 

 

 
Segundo o dicionário Trésor de la Langue Française, “saucisse” significa uma 

preparação de embutido à base geralmente de carne suína, de bezerro ou de boi e de 

gordura suína, picada, temperada e salgada, contida dentro de uma tripa, de forma 

alongada e fechada nas duas extremidades. Segundo o dicionário Larousse, 

“saucisse” significa produto embutido, à base de carne picada e temperada, vendida 

dentro de uma tripa.  

A “saucisse”12 de Toulouse é uma especialidade tradicional da região sudoeste 

da França e é consumida cozida, grelhada ou assada no churrasco. O público leitor 

francês compreende o que é “saucisse”, porém, o público brasileiro, por meio da 

tradução proposta, compreenderá que é apenas “salsicha”, que geralmente é 

consumida cozida ou em cachorros-quentes, o que não corresponde à forma de 

                                                 
12A “saucisse” de Toulouse”: <https://www.cuisineaz.com/articles/comment-cuire-une-saucisse-de-
toulouse-1555.aspx>. Acesso em 03 nov. 2018.  

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

a)”...Et la saucisse, c’est bon?” a)”...E as salsichas, são boas?” a) tradução literal. 

https://www.cuisineaz.com/articles/comment-cuire-une-saucisse-de-toulouse-1555.aspx
https://www.cuisineaz.com/articles/comment-cuire-une-saucisse-de-toulouse-1555.aspx
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consumo da “saucisse” francesa, que pode ser cozida, grelhada ou assada em um 

churrasco.  

 
 
Figura 16a                                                      

 
Figura 16b 

 
 

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

a)“…le tour de Gaule…je me 
demande si nous serons ville étape.” 

a)”...a volta pela 
Gália...será que passarão 
por aqui?” 

a) modulação. A tradução de 
“pruneaux” será discutida nas 
figuras 17a e 17b 

 
A expressão “ville étape” representa a cidade que faz parte do Tour de France 

(corrida ciclística), como se fosse um ponto de chegada ou de partida. Trata-se de 

uma alusão ao título da obra Le tour de gaule d’Astérix, o que não ocorre na tradução 

em língua portuguesa, não permitindo que o leitor da cultura meta compreenda esta 

correlação à competição ciclística francesa.  
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Figura 17a                                                   

 
Figura 17b                  

 
 
 
    

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

b) “Ils s’arrêterront ici pou racheter nos 
fameux pruneaux...ils ont été signalés 
à Tolosa.” 

b) “...virão para comprar nossas 
famosas ameixas...eles foram 
vistos em Tolosa.” 

b) erro. 
 
 

 

A expressão “ville étape” representa a cidade que faz parte do Tour de France 

(corrida ciclística), como se fosse um ponto de chegada ou de partida. 

A tradução de “pruneaux”, especialidade da região de Aginum (Agen), para 

ameixa é tida como erro, uma vez que ameixa remete à fruta fresca em português, e 

não ameixa seca. Em francês, prune é ameixa e pruneau é ameixa seca. Segundo o 

dicionário Trésor de la Langue Française, “pruneau” significa ameixa seca segundo 

um método natural e artesanal (ao sol e ao fogo sobre uma cremalheira) ou de maneira 
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industrial; as variedades mais frequentes de ameixa seca são as de forma alongada 

e de um roxo quase preto. Segundo o dicionário “Larousse”, “pruneau” significa 

ameixa seca, geralmente originária de uma ameixeira. 

O leitor francês compreende o que é “pruneau” e sua relação com Agen, porém 

o leitor brasileiro pode pensar que se trata de uma ameixa fresca e não seca, assim, 

o leitor da tradução não reconhece que esse tipo de preparação e forma de consumo 

da fruta são típicos de uma região específica da França 

 

Figura 18a                                                         

 
  Figura 18b 
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Expressão em francês Expressão em português Estratégia de 
tradução 

a)”Une amphore de Burdigala 
blanc et des huîtres, s’il vous 
plaît. Pour emporter.” 

a)”Uma ânfora de vinho de 
Burdigala branco e ostras, 
por favor. Para viagem. 

a)acréscimo; 
tradução literal. 
 

 

 As vinícolas de Bordeaux13 (nome antigo – Burdigala, como está no quadrinho) 

estão entre as mais famosas do mundo, devido ao fato de vinho ser uma especialidade 

da região. Toda comida de Bordeaux é apreciada com um bom vinho. As ostras 

geralmente são consumidas com vinho branco. O vinho de Bordeaux mais famoso é 

o vinho tinto, mas Astérix pede um vinho branco, provavelmente porque é o vinho que 

se harmoniza melhor com os frutos do mar. Trata-se de um conhecimento pressuposto 

pelos autores: não se come ostras com vinho tinto.  

