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Este trabalho encontra as suas premissas basilares em:

Declaração dos Direitos Humanos (1948) - Art.1º

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000/C 364/01) 

- Art. 21º e Art. 26º

Constituição Portuguesa - Art. 71º, Art. 74º e Art. 78º

Lei da Televisão (Lei nº58/90) Art. 6º ; (Lei 31A/98) Art. 15º e Art. 44º

Directiva Europeia - “Audiovisual Media Services Without Frontiers” 

- Bruxelas, 29.03.2007 COM(2007) 170 final - 2005/0260 (COD) - Correcção à

Directiva 89/552/EEC

As propostas aqui contidas resultam de um trabalho de investigação
conducente a doutoramento sob orientação dos Professores Doutores Jorge
Díaz-Cintas (Roehampton University) e Maria Teresa Roberto (Universidade
de Aveiro) no qual se integraram vários estudos e projectos que envolveram
investigadores nacionais e estrangeiros, fornecedores e profissionais de
tradução e legendagem, alunos do Curso de Tradução da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria e membros da
comunidade Surda portuguesa. A interacção de saberes e experiências, bem
como o trabalho aturado e a monitorização de todo o processo, permitem
encarar este guia/livro de estilo como uma ferramenta de trabalho para
todos quantos se empenhem em criar condições de acesso ao texto
audiovisual a pessoas com surdez. 

Especial agradecimento aos orientadores deste trabalho; às tradutoras Ana Paula

Mota e Maria Auta de Barros; aos (ex-)alunos Rita Menezes, Tânia Simões, Inês Grosa,

Catarina Luís, Tânia Guerra, Carla Marques, Inga Santos, Pedro Gonçalves e Sérgio

Nunes; aos Conselhos Científico e Directivo da ESTG/Instituto Politécnico de Leiria; e a

todos os Surdos que contribuiram para este projecto. 
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Em Fevereiro de 2004, na União Europeia, existiam 22 milhões de

pessoas com surdez severa ou profunda. Tal significa que uma em

cada sete pessoas na Europa sofre de problemas auditivos.

Em 2005 haverá 81,5 milhões de pessoas com surdez na União

Europeia e restantes países europeus; número que se estima ser de

90 milhões no ano 2015.

cf. Marcel Bobeldijk, (Presidente da Federação Europeia para pessoas com deficiência auditiva), 

em declarações por ocasião da Conferência “Access to the Information Society” 

realizada em Bruxelas, a 25 de Fevereiro de 2004. 

(http://ictrnid.org.uk/euc/txtmb.html)

Em Portugal, de acordo com os dados dos CENSOS 2001, 

dos 10 356 117 residentes recenseados:

- 636 059 são portadores de deficiência; 

- 84 172 são deficientes auditivos; 

- 1 656 602 têm idade inferior a 14 anos; 

- 1 693 493 têm idade superior 65 anos; 

- 226 715 são de nacionalidade estrangeira;

- 38% da população tem apenas o 1º ciclo; 

- 9% da população é analfabeta.
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1. Introdução

1.1. Objecto e aplicação

Este guia descreve um modelo de legendagem que visa a

tradaptação (tradução e/ou adaptação) de toda a componente

sonora (verbal e não-verbal) do texto audiovisual e sua apresentação

visual em forma de legendas compostas por conteúdos verbais e

icónicos.

Estas orientações são aplicáveis, de forma genérica, à legendagem

intra e inter-linguística pré-gravada, a utilizar em programas

televisivos: longa-metragens, séries, novelas, documentários e

entrevistas, entre outros. Sempre que determinado género requeira

soluções específicas, como é o caso particular de legendagem para

crianças, tal será assinalado de forma expressa. 

Grande parte das propostas descritas são aplicáveis a outros tipos de

legendagem e a outros media (cinema, DVD e produtos multimedia)

com os devidos ajustes às condições técnicas de cada caso.

1.2. Destinatários

Este documento poderá ser utilizado por profissionais e técnicos de

tradução e legendagem (tradutores, legendadores, profissionais de

televisão, programadores, entre outros); por professores e alunos de

tradução audiovisual; e por pessoas que se interessem pela

comunicação, pelo texto audiovisual e/ou pela legendagem.
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1.3. Utentes do produto deste tipo de legendagem

A legendagem aqui descrita destina-se, de modo particular, a

pessoas com surdez. Este grupo heterogéneo de destinatários inclui

pessoas da comunidade Surda (aqui referidos como Surdos) que lêem

a língua portuguesa como segunda língua, visto terem como língua

materna a Língua Gestual Portuguesa (LGP); pessoas com surdez

parcial e/ou adquirida (aqui referidos como ensurdecidos) que

poderão ter audição residual e/ou memória auditiva. Será de incluir

neste último grupo pessoas de idade que, frequentemente,

apresentam surdez associada a outras patologias inerentes ao

envelhecimento.

É fundamental ter em mente que pessoas com surdez, e muito

particularmente aquelas que ficaram surdas antes de adquirem uma

língua oral (surdez pré-lingual), ou que não dominam a língua

gestual, revelam lacunas linguísticas que se reflectem numa leitura

mais lenta e numa maior dificuldade na interpretação do texto

escrito. Uma vez que a legendagem apresenta texto fragmentado,

condicionado pela velocidade e ritmo do texto audiovisual, este exige

um grande esforço de leitura selectiva e de memória. A pessoa com

surdez beneficiará de qualquer estratégia que a ajude a desenvolver

a sua capacidade de leitura, a activar a sua audição residual e/ou a

ultrapassar ruídos inerentes à sua condição.

Para além de se adequarem à criação de legendagem para pessoas

com surdez, muitas das directrizes aqui elencadas poderão ser

aplicadas na criação de legendas para outros públicos. São

particularmente úteis na criação de legendas para crianças em idade

de aprendizagem da leitura e estrangeiros com fraco domínio da

língua portuguesa. Serão igualmente aplicáveis em materiais exibidos

em espaços públicos (ex. metro, centros comerciais,...) em que o

ruído se torna impeditivo de uma óptima recepção do texto original.
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1.4. Objectivos deste modelo de legendagem

Permitir uma maior igualdade de circunstâncias no acesso ao texto

audiovisual televisivo por parte de pessoas com surdez ou com

dificuldades na apreensão do texto audiovisual por razões cognitivas,

sensoriais ou de outra natureza.

Oferecer modelos de português escrito que sirvam para o

desenvolvimento de técnicas de leitura da língua portuguesa.

Reforçar conhecimentos linguísticos (vocabulário, estrutura sintáctica

e valor semântico) e oferecer oportunidades de enriquecimento

cultural e linguístico a todos os níveis. 

1.5. Características básicas

Correcção formal da língua portuguesa escrita.

Mensagem sintética mas completa.

Identificação de falantes.

Informação adicional sobre emoções perceptíveis no tom e

modulação da voz.

Informação complementar sobre efeitos sonoros.

Descrição de música com valor narrativo ou descritivo.

Adequação do tempo de leitura.
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2. Clarificação de conceitos

Tradaptação – Transposição (com tradução e/ou adaptação) da mensagem

sonora (verbal e não-verbal) a uma forma visual (verbal e/ou icónica).

Tradução – Transposição da mensagem verbal de uma língua a outra (trad.

inter-linguística) ou do modo oral ao modo escrito (trad. intra-linguística).

Adaptação – Transformação de uma mensagem original com vista a uma

maior adequação às necessidades de determinados receptores.

Tradaptador - Pessoa que faz tradaptação (pode incluir a função de

tradutor e de legendador).

Legendas – Texto escrito apresentado de forma temporizada, contendo a

tradução e/ou adaptação da componente sonora de textos audiovisuais.

Legendagem inter-linguística – Legendas utilizadas em textos

audiovisuais falados em língua estrangeira. As legendas apresentam uma

tradução das falas do texto original na língua de recepção.

Legendagem intra-linguística - Legendas escritas na mesma língua do

texto verbal oral presente no texto audiovisual.

Legendagem aberta (electrónica) - Legendas apostas sobre a imagem,

apresentando-se visíveis sem que haja necessidade de qualquer

descodificador. A letra é habitualmente branca com contorno escuro para

maior legibilidade.

Legendagem fechada (teletexto) - Legendas “escondidas” e

voluntariamente accionadas, através do sistema de teletexto. A letra pode

ser de várias cores e apresentada sobre fundo preto (ou de outra cor).

Legendagem pré-gravada - Legendas preparadas; inseridas e gravadas

sobre peças/programas antes de serem exibidas.

Legendagem em directo - Legendas preparadas antecipadamente, mas

apenas inseridas no momento em que a emissão vai para o ar. 
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Legendagem ao vivo (em tempo real) - Legendas criadas e inseridas no

momento de uma emissão em directo (exemplo: noticiários, entrevistas,

eventos desportivos, ...). 

Legenda fixa / em bloco - Apresentação da legenda como um todo, de

forma sincronizada com o som/imagem mantendo-se imóvel durante a sua

exibição (situação habitualmente utilizada em Portugal em legendagem

aberta e fechada).

Legenda móvel (crawl) - A legenda surge em movimento, da direita para

a esquerda, de forma contínua, sem preocupação de sincronização com as

falas (em Portugal, situação frequentemente utilizada em blocos noticiosos e

em mensagens de rodapé apresentadas em programas interactivos). 

Legenda cumulativa (add-on) - Uma segunda legenda é apresentada, por

baixo da primeira, sem que a primeira seja retirada ou movida do lugar

inicial. Esta técnica é particularmente útil em situações de pergunta e

resposta, podendo contribuir para efeitos de suspense e para a manutenção

de maior coesão entre pergunta e resposta.

Legenda rolante (roll-up) - Sempre que uma nova legenda entra, a

legenda anterior sobe uma linha, até um total de 3-4 linhas. Esta técnica é

particularmente utilizada em legendagem ao vivo (com transcrição integral

do texto verbal) pelo que não contempla cuidados no que diz respeito a

divisões de legendas ou a cortes. 

Legenda tipo “karaoke” - Introdução da legenda palavra-a-palavra, de

forma sincronizada, até que se forme a legenda completa. Poderá ter

aplicação prática na legendagem de canções, permitindo uma estreita

sincronização entre a legenda e o ritmo da melodia. 

Legendador(1) - Equipamento utilizado para a preparação/criação, inserção

e temporização de legendas.

Legendador(2) - Pessoa que apenas insere e temporiza legendas, utilizando

equipamento/programa(s) dedicado(s), sem intervenção sobre o seu

conteúdo.

Tradutor-Legendador - Pessoa que cria (traduz e/ou adapta), insere e

temporiza texto em forma de legenda em materiais audiovisuais ou

multimédia.
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3. Apresentação do texto 

A forma como o texto é apresentado numa legenda e no ecrã

dependerá do seu posicionamento, formatação e segmentação.

3.1. Posicionamento

Como as legendas ocupam obrigatoriamente parte da imagem,

deverá haver cuidado com o seu posicionamento para que não

tapem qualquer elemento importante da mesma.

Em termos gerais, as legendas são colocadas na zona inferior do

ecrã, com alinhamento centrado.

Em situações em que a acção decorra essencialmente na zona

inferior do ecrã (exemplo: um jogo de snooker) as legendas poderão

ser apresentadas na parte superior do mesmo ou em outro local do

ecrã considerado adequado. Nestes casos, as legendas deverão

manter-se na mesma posição durante o programa todo.

Em programas em que surja um oráculo ou outra informação escrita

no ecrã (exemplo: a identificação de um entrevistado num

documentário), a legenda deverá ser elevada ou deslocada para o

lado, de forma a não cobrir essa informação. No caso de se

pretender traduzir/adaptar o oráculo, a legenda deverá tapá-lo na

totalidade, de forma a substitui-lo.

Em peças publicitárias, as legendas poderão ser deslocadas para

qualquer parte do ecrã, e trabalhadas de forma criativa, desde que

se mantenha coerência interna e tal deslocação não dificulte a sua

leitura.
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Uma legenda não deve tapar a boca do falante, pois, no caso de

legendas intra-linguísticas, há espectadores que acompanham as

falas através de leitura labial.

As legendas poderão ser deslocadas para a esquerda ou para a

direita de maneira a auxiliar a pessoa com surdez a identificar o

falante (caso apareçam várias personagens no ecrã em simultâneo)

ou a perceber qual a origem do som que poderá surgir de fora do

ecrã.

Aparecem também posicionadas à esquerda legendas contendo

informação complementar (exemplo: identificação de falantes,

música ou efeitos sonoros).

3.2. Número de Linhas

Habitualmente, as legendas apresentam-se em uma ou duas linhas,

posicionadas na parte inferior do ecrã. Quando a legenda se

apresenta em uma só linha, esta deverá ser colocada na linha inferior,

libertando ao máximo o ecrã.

Será preferível uma legenda de duas linhas curtas a uma legenda

longa, em uma só linha. Tal permitirá dividir a frase de forma a

auxiliar o leitor, orientando-o para a leitura de unidades de sentido,

incrementando a velocidade de leitura.

É possível ter mais do que duas linhas por legenda. Uma terceira

linha poderá ser utilizada para introduzir comentários curtos

(exemplo: nome do falante ou informação sobre a componente

sonora), desde que tal não tape alguma componente importante da

imagem.

3.3. Cores

As sugestões aqui apresentadas têm como premissa base as
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condições técnicas dos equipamentos de teletexto actuais que

permitem a utilização de um leque de oito cores, aplicáveis à letra e

à caixa de texto: branco, preto, amarelo, cyan, verde, magenta,

vermelho e azul. Todas as combinações são tecnicamente viáveis, o

que não significa que sejam adequadas à legendagem por razões de

legibilidade.

O recurso a legendas de diferentes cores deverá ser feito de forma

consistente e sem que se torne um factor de distractivo ou elemento

susceptível de gerar confusão.

Dada a natureza diversa dos vários géneros televisivos, considera-se

necessário predeterminar diversos códigos de cor a serem aplicados

de forma sistemática, permitindo que o telespectador adquira, com

o tempo e o uso, hábitos de descodificação que lhe facilitem uma

percepção mais completa do todo audiovisual.

Em termos genéricos, haverá a considerar três tipos diferentes de

utilização de cor. Uma primeira, a aplicar em programas com um

número elevado de participantes e grande diversidade de efeitos

sonoros com valor narrativo, como será o caso de longa-metragens,

séries e novelas; uma segunda, a aplicar em programas estruturados

em torno de um elemento principal (apresentador ou entrevistador):

entrevistas, chat-shows, concursos, programas de variedades, entre

outros; e uma terceira, a utilizar em documentários onde a locução

em voz off surge como característica principal. Exemplificação

detalhada abaixo.

Sempre que haja recurso a cores, tal deverá ser devidamente

assinalado (e/ou explicado) através de informação no início dos

programas ou de nota de rodapé (tipo crawl), em página de teletexto

criada para o efeito e através de outras fontes de informação (página

Web, jornais e revistas).
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Queres vir ao futebol ?

(Manuel)

(gritos)

- Hoje, não. Estou doente.

- Vais à escola ?

3.3.1. Longa-metragens, séries e novelas

A fim de evitar possíveis confusões, pelo elevado número de

intervenientes e sua interacção, todas as legendas correspondentes a

diálogos deverão ser escritas a branco sobre fundo preto. Neste

contexto, as cores serão reservadas apenas para diferenciar

informação adicional, como será o caso de legendas sobre efeitos

sonoros, modulação de voz e música.

Branco sobre preto

- Falas e diálogos. Exemplo:

Amarelo sobre preto

- Identificação de personagens. Exemplo: 

- Comentários sobre efeitos sonoros. Exemplo: 
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Três pombinhas a voar.

Lá vai uma, lá vão duas

(��)

(�� samba) (# música romântica)

Agora, o estado do tempo.

:-s Não acredito !
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- Falas transmitidas através de aparelhos electrónicos (robô,

computador, telefone, altifalante, rádio, televisão). Exemplo:

- Ícones de emoção  :-/ - (Smileys). Exemplo:  

Cyan sobre preto. 

- Toda a informação sobre música. Exemplo: 

- Letra de canções. Exemplo:
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3.3.2. Entrevistas, ‘chat-shows’, concursos…

Em programas desta natureza, é relativamente fácil identificar os

falantes apenas acompanhando as imagens, pois os interlocutores

são, na maioria dos casos, apresentados no ecrã de forma isolada. 

Nesses casos, será atribuída a cada falante uma cor que será utilizada

de forma consistente sempre que este intervier. Cada género de

programa ditará as suas próprias regras, em função das suas

características. Estas  regras deverão ser mantidas para todos os

programas de um mesmo género. As cores deverão ser utilizadas

com cuidado para que não sirvam de elemento distracção. 

Ao locutor/apresentador/entrevistador será sempre atribuída a cor

branco sobre preto.. Tal manter-se-á em situações em que haja mais

do que um locutor/apresentador/entrevistador (exemplo, um

entrevistador no estúdio e outro a fazer uma reportagem de exterior

ou dois entrevistadores em estúdio). 

Sempre que o diálogo se estabeleça apenas entre dois interlocutores

(ex. entrevistador e entrevistado), ao segundo interlocutor será

atribuída a cor amarelo sobre preto . No caso de debates em que

surjam até 5 interlocutores, poder-se-á atribuir a cada um uma cor,

que será mantida de forma consistente, identificando assim as falas

de cada interveniente. 

Exemplo: (por ordem decrescente de legibilidade)

Entrevistador(es): branco

Interveniente 1: amarelo

Interveniente 2: cyan

Interveniente 3: verde

Interveniente 4: magenta

20
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No caso de chat-shows, em que há a intervenção de muitas pessoas,

será de manter a cor amarelo para todas as legendas, à excepção das

legendas referentes às intervenções dos entrevistadores,

apresentadores ou moderadores que deverão surgir a branco .