O leitor francês compreende que a ânfora de Burdigala é um vinho branco e 

que é comum consumi-lo com ostras. A modalidade de tradução (acréscimo) busca, 

em geral, explicar o que não ficaria claro para o leitor. Trata-se de um conhecimento 

pressuposto pelos autores em relação a seus leitores. O público brasileiro passa a 

conhecer as especialidades gastronômicas da região. Vale ressaltar que Bordeaux é 

uma região próxima ao mar, e portanto, é comum o consumo de ostras.  

 

Figura 19a                                                  

 
 

 

 

 

                                                 
13Informação retirada do site: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_bordelaise. Acesso em 30 nov. 2018.  
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Figura 19b 

 
 

Expressão em francês Expressão em português Estratégia de tradução 

a)”...les mets...jambon de Lutèce, 
bêtises de Camaracum, vin de 
Durocortorum...” 

a)”...os produtos...presunto 
de Lutécia, mentiras de 
Camaracum, vinho de 
Durocortorum...” 

a) tradução literal; erro; 
tradução literal 

b)“...saucisses...saucisson...salad
e 
nicaoise...bouillabaisse...huîtres...
vin de Burdigala...” 

b)“...salsichas...salame...sal
ada de 
Nicae...bouillabaisse...ostra
s...vinhos de Burdigala...” 

b)tradução literal; 
adaptação; tradução 
literal; empréstimo; 
tradução literal; 
tradução literal. 

 

Neste quadrinho, existe uma retomada de todas as especialidades 

gastronômicas francesas das regiões apresentadas no livro. A saber, algumas 

estratégias de tradução utilizadas permanecem as mesmas das mencionadas 

anteriormente, diferenciando-se entre as expressões “amphore de Budigala” (ânfora 

de vinho de Burdigala – acréscimo) e “vin de Burdigala” (vinhos de Burdigala - 

tradução literal, utilizando o plural da palavra “vinho”).  

Para a elaboração das análises aqui desenvolvidas foram selecionados 19 

quadrinhos da obra de Uderzo e Goscinny seguidos de suas respectivas traduções, 

identificando-se as estratégias de tradução de 35 ocorrências referentes às 

especialidades gastronômicas e à cultura francesa geral. Segue o gráfico abaixo, 

gerado com base nas modalidades de tradução de Aubert (1998) utilizadas em Uma 

volta pela Gália com Astérix: 
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Gráfico 1 – Modalidades de tradução em Uma volta pela Gália com Asterix (1985) 

 
Fonte: o próprio autor (2018) 

 

De acordo com o gráfico, a modalidade de tradução mais utilizada na obra Uma 

volta pela Gália com Astérix foi a tradução literal, ou seja, o tradutor optou por traduzir 

palavra por palavra, respeitando o mesmo número de palavras, a mesma ordem 

sintática, as mesmas categorias gramaticais, ou usando sinônimos interlinguísticos. 

Como exemplo, podemos citar a seguinte expressão: “Le jambon de Lutèce est 

justement renommé”, traduzido como “O presunto de Lutécia é muito famoso”. Como 

especialidade culinária da região, “jambon” foi traduzido por “presunto”, porém pode 

representar mais de um corte do porco, como um pernil, por exemplo.  

 A segunda modalidade de tradução mais recorrente foi o erro, isto é, houve 

uma incompreensão do texto fonte pelo tradutor, não permitindo que o leitor 

compreendesse de fato a expressão, que pode, neste caso, recorrer à imagem  do 

livro. Um exemplo é a seguinte expressão: “Mentiras de Camaracum”, ao invés de 

besteira ou de doce típico da região de Cambrai.  

A terceira estratégia de tradução mais utilizada foi o empréstimo e na mesma 

proporção a adaptação, ocorrendo cada qual quatro vezes na obra traduzida. A 

adaptação ocorre no caso de “quenelle” em que o tradutor utiliza o alimento “empada”, 

o qual não remete à cultura original francesa. O empréstimo representa o momento 

em que o tradutor opta por utilizar um vocábulo do texto fonte no texto meta. Por 

exemplo: “...acheter une bouillabaisse pour emporter...”, expressão traduzida como 

“comprar uma bouillabaisse para viagem...”. Neste caso, optou-se por manter a 

palavra “bouillabaisse” em francês no texto em português. Após uma pesquisa, 

verificou-se que “bouillabaisse” representa um prato de ensopado de frutos do mar 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Modulação

Erro

Tradução literal

Adaptação

Empréstimo

Acréscimo

Estratégias de tradução 
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(peixe, mexilhão, caranguejo, dentre outros) com fatias de pão para 

acompanhamento, originário do sul da França. Este sentido da palavra foi encontrado 

no dicionário virtual de aplicativo de celular, no dicionário Trésor de la Langue 

Française e Larousse, bem como em site virtual de receitas culinárias 

(https://www.simplyrecipes.com/recipes/bouillabaisse/). Talvez o tradutor tenha 

optado por emprestar esta palavra da língua francesa por se tratar de um prato 

conhecido internacionalmente.  