3.3.3. Documentários

O documentário, que normalmente comporta locução e entrevistas,

poderá, à semelhança dos casos anteriores, beneficiar da utilização

de cores para identificação de falantes. 

Desta feita, e por uma questão de coerência, as legendas referentes

à narração em  voz-off deverão aparecer a amarelo . As falas deverão

surgir sempre a branco , recorrendo-se a outras modalidades de

identificação de falantes (nome, posicionamento de legenda) sempre

que seja necessário.

3.3.4. Utilização da cor como recurso estilístico ou para fins

didácticos 

O recurso a outras convenções que não as acima transcritas deverá

basear-se em objectivos concretos que se considerem fundamentais

para a obtenção de determinados efeitos. Em momento algum

deverão ser aplicadas opções que não se traduzam em mais-valias

para os receptores.

No caso de longa-metragens, séries e novelas, em que se utiliza

apenas a cor branca na legendagem de falas e diálogos, poderá ser

explorado o recurso a cores para efeitos especiais, tais como a ênfase

e a modulação. 
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Poderá ser criado um código de cores. Exemplo: (amarelo para

realce).

Este recurso deverá ser utilizado sob orientações pedagógicas e

poderá ter aplicações interessantes na legendagem de materiais

didácticos para o ensino da leitura. Do mesmo modo, na modalidade

“karaoke” poder-se-á “colorir” sequencialmente diferentes partes

da legenda. Esta possibilidade pode ser aplicada na legendagem de

canções ou quando se quiser imprimir determinado ritmo de leitura.

Em legendas coloridas, o realce deverá sempre ser dado pelo uso da

cor que tiver maior legibilidade. Exemplo:

colorir uma palavra de cada vez

colorir progressivamente a frase, palavra-a-palavra

És mesmo linda !

Mas o gato, não morreu

Atirei o pau ao gato

Mas o gato, não morreu

Atirei o pau ao gato
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colorir progressivamente a frase, sílaba-a-sílaba

3.4. Formatação

3.4.1. Fontes

A fonte apresentada em teletexto (AlphaMosaic font) encontra-se

pré-determinada pelo próprio equipamento e permite apenas a

criação de caracteres alfanuméricos, de espaçamento fixo, até um

total de 4 linhas de 36 caracteres visíveis, ocupando um máximo de

30% da altura e 80% da largura do ecrã.  

Apesar das suas limitações, poder-se-á utilizar letras maiúsculas e

minúsculas. As legendas deverão obedecer às regras de capitalização

utilizadas na língua portuguesa escrita. No entanto, para facilidade

de identificação e leitura, os comentários do tradaptador apresentar-

se-ão sempre e só em letras minúsculas. Exemplo:
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Mas o gato, não morreu

Atirei o pau ao gato

(criança grita)
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Itálico

O equipamento de teletexto actual não permite o recurso ao itálico. 

Negrito

O equipamento de teletexto actual não permite o uso de negrito. 

Maiúsculas

A utilização de letras maiúsculas para realçar uma frase ou palavra

poderá ser um recurso expressivo a explorar. Deverá, no entanto, ser

utilizado com moderação para não sobrecarregar a legenda e para

não dificultar a leitura. Exemplo:

3.4.2. Espaçamento

O espaçamento entre palavras e a pontuação deverá seguir as

normas do português escrito. Porém, dado que certos equipamentos

apresentam legendas pouco legíveis, será aconselhável ter algum

cuidado, para que se evite ambiguidades e não se induza o leitor em

erro, caso particularmente notório com o uso de pontos de

exclamação e de interrogação. Assim, e sempre que possível

(havendo espaço), deverá deixar-se um espaço antes do ponto de

exclamação ou ponto de interrogação.

Mas foste TU a gritar primeiro !
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Passa-me o lenço! Passa-me o lenço !

evitar preferível

Deverá, igualmente, haver espaço duplo entre um smiley e a

restante legenda. Exemplo:

3.4.3. Alinhamento

Em termos genéricos, as legendas deverão ter um alinhamento

centrado, salvo as legendas deslocadas à esquerda (comentários,

letra de música) que serão igualmente alinhadas à esquerda; e as

legendas deslocadas para identificação de falantes que serão

alinhadas à direita ou à esquerda de forma consistente com o seu

posicionamento. Exemplo:

:-& Posso entrar ?

- Eu também.

- Estou cansado.

(�� tema Solange)  
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4. Componente espacio-temporal

4.1. Sincronização

Em termos gerais, uma legenda deverá estar sincronizada com a fala

que reproduz. Todavia, nem sempre o texto sonoro se encontra

sincronizado com a imagem, podendo surgir de forma assíncrona.

Tendo em conta que o receptor Surdo se guia pela imagem e não

pelo som, a haver tempo de leitura, será de privilegiar a sincronia

com a imagem, garantindo assim a manutenção de uma “lógica

visual”.

4.1.1. Entrada de legenda

A legenda deverá dar entrada em sincronia com o início da fala,

desde que a personagem esteja visível no momento em que começa

a falar. 

Quando a personagem se encontra fora do ecrã no momento em que

inicia a fala, e caso o tempo de leitura o permita, a legenda deverá

entrar apenas no momento em que a personagem se torna visível.

Para ganhar algum tempo de leitura, uma legenda poderá entrar um

pouco antes do início da fala, até um máximo de 10 frames, se a

personagem estiver em primeiro plano, e até 15 frames, se estiverem

várias personagens em cena.

Uma legenda nunca deverá entrar imediatamente antes de um corte.

Particular atenção será devida no caso de legendas que entrem muito

perto de uma mudança de plano; se possível, tal situação deverá ser

evitada.
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Por vezes, quando as falas de uma personagem se prolongam por

várias legendas, estas não precisam de estar perfeitamente

sincronizadas com as falas. O tradaptador pode adequar os tempos

de entrada e saída ao tempo necessário à leitura de cada legenda.

No caso de legendas cumulativas, a segunda legenda dará entrada

na altura considerada mais adequada e só depois da primeira

legenda ter tido tempo de leitura suficiente.

4.1.2. Saída de legenda

Em termos ideais, a legenda deverá sair em sincronia com o fim da

fala, desde que se garanta tempo de leitura suficiente.

Nenhuma legenda deverá atravessar cortes, sob pena de se tornar

irrelevante ou de difícil leitura. 

Quando a saída de uma legenda coincide com um corte, e havendo

tempo de leitura, tal deverá acontecer até pelo menos 5 frames antes

do corte para que a transição seja mais suave.

Caso seja imperativo que a legenda se mantenha no ar para além de

uma mudança de plano ( para que haja tempo de leitura) esta deverá

manter-se no ar durante pelo menos 10 frames após o mesmo. 

Nas legendas cumulativas, a primeira legenda deverá sair com a

segunda legenda e apenas depois de ter havido tempo suficiente

para a leitura das duas partes.

4.2. Tempo de Leitura

O tempo de exibição de qualquer legenda deverá ser calculado de

forma a garantit tempo de leitura das legendas tendo em conta que

será necessário tempo para a descodificação das restantes
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componentes presentes na imagem. 

O ritmo de apresentação de legendas será inevitavelmente

influenciado pelo ritmo do filme ou programa, mas competirá ao

tradaptador proceder aos ajustes necessários, aplicando técnicas de

tradaptação que garantam uma cadência harmoniosa e condições de

leitura adequadas.

Partindo do tempo de leitura habitual em legendagem aberta em

Portugal de 160-170 palavras por minuto, e tendo em conta que

pessoas com surdez têm, habitualmente, um ritmo de leitura mais

lento, propõe-se uma base de 120-130 palavras por minuto. 

Neste contexto, em situação alguma poderá uma legenda ser

apresentada por tempo inferior a 1 segundo e 5 frames (1:05). Por

outro lado, será de evitar legendas com mais de 5:20. Uma legenda

com mais de 6:00 deverá ser dividida em duas legendas

independentes.

Sugestões: 

(Estes dados foram obtidos com base em propostas europeias e através da análise de

legendas testadas em Portugal devendo ser encaradas apenas como uma base

orientadora)

Uma palavra única e de fácil percepção 1:05

Frase simples (em linha única ou dividida em duas) 1:20

Frase simples, mas longa, dividida em duas linhas 2:00

Duas frases simples em duas linhas 2:10

Frase complexa, mas curta, em uma ou duas linhas 2:15

Frase de sintaxe complexa, mas com vocabulário fácil 3:00

Frase de sintaxe simples, mas com vocabulário menos comum 3:00
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Frase com termos específicos fora do léxico comum 3:15

Frases com conceitos técnicos ou culturais pouco conhecidos 4:00

Frases longas, complexas e de conteúdo denso 5:20

Comentários sobre efeitos sonoros 3:00

Informação sobre música - 1 linha 3:00

Informação sobre música - 2 linhas 3:30

Comentário sobre efeito sonoro + informação sobre música - 2 linhas 4:00

Ícones de continuação  (��) (#) enquanto relevante  

Inclusão de ícone de expressão (smileys) +5 frames 

Legendas cumulativas +10 frames

Sempre que uma legenda contenha termos técnicos, palavras em

língua estrangeira, números, calão ou factores que possam requerer

maior esforço de interpretação deverá ser exibida durante mais

tempo para permitir a sua interpretação.

Sempre que possível, colocar os termos mais complexos no fim da

frase para que a leitura seja mais rápida. Este procedimento nunca

deverá comprometer a correcção linguística ou adulterar o conteúdo

da mensagem.

A divisão das legendas em unidades de sentido e em duas linhas em

vez de uma, conforme sugerido em 3.2., poderá contribuir para uma

leitura mais rápida.
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5. Técnicas de Tradaptação

Tradaptar implica traduzir mensagens intersemióticas, adaptando-as

às necessidades de determinados receptores. Este processo, aplicável

em legendagem inter e intra-linguística, pode dar-se a vários níveis e

pode exigir diferentes processos tradutológicos. As opções tomadas

pelo tradaptador irão reflectir-se numa maior ou menor adequação

do texto de chegada, normalmente texto verbal/escrito inserido no

todo audiovisual, às necessidades de quem precisa de receber,

apenas através da visão, o texto original multi-dimensionado.

Em legendagem intra-linguística coloca-se frequentemente a

questão da escolha entre a transcrição integral das falas (verbatim) e

o recurso a processos de tradaptação.

A técnica de transcrição integral é defendida por quantos reivindicam

que as legendas contenham tudo o que é dito e que vêem nesse

método condições de igualdade de acesso e a possibilidade de

associação directa entre a leitura da legenda e o texto fónico, muitas

vezes feita através da leitura labial. A transcrição, embora se

pretenda tão próxima do texto oral quanto possível, obriga sempre a

alguns acertos (omissões, simplificação) para que haja sincronização

temporal entre a leitura do texto escrito e a fala. A transcrição é

particularmente utilizada em situações de legendagem ao vivo (ex:

noticiários) que, pelo seu imediatismo, obedece a regras próprias.

Os preconizadores da segunda hipótese - legendas adaptadas -

defendem que haverá necessidade de editar as mensagens verbais e

sonoras apresentadas no texto original transpondo-as para legendas

a serem lidas em tempo pré-estabelecido. Será feita a passagem de

um texto oral ao modo escrito, com tudo o que tal implica. No caso

de legendagem para Surdos e pessoas com défice auditivo, torna-se T
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imprescindível a introdução de informação referente a componentes

sonoras não-verbais e a introdução de elementos que possam

explicitar aspectos paralinguísticos não percepcionados por estes

públicos. Para além disso, e tendo em conta as características dos

receptores em causa, será de criar legendas que se assumam como

“texto escrito”. Como tal, será de privilegiar a correcção formal e a

simplicidade, garantindo fácil leitura e apresentando legendas que

poderão servir de modelo linguístico para muitos que vêem nelas um

veículo de aprendizagem da língua escrita. 

Em suma, qualquer exercício de tradaptação obrigará a uma

interpretação da mensagem original. No entanto, em termos ideais,

as modificações efectuadas não deverão alterar significativamente o

conteúdo semântico da mesma e justificar-se-ão pela maior

adequação às necessidades do receptor com surdez. Diferentes tipos

de programas, exibidos a horas diferentes e dirigidos a públicos

distintos, exigirão respostas igualmente diferenciadas pelo que

qualquer elenco de soluções deverá ser apenas encarado como mera

listagem. A aplicação de uma ou de outra técnica de tradaptação

deverá ser ponderada em função do ganho que daí possa resultar

para o receptor: a transmissão da mensagem original, a adequação

à sua língua/cultura e a facilitação da leitura.

Em termos genéricos, no texto a legendar, existem elementos de três

tipos:  

elementos indispensáveis j têm de ser integrados

obrigatoriamente;

elementos parcialmente dispensáveis j podem ser

condensados;

elementos dispensáveis j podem ser omitidos.

Para que se atinja uma legendagem coerente e adequada às

necessidades do receptor com surdez, dever-se-á perspectivar estes
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elementos em função da carga semântica de todas as componentes

sonoras: componente linguística (palavras); componente paralinguística

(elementos de prosódia) e componente não-linguística (efeitos sonoros

e música). 

O processo de tradaptação inclui técnicas de redução e omissão, de

paráfrase e de adição, num equilíbrio tenso entre a busca de tempo

de leitura e a oferta visual de toda a componente sonora.

5.1. Técnicas de Redução/Omissão 

Considera-se que haja redução sempre que a legenda transmita as

ideias expressas nas falas originais de forma abreviada. Em termos

genéricos, toda a legendagem se caracteriza pela sua economia. A

tensão tempo/espaço leva a que se proceda a reduções de vários

tipos. Quando se procura fornecer os elementos indispensáveis, dá-

-se frequentemente a necessidade de proceder à paráfrase ou à

simplificação de tempos verbais compostos, à síntese ou divisão de

frases complexas. Esta prática é particularmente utilizada quando o

objectivo central é manter o conteúdo semântico da frase - i.e., a

informação.

Será possível incorporar grandes quantidades de informação de

forma sintética através de técnicas de reverbalização. Em

legendagem intra-linguística (para ouvintes ou pessoas com surdez

parcial) esta estratégia é fortemente desaconselhada pelo facto de

levar a grandes alterações, afastando as legendas das palavras ditas,

contribuindo assim para um desfasamento entre a componente oral

e a escrita.

De todas as técnicas de adaptação, a omissão surge como aquela

que menos altera o conteúdo da mensagem escrita em função do

conteúdo da mensagem oral quando incide sobre elementos T
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considerados redundantes ou supérfluos ou presentes em outras

componentes, nomeadamente na imagem. Frequentemente,

omitem-se interjeições, comentários tornados óbvios pelo contexto,

reforços como a repetição de nomes ou frases feitas (exemplo:

saudações). No que diz respeito à legendagem para pessoas com

surdez, deverá haver cuidado acrescido na aplicação da técnica de

omissão, pois a informação que possa parecer óbvia para os

ouvintes, poderá ser indispensável a estes receptores. Será apenas de

recorrer à omissão em situações em que haja falta notória de tempo

de leitura.

5.2. Técnicas de Expansão/Adição/Explicitação

Da mesma forma como há que dar especial atenção ao factor

“economia” em legendagem em termos gerais, no caso de

legendagem para pessoas com surdez haverá a necessidade de

acrescentar informação sobre as componentes paralinguística e não-

linguística não perceptíveis através da imagem. 

No que diz respeito à componente verbal, a expansão poderá ser um

recurso para garantir uma maior leiturabilidade. Por exemplo, em vez

de se utilizar o grau superlativo absoluto sintético do adjectivo,

poder-se-á utilizar a sua forma analítica (ex. paupérrimo / muito

pobre), tornando a sua compreensão muito mais rápida. 

Para além de ser fundamental manter toda a informação que,

embora redundante para o ouvinte, não o será para a pessoa com

surdez, haverá necessidade de acrescentar comentários que

modulem as palavras escritas (ex.: recorrendo a smileys que ilustrem

os significados “escondidos” na entoação da voz), que forneçam

informações sobre a componente sonora e que dêem conta da

componente musical. Todos estes comentários complementares

deverão ser feitos de forma simples, em escrita quase telegráfica, de
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maneira a que a sua leitura não exija demasiado esforço.

A fim de facilitar o acompanhamento dos diálogos, situação

particularmente difícil em certos filmes, séries e novelas, será de

explicitar as passagens de um a outro falante, introduzindo os seus

nomes sempre que haja tempo de leitura e o contexto o torne

pertinente.

Quando considerado necessário, para a clarificação de relações entre

itens pressupostos (apresentados anteriormente ou a apresentar

posteriormente), será de privilegiar a coesão lexical e gramatical, de

forma a explicitar tais relações. Será de evitar o uso de deíticos, factor

que exige maior esforço referencial, pelo que será preferível a sua

explicitação repetindo o nome ou explicitando o referente sempre

que o mesmo não esteja óbvio através da imagem.

Atenção: Todas as técnicas de tradaptação têm como único

objectivo criar melhores condições de leiturabilidade. Compete ao

tradutor/tradaptador-legendador identificar, de forma clara, o seu

público-alvo e avaliar as soluções mais adequadas em cada situação.

A utilização das várias técnicas jamais poderá alterar o estílo do texto

original, ser factor de censura ou, de alguma forma, comprometer a

mensagem original.   
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6. Componente linguística / verbal

coesão - coerência - adequação - correcção - precisão - clareza - harmonia

Tendo em conta as condicionantes inerentes à legendagem

(constrangimentos de ordem temporal e espacial), será de dar

especial atenção à verbalização/expressão de modo a que as

legendas sejam de fácil leitura e compreensão. Uma vez que a leitura

de legendas pode exercer uma forte influência sobre o

melhoramento de competências linguísticas das pessoas com surdez,

a legendagem deverá evidenciar cuidados especiais com a correcção

formal, clareza e adequação.