Em quarto lugar, temos a modulação. Um exemplo é quando o tradutor opta 

por tentar explicar a canção de ninar, “cantando” de uma outra forma.  

A quinta estratégia de tradução mais utilizada foi o acréscimo, ou seja, 

momento em que o tradutor opta por adicionar uma palavra ou expressão ao texto 

fonte. Por exemplo: “Une amphore de burdigala blanc...”, traduzida como “uma ânfora 

de vinho de burdigala branco...”. A palavra “vinho” foi adicionada na tradução.  

Após a realização das análises, podemos concluir que a modalidade de 

tradução “empréstimo”, que traz o vocábulo da língua fonte para o texto da língua 

meta, permite que o leitor brasileiro conheça diferentes especialidades gastronômicas 

francesas, como se pôde observar no caso de “bouillabaisse”. Em contrapartida, o uso 

da modalidade “adaptação”, como se vê no caso da tradução de “quenelle” por 

“empada”, o leitor brasileiro não tem acesso  a essa especialidade gastronômica nem 

sua relação com a região onde ele é tradicionalmente feita e consumida. Com relação 

à tradução literal, esta pode não oferecer ao leitor um arsenal de conhecimento sobre 

determinada palavra, sendo necessário que o leitor pesquise sobre aquele prato ou 

bebida – como é o caso de “jambon de Paris” traduzido como “presunto de Paris”, ou 

“Vin de Durocortorum” (atual Reims), traduzido como ”Vinho de Durocortorum” – não 

se trata de qualquer presunto nem qualquer vinho; são especialidades regionais 

reconhecidas como tais pelo público da obra no contexto original, típicos daquelas 

regiões e preparados de forma específica. Para que o leitor da tradução tenha acesso 

a essas informações, ele precisa pesquisar sobre o assunto ou conhecer esses 

elementos da cultura francesa, isto é, de que forma se consome o alimento, como ele 

se apresenta no mercado e sua relação tradicional com cada região.  

 

 

 

 

https://www.simplyrecipes.com/recipes/bouillabaisse/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa qualitativa na análise dos dados, porém quantitativa na 

amostragem das estratégias de tradução utilizadas pelo tradutor em Uma volta pela 

Gália com Asterix, trouxe-nos dados interessantes: o tipo de estratégia de tradução 

mais utilizada foi a tradução literal, ou seja, opta-se por manter no texto meta 

características do texto fonte, respeitando a categoria gramatical, por exemplo. A 

segunda estratégia de tradução mais utilizada foi o erro, ou seja, o tradutor  não 

compreendeu o texto fonte.  

Por meio deste estudo é possível perceber que a tradução está inteiramente 

ligada a aspectos culturais, não podendo o tradutor se desvencilhar dos mesmos, uma 

vez que a obra de Astérix selecionada, por exemplo, traz inúmeros eventos nos quais 

a cultura está presente: foram analisados dois: a) cultura gastronômica regional e b) 

cultura francesa geral. Laraia (1986) em sua obra traz a ideia de cultura como algo 

dinâmico, algo que deve ser refletido dentro da sociedade em que vivemos, algo que 

acompanha o tempo, a época.  

É válido ressaltar que a tradução permite que se conheça a cultura do outro, 

porém, algumas modalidades de tradução, como a adaptação, podem apagar alguns 

elementos culturais, não permitindo que o leitor aprenda mais sobre a cultura fonte.  

É importante, acima de tudo, compreender que devemos considerar a leitura 

do texto, bem como das imagens, nos quadrinhos, uma vez que uma ilustração pode 

indicar algo que pode não estar explícito por meio da informação verbal. Esperamos 

que esta pesquisa contribua para os estudos no campo da tradução, em especial de 

quadrinhos, e que os dados apresentados possam ser revisitados para futuras 

análises.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

Referências virtuais 
 
 
 
Os criadores da obra: https://www.asterix.com/les-createurs/albert-uderzo/ 
https://www.asterix.com/les-createurs/rene-goscinny/. Acesso em: 16 julho 2018. 
 
Plano Crítico sobre a obra: RitterFan - http://www.planocritico.com/critica-uma-volta-
pela-galia-com-asterix/. Acesso em: 16 julho 2018. 
 