6.1. Expressão oral vs. Expressão escrita

A linguagem oral e a linguagem escrita são modos diferentes que

obedecem, por isso mesmo, a regras distintas. A primeira, mais

espontânea e efémera na sua existência sonora, vive da redundância,

de elementos paralinguísticos e de sinais não-linguísticos (gestos,

expressão do rosto, gestão do espaço) para se concretizar. Por outro

lado, a linguagem escrita, mais fixa na sua forma visual, caracteriza-

-se pela linearidade, maior normatividade e contenção. 

A transposição de um modo ao outro leva, leva obrigatoriamente, a

processos de modulação, elisão e, particularmente, de estruturação.

De forma simplista, processa-se à depuração de algumas marcas de

oralidade e de elementos redundantes e procura-se facilitar a leitura

de construções frásicas que, na oralidade, surjam como menos

claras. C
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Na legendagem para pessoas com surdez, a passagem da oralidade

à escrita deverá ser feita de forma a que a escrita comunique o

máximo possível da informação contida na expressão oral. Estes

receptores não têm acesso aos elementos paralinguísticos (entoação,

ritmo, intensidade da fala) e precisam de maior explicitação de

elementos que o receptor ouvinte poderá captar de forma

automática apesar de estar a ler legendas.

Considera-se uma prioridade manter a correcção da expressão

escrita, reduzindo ao máximo possíveis ruídos ao nível lexico-

-gramatical. Qualquer desvio, mesmo que intencional, poderá

resultar em complicações acrescidas para quem tem, à partida,

maiores dificuldades de leitura. Assim, será de avaliar sempre se o

ganho proveniente da introdução de marcas de oralidade no texto

escrito não representa maior esforço para o receptor s/Surdo e,

consequentemente, ruído acrescido, dificultando ou impedindo

mesmo a recepção da mensagem. 

6.2. Estilo e Registo 

Diferentes géneros fílmicos e programas televisivos apresentarão

marcas estilísticas próprias que resultam das técnicas de composição

e realização bem como da localização espácio-temporal e do ritmo

da acção. A linguagem utilizada dará conta dessas mesmas opções e

terá um importante papel no todo audiovisual. Assim, o tradaptador

deverá estar atento a todas as marcas estilísticas existentes no texto

de partida, procurando mantê-las no texto de chegada, para que as

suas legendas interpretem, de forma coerente, todo o contexto

audiovisual. Apesar de tudo, a manutenção de tais marcas só se

justificará se não sobrecarregarem o acto de leitura pelo efeito de

ruído que possam produzir.
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São vários os elementos a exigir cuidado acrescido no momento de

passagem do texto oral ao texto escrito sob a forma de legenda.

Nunca será demais lembrar que a pessoa com surdez terá de

dispender maior esforço do que os ouvintes para interpretar a

mensagem escrita, uma vez que não poderá recorrer a elementos

sonoros (frequentemente complementares ou redundantes em

relação à componente verbal) para complementar a sua leitura. Tal

significa que desvios ao padrão (norma escrita) poderão resultar em

sobrecarga acrescida que só será de manter se for um factor

essencial à compreensão global e/ou à natureza do texto original.

Adequação contextual j Será sempre de adequar o texto de

chegada ao tipo de programa, ao nível social das personagens e à

época retratada, evitando termos ou expressões que não sejam

compatíveis com os contextos retratados. Porém, deverá proceder-se

à clarificação de elementos que possam ser opacos ou de difícil

interpretação ou que possam retardar demasiado a leitura por

exigirem maior esforço de interpretação.

Marcas pessoais j Sempre que um estilo linguístico caracterize

uma personagem (exemplo: o uso de termos eruditos como marca

intelectual ou como sinal de afectação), dever-se-á manter essas

características, desde que não se trate de elementos de difícil

descodificação ou que possam dificultar demasiado a leitura. Será

aconselhável manter essas marcas, deixando tempo suplementar de

leitura, de forma a reproduzir traços fundamentais da construção de

uma personagem.

Marcas de oralidade j Embora se considere que a legenda deva

apresentar a correcção da linguagem escrita, deverá acompanhar o

fluir da linguagem oral. Para tal, será de favorecer frases simples e

curtas, mantendo expressões idiomáticas e marcas de oralidade

apenas quando houver tempo de leitura e quando tal não se traduza

num esforço de descodificação excessivo.
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Modos metafóricos de expressão j A interpretação de figuras de

estilo resulta mais da competência do receptor do que de técnicas de

tradaptação. A opção de reproduzir modos metafóricos de expressão

(expressões idiomáticas, metáforas ou outras figuras de estilo) na

legendagem partirá sempre do conhecimento que o tradaptador

tiver do receptor visado. Sempre que esta opção possa destabilizar a

rápida interpretação da mensagem, deverá recorrer-se, tanto quanto

possível, a substitutos correlativos que possam oferecer menor

dificuldade na sua interpretação. 

Humor j O humor advém frequentemente de associações

inesperadas e pode resultar tanto das palavras e da forma como são

ditas, como das características do falante ou mesmo do contexto.

Transformar uma fala humorística numa legenda igualmente

expressiva não é fácil, pois a palavra escrita nem sempre se deixa

modular da forma como a expressão oral o faz. Competirá ao

tradaptador a função de interpretar os factores dos quais resulta o

efeito humorístico de maneira a encontrar soluções escritas que

produzam efeitos semelhantes. 

Regionalismos, calão e jargão j Na eventualidade da presença de

regionalismos, calão ou jargão no texto original, este deverá ser

reproduzido apenas quando a sua inclusão for fundamental à

caracterização em causa e na certeza de não vir a sobrecarregar o

esforço de leitura global.

Linguagem forte ou tabu j Em momento algum deverá o

tradaptador exercer censura, devendo reproduzir com máxima

fidelidade a mensagem original. No caso de legendagem

intra-linguística, a transcrição será a solução desejável; no caso de

tradução inter-linguística, deverá ser encontrado o termo que mais

fielmente possa surtir efeitos semelhantes na língua de chegada. Por

vezes, a tradução literal poderá não ser a mais adequada pelo facto
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de certos termos terem diferentes cargas semânticas e culturais nas

diferentes línguas. Dito isto, será sempre de ter em mente que um

mesmo termo se torna muito mais intenso ou violento na sua versão

escrita do que na versão oral. 

6.3. Segmentação de Legendas

O primeiro critério para a segmentação de uma legenda de duas

linhas é que tal divisão auxilie a leitura e a compreensão da

mensagem.

Numa situação ideal, as duas linhas de uma legenda deverão ser

harmoniosamente simétricas, desde que tal divisão coincida com as

unidades de sentido. 

Quando tal não é possível, e havendo hipótese de escolha, numa

legenda centrada, deverá a linha superior ser mais curta do que a

linha inferior de forma a libertar a imagem e exigir menor movimento

ocular. 

6.3.1. Divisão da frase dentro de uma mesma legenda

Não iniciar uma segunda frase na mesma linha a não ser que as

frases sejam muito curtas. Exemplo:

evitar preferível

que estão a fazer alguma ?

Não se ouvem os miúdos. Será

Será que estão a fazer alguma ?

Não se ouvem os miúdos.
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Numa frase complexa, não separar a conjunção da oração por ela

introduzida. Exemplo:

evitar preferível

Não separar o artigo do nome. Exemplo:

evitar preferível

Na estrutura lógica do grupo nominal, não separar o nome do seu

modificador. Exemplo:

evitar preferível

não tenho tempo.

Eu queria ir mas

mas não tenho tempo.

Eu queria ir

bolo de chocolate.

O pequeno comeu o

o bolo de chocolate.

O pequeno comeu

vermelhos que estão ali.

Calça os teus sapatos

que estão ali.

Calça os teus sapatos vermelhos
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Quando existirem frases compostas relativas, dividir antes do

pronome relativo. Exemplo:

evitar preferível

Sempre que possível, manter o verbo e o seu complemento numa

mesma linha. Exemplo:

evitar preferível

Não separar um verbo transitivo do seu complemento directo.

Exemplo:

evitar preferível

a prenda ao avô.

Quando chegarem dêem

dêem a prenda ao avô.

Quando chegarem

a cara.

Ele mandou-me lavar

Ele mandou-me lavar a cara.

já chegou.

Só quero dizer que o embrulho

que o embrulho já chegou.

Só quero dizer
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No grupo verbal, não separar uma forma verbal composta. 

Exemplo:

evitar preferível

Não separar uma expressão preposicional do grupo nominal.

Exemplo:

evitar preferível

Não dividir uma legenda entre o título e o nome de uma pessoa ou

entre dois nomes próprios. Exemplo:

evitar preferível

José Martins.

Este livro é do meu amigo Doutor

Doutor José Martins.

Este livro é do meu amigo

da cama a chorar.

O rapazinho escondeu-se debaixo

debaixo da cama a chorar.

O rapazinho escondeu-se

trabalhando enquanto aguentou.

O teu irmão foi

enquanto aguentou.

O teu irmão foi trabalhando

vkv Junho 2007.qxp  06-08-2007  13:15  Page 44



C
o

m
p

o
n

e
n

te
 l

in
g

u
ís

ti
ca

 /
 v

e
rb

a
l

45

Não dividir uma legenda a meio de uma palavra, mesmo que ela

seja hifenizada. Exemplo:

evitar preferível

6.3.2. Divisão de frases por legendas

A divisão entre legendas deve ser feita de forma a que cada legenda

comporte uma unidade de sentido autónoma e que contenha os

elementos referenciais que facilitem a coesão entre as legendas sem

esforço de memória acrescido.

Sempre que possível, evitar que uma frase se estenda por várias

legendas. Se de todo tal for incontornável (acontece frequentemente

em documentários) procurar dividir frases longas e complexas em

frases simples independentes. Exemplo:

evitar preferível

-lhe tudo sobre a viagem.

Quando o marido chegou contou-   

contou-lhe tudo sobre a viagem.

Quando o marido chegou

dores numa perna

Leva a sopa à avó, que está com

Leva a sopa à avó.

e não se pode levantar. e não se pode levantar

Ela está com dores numa perna
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6.4. Simplificação frásica e lexical

A fim de poupar tempo de leitura, será de construir frases com uma

construção frásica simples e directa. Será de privilegiar:

Frases simples sobre complexas

evitar preferível

Frases com grupos nominais simples

evitar preferível

Frases com tempos verbais simples

evitar preferível

sobre aparelhos de navegação. sobre aparelhos de navegação.

Deu-lhes uma longa explicação

e deu uma longa explicação

O almirante chamou os marinheiros

O almirante chamou os marinheiros.

O André estava a cantar no banho. O André cantava no banho.

sofre em cativeiro.

O panda, habituado à liberdade,

O panda sofre em cativeiro.
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Estruturas gramaticais ou itens lexicais mais comuns

(a não ser que seja pertinente por motivos de estilo)

evitar preferível

A voz activa sobre a passiva

evitar preferível

Estruturas menos eruditas

evitar preferível

pelo ladrão na cidade.

O carro foi abandonado

na cidade.

O ladrão abandonou o carro

Ele estava absorto. Ele estava pensativo.

dos outros.

Depois contar-vos-ei a história

dos outros.

Depois conto-vos a história
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6.5. Adesão à Norma Linguística

A correcção linguística deverá ser sempre uma prioridade em

qualquer trabalho de tradaptação pois, para muitas pessoas, a leitura

de legendas é mais do que um meio de acesso ao texto audiovisual,

é também um instrumento para a melhoria das suas competências

linguísticas. As legendas construídas de acordo com as normas

linguísticas vigentes serão de mais fácil leitura por apresentarem, à

partida, menor grau de ruído.  Por estes motivos, será de observar os

factores que a seguir se enumeram.

6.5.1. Pontuação

A utilização correcta da pontuação é fundamental para a obtenção de

um trabalho de legendagem com qualidade. Em termos genéricos,

deverão ser aplicadas as regras de pontuação do português escrito. A

pontuação deverá ser encarada como mais um facilitador e, por

conseguinte, deverá ser utilizada de forma a contribuir para uma

maior comodidade na leitura da mensagem. 

Ponto final j Este sinal de pontuação será, de todos, o mais

utilizado em legendagem. Sempre que possível, frases longas e

complexas deverão ser divididas em frases mais curtas e contidas. 

Vírgula j Serão utilizadas vírgulas sempre que se esteja em face de

uma enumeração ou noutros casos em que a estrutura frásica assim

o obrigue. A vírgula será omitida sempre que surja no final de uma

legenda. Exemplos:
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evitar preferível

ou

amistosos e sensíveis,

Os gorilas são animais barulhentos,

amistosos e sensíveis

Os gorilas são animais barulhentos,

e de brincar em grupo,

que gostam de companhia 

e de brincar em grupo

que gostam de companhia

em colónias familiares.

e que vivem

em colónias familiares.

e que vivem

amistosos e sensíveis.

Os gorilas são animais barulhentos,

e de brincar em grupo.

Gostam de companhia

Vivem em colónias familiares.
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Ponto e vírgula j Deverá ser evitado pois pode confundir-se com

o ponto e/ou a vírgula. Poderá ser substituído por um ponto final.

Dois pontos j Os dois pontos serão utilizados segundo as regras

de pontuação da língua portuguesa.

Ponto de exclamação j Deverá ser aplicado segundo as regras de

pontuação. No entanto, e dado o seu valor expressivo, deverá ser

utilizado com moderação, apenas quando a sua aplicação for

relevante e acrescentar informação à mensagem.

O ponto de exclamação poderá ser utizado de forma expressiva após

o ponto de interrogação (e nunca ao contrário) de forma a exprimir

incredulidade ou indignação. Exemplo:

Poderá ser também utilizado de forma repetida (!!) para dar ênfase

e reforço a uma exclamação. Exemplo:

Ponto de interrogação j O ponto de interrogação deverá ser

aplicado segundo as regras do português escrito.

Poderá ser utilizado, conforme acima descrito, em junção com o

ponto de exclamação por razões de expressividade.

Não vou mesmo !!

Já disse !

Vais mesmo ao cinema ?!
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Poderá também ser utilizado em conjunto com reticências para

sugerir apreensão ou suspense. Exemplo:

Reticências j À semelhança do que acontece com a restante

pontuação, as reticências deverão ser utilizadas apenas quando

forem absolutamente necessárias. Serão úteis quando uma frase fica

inacabada ou é interrompida por outra. Exemplo:

Travessão j O travessão deverá ser utilizado como marca de

diálogo sempre que apareçam as falas de dois interlocutores na

mesma legenda. Exemplo:

Se uma legenda só apresentar o discurso de um dos intervenientes

num diálogo alargado, não haverá necessidade de utilizar o

travessão. 

E depois ?...

- Cala-te !  Não quero ouvir. 

- Ele estava a dizer que…

- Adoro !  Vejo todos os dias. 

- Gostas de ver televisão ?
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Exemplo:

Aspas j O uso de aspas servirá, em legendas, para identificar

extractos de textos lidos (carta, poema), citações ou discurso directo.

Todas as legendas relacionadas deverão ser marcadas com a

colocação de aspas no início, passando as aspas para o fim da

legenda no caso de se tratar da última legenda da citação.

Exemplo (poema):

Se pudesse não fazia mais nada. 

52

Viva a televisão !

Também sou dos teus.

Da cor do limão

“Verdes são os campos

Do meu coração.”

Assim são os olhos
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Exemplo (carta):

(...)

Exemplo (citação):

"Estás perdido !"

Ele voltou-se para mim e disse,

"Querido António 

mas não tinha coragem.

"Há muito que te queria escrever

Beatriz."

Beijos da tua sempre amiga, 
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Quando surge uma citação dentro de um texto já entre aspas, a

citação contida levará aspas simples. Exemplo:

6.5.2. Maiúsculas

Usa-se letra maiúscula no início de termos que designam: festas e

festividades (Páscoa, Carnaval, Ramadão); nomes do calendário

(Abril, Primavera); raças, povos e populações (os Brasileiros, os Peles-

-Vermelhas); antropónimos reais ou fictícios (D. Quixote, Manuel) ou

termos que façam a sua vez (Fulano, Beltrano); pontos cardeais e

colaterais quando designam regiões (o Sul de França, os mares do

Norte); em nomes de astros (Marte, Sol) mas (o sol nasce às 6 horas);

em palavras que designam altos conceitos (o Estado, a Raça); em

disciplinas escolares (História, Física); títulos (O Primo Basílio);

entidades sagradas (Jesus, Maomé); cargos, postos, dignidades

hierárquicas (o Sr. Secretário de Estado); topónimos (Furnas, Leiria);

seres antropomorfizados (Adamastor); e nomes de instituições

(Instituto do Emprego).

Lentamente pelos prados

"Os tristes ribeiros corriam

'amo-te tanto'... "

Enquanto sussurravam

O rapazito declamou o poema:
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6.5.3. Abreviaturas / Siglas

O uso de abreviaturas poderá exigir maior esforço de descodificação

e, portanto, irá dificultar a leitura, exigindo mais tempo para a

mesma. Isto implica que se restrinja ao mínimo a sua utilização e que

tal seja feito por razões de economia de esforço ou em situações de

absoluta necessidade devido à falta de tempo ou espaço. Assim,

poder-se-á recorrer a abreviaturas/siglas nas seguintes situações:

Quando a personagem usa uma abreviatura/sigla deliberadamente

(pertinente no caso de legendagem intra-linguística). Exemplo: 

Abreviaturas de descodificação imediata. Exemplos: 

Abreviaturas ligadas a números. Exemplos:

ao Dr. Andrade.