Traduções da obra “Le tour de Gaule d’Astérix”:https://www.asterix.com/pt-pt/a-
coleccao/os-albuns/a-volta-a-galia/. Acesso em: 16 julho 2018. 
 
 
Referências bibliográficas 
 
 
ARAGÃO, S. M. Imagem e texto em tradução: uma análise do processo 
tradutório nas histórias em quadrinhos. 2012. 198f. Dissertação (Mestrado em 
Letras) – Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, Literários e 
Tradutológicos em Francês, USP, São Paulo. 2012.  
 
AUBERT, F. H. Modalidades de tradução: teoria e resultados. TradTerm, v.5, n.1, p. 
99-128, 1998.  
 

DELESSE, C. Astérix d’unbord à l’autre de l’Atlantique, ou la Grande Traversée. 
Palimpsestes, v. 11, p. 173-185, 1998. 
 
______. Le cliché par la bande: Le détournement créatif du cliché dans la BD. 
Palimpsestes, v. 13, p. 165-182, 2001. 
 
EISNER, W. Quadrinhos e arte sequencial. São Paulo: Martins Fontes. 1989. 
 
GONÇALVES, M. S. Tradução de humor: Práticas de Tradução em Astérix. 

2014. 80f. Dissertação (Mestrado em Letras Neolatinas) – UFRJ, Rio de Janeiro, 

2014. 

GOSCINNY; UDERZO. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: Hachette. 1965. 

GOSCINNY. UDERZO. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio de Janeiro: Editora 

Record. 1985.  

GEHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da 

UFRGS, 2009.. 

 

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. 11ª ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Sahar Editor. 1986..  
 

https://www.asterix.com/les-createurs/albert-uderzo/
https://www.asterix.com/les-createurs/rene-goscinny/
http://www.planocritico.com/critica-uma-volta-pela-galia-com-asterix/
http://www.planocritico.com/critica-uma-volta-pela-galia-com-asterix/
https://www.asterix.com/pt-pt/a-coleccao/os-albuns/a-volta-a-galia/
https://www.asterix.com/pt-pt/a-coleccao/os-albuns/a-volta-a-galia/


58 
 

McCLOUD, S. Desvendando os quadrinhos. São Paulo: Makron Books. 1995.  
 
SANTOS, M. O.; GANZAROLLI, M. E. Histórias em quadrinhos: formando leitores. 
TransInformação, Campinas, v. 23, n. 1, p. 63-75, 2011. 
 
SILVA, A. C. da. A tradução de imagens e palavras nas histórias em quadrinhos 
de Asterix. 2015. 131f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) – 
Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, Campinas. 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



59 
 

ICONOGRAFIA 
 

Figura 1a – UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 13, 1965.  

Figura 1b – UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 13, 1985. 

Figura 2a – UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 15, 1965.  

Figura 2b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio de 

Janeiro: Record, p. 15, 1985. 

Figura 3a – UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 15, 1965.  

Figura 3b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio de 

Janeiro: Record, p. 15, 1985. 

Figura 4a – UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 16, 1965.  

Figura 4b – UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 16, 1985. 

Figura 5a – UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 17, 1965.  

Figura 5b – UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 17, 1985. 

Figura 6a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 18, 1965.  

Figura 6b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio de 

Janeiro: Record, p. 18, 1985. 

Figura 7a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 18, 1965.  

Figura 7b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio de 

Janeiro: Record, p. 18, 1985. 

Figura 8a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 27, 1965. 

Figura 8b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio de 

Janeiro: Record, p. 27, 1985. 



60 
 

 

Figura 9a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 28, 1965.  

Figura 9b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio de 

Janeiro: Record, p. 28, 1985. 

Figura 10a - Álbum UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 29, 1965. 

Figura 10b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 29, 1985. 

Figura 11a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 29, 1965.  

Figura 11b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 29, 1985. 

Figura 12a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 31, 1965.  

Figura 12b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 31, 1985. 

Figura 13a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 31, 1965.  

Figura 13b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 31, 1985. 

Figura 14a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 32, 1965. 

Figura 14b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 32, 1985. 

Figura 15a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 36, 1965. 

Figura 15b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 36, 1985. 

Figura 16a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 37, 1965.  

Figura 16b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 37, 1985. 

 



61 
 

Figura 17a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 38, 1965.  

Figura 17b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 38, 1985. 

Figura 18a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 42, 1965. 

Figura 18b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 42, 1985. 

Figura 19a - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Le tour de Gaule d’Astérix. Paris: 

Hachette, p. 48, 1965.  

Figura 19b - UDERZO, A.; GOSCINNY, R. Uma volta pela Gália com Astérix. Rio 

de Janeiro: Record, p. 48, 1985. 

 

 
 

 
 