O Sr. Pestana telefonou

a palavra é sua.

Ex.mo Senhor Presidente,

Teremos de percorrer 50 Km. A invasão deu-se no ano III a.C.

O médico pediu uma Eco.
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A UNICEF tem médicos em África.

Ele tem três irmãs.

A camisa tem um rasgão de 5 cm. Os franceses ganharam 5 a 2. 

Ele mora na rua do Sal, número 2. O comboio está na linha 7. 

56

Siglas que sejam de conhecimento corrente (TAC, ONU, DECO),

sempre que essa mesma sigla seja de mais fácil reconhecimento do

que a respectiva denominação (UNICEF em vez de “Fundo

Internacional das Nações Unidas para o Auxílio à Infância”); no

entanto, será preferível escrever União Europeia a utilizar a sigla EU.

Exemplo:

6.5.4. Números

Números de 1 a 10 deverão ser escritos por extenso. Exemplo:

Por vezes surge como mais natural o uso do dígito. Exemplos:
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- Treze. 

- Quantos anos tem ela ?

deu-se a 10 de Outubro de 1910. 

A implantação da República

Ela conheceu-a nos anos 60. 

Uma boa colheita de 92.

nessa constelação.

Há sete milhões de estrelas
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Números de 11 a 20 deverão ser escritos com dígitos, a não ser que

surjam de forma isolada. Exemplo:

Números acima de 20 poderão ser escritos por extenso se houver

espaço e tempo de leitura ou se for um numérico de difícil leitura na

sua forma numérica (em vez de 1 000 000, escreva-se um milhão). 

Exemplo:

6.5.5. Datas

Datas (dias, anos) serão escritas com numerais. Exemplos:
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6.5.6. Horas / Tempo

Sempre que possível, horas e tempo deverão ser escritos por extenso.

Exemplo:

Para fazer referência a horas exactas, poder-se-á utilizar numerais

(separa-se horas de minutos com um [:]). Exemplo:

6.5.7. Moeda

A referência a moedas deverá ser sempre feita por extenso. 

No caso de legendagem inter-linguística não se faz conversão da

moeda estrangeira a não ser que as características do programa

assim o obriguem. Exemplo:

6.5.8. Símbolos

Existem símbolos que, pela sua utilização generalizada e pela sua

economia, poderão ser aplicados em legendas. Todavia, tal deverá

Volto às duas e trinta.

O avião chega às 14:32.

Ele só ganha 400 libras por mês.
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ser feito apenas quando há tempo de leitura suficiente (+5 frames

pelo facto de conter um símbolo). Exemplo: 

6.5.9. Gráficos

No caso de legendagem inter-linguística, poderá ser pertinente, pela

natureza do programa, legendar a informação contida num gráfico.

Tal deverá ser feito de forma criteriosa, deslocando as legendas de

maneira a ficarem alinhadas com os dados que traduzem. Esta

situação só será pertinente se o gráfico se mantiver tempo suficiente

na imagem e se houver tempo de leitura, desde que não haja outro

tipo de informação (exemplo: locução) para legendar e se as

legendas forem essenciais à descodificação do mesmo. 

6.6. Erros frequentes a evitar

Por que vs. Porque (por que - utilizado para perguntas e

substituível por “por que/qual razão”)

errado correcto

Este tecido é 100% algodão.

- Porque me apeteceu !

- *Porque vieste ?

- Porque me apeteceu !

- Por que vieste ?
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ter de vs. ter que (ter de - obrigação/dever) (ter que - posse)

errado correcto

errado correcto

Dupla negativa  (Apenas utilizar para dar ênfase ou para reforçar a

oralidade)

errado correcto

Verbo “haver” (Quando “haver” equivale a existir)

errado correcto

porque está barulho.

* Ela tem que falar alto

porque está barulho.

Ela tem de falar alto

Ele tem (muita coisa) que fazer.

a lado nenhum.

*Ela assim não vai 

a lado algum.

Ela assim não vai 

*Haviam estrelas ? *Havia estrelas ?
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Verbo “haver” (“haver de” - intenção) 

errado correcto

Conjugação verbal 2ª pessoa do singular (pretérito perfeito)

errado correcto

Sujeito “*a gente” (*a gente vs. nós)

errado correcto

*Hades ver o que está em casa. Hás-de ver o que está em casa.

*Tu dissestes que vinhas cedo. (Tu) disseste que vinhas cedo.

(Vós) dissestes que vinheis cedo.

*A gente vamos para a escola. Nós vamos para a escola.
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Formação do plural

errado correcto

Verbos pronominalizados (Em frases imperativas) 

errado correcto

*A gente vamos para a escola. A gente vai para a escola.

*Ele tem muitos lápises na bolsa. Ele tem muitos lápis na bolsa.

quaisqueres.

*Ela queria uns sapatos 

quaisquer.

Ela queria uns sapatos 

*Metese-os na cama. Mete-los na cama.

*Faze-o bem feito ! Fá-lo bem feito !
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1ª pessoa do plural vs. pronome relativo

errado correcto

“há” vs. “à” (verbo “haver” vs. contracção da proposição “a” com

o artigo definido “a”)

errado correcto

Atenção: “até há pouco tempo”; “até à data”; “até à porta”

“oh” vs. “ó” (interjeição “oh!” vs. vocativo “ó”)

errado correcto

temos de olhar de frente.

*Para visualizar-mos bem 

temos de olhar de frente.

Para visualizarmos bem 

*Vi-a à pouco tempo. Vi-a há pouco tempo.

*Oh Manel, vem cá depressa !!! Ó Manel, vem cá depressa !!!

*Ó... caiu ! Oh... caiu !
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“de mais” vs. “demais” (locução adverbial “de mais” (em

oposição a “de menos”) vs. “demais” (quando significa “além

disso”, “outros”)

errado correcto

“se não” vs. “senão” (conjunção condicional “se não” vs. “senão”

(quando significa “caso contrário”, “mas também”; “defeito”)

errado correcto

*Isso é demais ! Isso é de mais !

*Falei com os de mais alunos. Falei com os demais alunos.

se não também preguiçoso.

*Ele não só é distraído

senão também preguiçoso.

Ele não só é distraído
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7. Componente não-linguística

A riqueza de qualquer texto audiovisual advém da composição de

elementos visuais e auditivos que se complementam de forma a que

o produto final surja como um todo indissociável. As pessoas com

surdez têm, à partida, apenas acesso a uma fracção do todo, pois

não percepcionam a componente sonora na totalidade. Desta forma,

perdem informação transmitida pelas falas, pelos efeitos sonoros e

pela música. Legendas que apenas comportem as “palavras ditas”

serão, certamente, insuficientes para quantos não captam a cor da

voz, a entoação e a cadência que tanto modulam qualquer

mensagem verbal. Por outro lado, os efeitos sonoros e a música têm

frequentemente valor narrativo, acrescentando informação essencial

à diegése. Um telefone que toca ou uma música que antecipa o

perigo tornam-se essenciais para que a acção subsequente passe a

fazer sentido. Desta feita, será necessário complementar as legendas

referentes à componente linguística com informação que veicule

alguns dos efeitos sonoros considerados mais relevantes para a

compreensão global da mensagem audiovisual. 

7.1. Comentários complementares

O recurso a comentários deverá ser feito com moderação e

simplicidade. Deverão ser apenas introduzidos comentários com

informação importante que contribua para um acesso mais completo

à informação sonora.  

Todos os comentários complementares deverão surgir devidamente

identificados como tal através da sua cor - letras a amarelo e o seu
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posicionamento - posicionado e alinhado à esquerda. Deverão

também surgir entre parêntesis de forma a ficarem claramente

assinalados como complementares ao diálogo. As frases deverão ser

curtas e objectivas, quase telegráficas, evitando-se artigos, sempre

que possível. Não apresentam qualquer pontuação, nem têm letra

maiúscula no seu início, a não ser que se trate de um nome próprio.

Exemplo:

7.1.1. Identificação de falantes

A identificação de falantes torna-se necessária quando se encontram

na imagem dois ou mais interlocutores, particularmente quando o

plano não permite identificar os falantes por não se lhes verem os

lábios em movimento. Esta identificação poderá ser feita de várias

formas:

- Utilizando sinais de pontuação indicadores de diálogo (ver

pontuação).

- Utilizando um código de cores (ver cores)

- Deslocação de legenda (ver posicionamento de legendas).

- Identificação com comentário.

A deslocação de legenda, de maneira a que a legenda surja na

direcção do respectivo falante, é particularmente útil em textos

(telefone toca)
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audiovisuais com muitos interlocutores (longa-metragens, séries e

novelas). Quando aparece mais do que uma personagem no ecrã e o

falante se situa à esquerda, a legenda correspondente deverá surgir

posicionada e alinhada à esquerda. Da mesma forma, quando o

falante se encontra posicionado à direita, a legenda deverá surgir

posicionada e alinhada à direita. Esta técnica é particularmente eficaz

quando o diálogo se dá numa orientação esquerda � direita levando

a que a primeira legenda surja à esquerda e a segunda à direita.

Quando se dá uma situação oposta (primeiro a fala da personagem

do lado direito e depois a do lado esquerdo), será de explorar outras

soluções (divisão em duas legendas) para facilitar a orientação do

olhar (ver alinhamento). 

Quando o falante está fora do campo de visão (fora da imagem) ou

numa situação em que seja de difícil identificação por deslocação de

legenda (exemplo: no meio de uma multidão ou virado de costas),

poder-se-á recorrer à identificação por comentário. Exemplo:

Quando o falante está fora do ecrã ou o som descrito se percepciona

como vindo de determinado lado do ecrã, tal poderá ser indicado

deslocando a legenda para o lado em causa e/ou acrescentando

setas indicadoras. Exemplo:

Olha como o prédio é alto !

(Tonico)

Socorro !!!

< (mulher)

Desapareça da minha frente >
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No caso de voice-over ou voz-off (ex. documentários) a identificação

será feita com base no código de cores já referido (sec.3.3.). 

Em situações em que um interlocutor esteja em presença e o outro

em ausência (exemplo: voz surge pelo telefone) a identificação da

voz mediada será feita por código de cor amarelo embora obedeça

às regras de pontuação inerentes à situação de diálogo. Exemplo:

Logo que o interlocutor surja no ecrã, as legendas correspondentes

passarão a ser escritas a branco.

7.1.2. Efeitos sonoros

Apenas os elementos sonoros de valor narrativo (sons produzidos por

pessoas, animais, natureza ou objectos) serão objecto de

comentário. 

Estes comentários poderão aparecer como palavras soltas,

normalmente substantivos: (exemplo: (estrondo)); como locuções

verbais (exemplo: (carro trava)); como locuções adverbiais (exemplo:

(soluça convulsivamente)).  Exemplos:

Ouves-me bem ? Sim, ouço-te lindamente.
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Serão também introduzidos comentários para auxiliar os

espectadores a identificar a origem de falas cujo emissor não se

encontre visível na imagem. Exemplo:

A mesma técnica poderá ser utilizada quando não se consiga

identificar o emissor por não se ver os movimentos da boca ou

qualquer outro identificador visível.

(gritos de alegria) (cão ladra)

(explosão) (trovoada)

(campainha toca) (travagem brusca)

Estou aqui !

(André)

Que coisa tão linda !

(Tomás)
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Os comentários nunca poderão aparecer na mesma linha de

legendas de falas ou de música e podem surgir como uma terceira

linha. Exemplo:

Em qualquer dos casos acima referidos, poder-se-á acrescentar setas

para informar que o som vem de fora do ecrã e para dar indicação

do lado de onde vem, caso tal seja perceptível e relevante para a

economia da narrativa. Na eventualidade do som partir do lado

direito, o comentário será apresentado e alinhado à direita e seguido

da seta. Exemplo:

7.1.3. Ícones expressivos (smileys/emoticons)

Muitas vezes as emoções revelam-se através da “cor” da voz. Essa

informação é frequentemente redundante em relação à expressão

facial de quem fala, mas nem sempre é possível captar tais nuances

através da imagem. Nesses casos, e sempre que se considere um

elemento enriquecedor e factor facilitador, poder-se-á acrescentar

ícones do tipo SMS no início das falas. 

Sai daí imediatamente

se não chamo o teu pai.

(gritos histéricos)

(�� música alegre)

Boa noite!

(gargalhadas)

(gritos) >

< (explosão)
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Os ícones deverão surgir na mesma linha da fala que caracterizam.

Haverá, no entanto, o cuidado de destacá-los em relação à restante

legenda, através do recurso à cor amarelo e, sempre que possível,

dando um espaço duplo entre si e a restante legenda. Exemplos:

Os ícones deverão ter interpretação imediata pelo que se torna

vantajoso a utilização dos que são mais utilizados em mensagens

telefónicas (SMS) e chats.

Possíveis opções:

:( triste

:) contente

:-/ muito zangado

:-s surpresa

:-& voz confusa (bebedeira, nervos, atrapalhação)

;-) ironia / segundas intenções

;-( imitação de triste ou zangado

:-O gritar

:-º sussurrar

A lista de ícones a utilizar poderá ser gradualmente enriquecida para

comportar mais emoções e permitir maior expressividade. Tal deverá

- :) Obrigada !

- A prenda é pra ti.
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ser sempre acompanhado de divulgação através de uma página de

teletexto ou de outra forma considerada adequada.

7.1.4. Silêncio / conversas interrompidas ou imperceptíveis

Existem silêncios que são repletos de significado e que, por isso,

merecem ser “visionados” em forma de legenda. Por vezes, a fala é

gradualmente apagada para dar lugar a música que se sobrepõe às

palavras, embora se continue a ver imagens das personagens em

diálogo. Em qualquer dos casos, haverá necessidade de indicar que

tal situação se regista. Exemplos:

Por vezes, as imagens mostram pessoas a conversar sem que se

consigam decifrar as falas ou apenas se ouçam fragmentos soltos.

Quando as palavras audíveis são importantes para o enredo, deverão

(silêncio absoluto) (silêncio incómodo) 

(voz abafada) (voz desaparece)

(música sobrepõe-se à voz)

vkv Junho 2007.qxp  06-08-2007  13:15  Page 72



C
o

m
p

o
n

e
n

te
 n

ã
o

-l
in

g
u

ís
ti

ca

73

ser legendadas da forma mais completa possível. Se, por outro lado,

as palavras ou conversas não contribuírem para o desenvolvimento

do enredo, surgindo apenas como pano de fundo ou como elemento

de enchimento, deverão ser legendadas de forma genérica.

Exemplos:

7.2. Música

A música é uma componente importante que é utilizada para

cumprir diferentes funções:

Música incidental j cria ambiente.

Música diegética ou temática j reforça as mensagens

transmitidas e relaciona-se de forma directa com o enredo.

Canções j a letra acrescenta informação ao enredo ou sublinha

certos aspectos do mesmo.

7.2.1. Identificação

A existência de música deverá ser assinalada com um ícone

adequado. Sempre que o sistema o permita, deverá ser utilizada uma

nota musical �� que indicará a presença de música com carga

(vozes sobrepostas) (conversas cruzadas)

(confusão de vozes) (discussão) 
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semântica. Certos sistemas de teletexto não permitem a utilização do

símbolo �� pelo que será possível convencionar um símbolo

alternativo # que funcionará com igual valor conotativo. O símbolo

em causa deverá manter-se presente no ecrã enquanto a música se

mantiver em destaque.

Cada tipo de música presta-se a tratamento diferente, pois uma

incapacidade auditiva não significa necessariamente a

impossibilidade de se percepcionar ritmos e certos sons. A pessoa

com surdez tem o direito a receber informação sobre a componente

musical de forma a activar a sua audição residual, a sua memória

auditiva ou desenvolver uma competência musical de carácter

cultural. Assim, diferentes soluções poderão ser utilizadas para

produzir determinados efeitos.

7.2.2. Música incidental (música ambiente ou de fundo) 

Normalmente a música incidental não tem uma melodia distinta,

surge em segundo plano e interage com a narrativa de forma subtil,

criando ambiente (ex.: suspense, medo ou tensão). Essa música

deverá receber o mesmo tratamento de outros efeitos sonoros

utilizados para sublinhar a acção. Neste caso, a legenda poderá

conter uma interpretação do efeito produzido. Exemplos:

(�) (tensão no ar) (�) (ambiente descontraído) 
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7.2.3. Música diegética (temática)

A música temática tem valor próprio e, por isso, merece ser

apresentada de forma clara e objectiva. Por vezes, determinados

temas musicais passam a ser associados a certas personagens ou

pares românticos. Nesses casos, sempre que surjam, deverão ser

identificados enquanto tal. 

Exemplo: 

Uma vez estabelecida a relação entre a música e o enredo,  poderá

ser acrescentada informação complementar de forma a ajudar a

pessoa com surdez a percepcionar a música. Exemplos:

Esta informação permitirá que a pessoa com surdez possa fazer

associações e assim activar competências latentes.

Em certos casos, a letra da música reflecte características das

personagens a quem está ligada ou da acção na qual se integra.

Sempre que tal se justifique, a letra da música poderá ser

apresentada em legendas escritas a cyan, posicionadas e alinhadas à

esquerda. Exemplos:

(�� tema Maria e José)  

(ritmo alegre - cantado em inglês) (música triste - com sons de mar) 

(�� tema Maria e José) (�� tema Ana)  
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Nestas situações as legendas deverão acompanhar o ritmo da canção

e manter-se em exposição enquanto cada frase melódica se ouvir.

Por vezes, a música em causa é uma peça clássica ou uma canção

conhecida. Nessas situações, o título da música e/ou o nome do

autor ou intérprete deverão ser incluídos, activando a “audição

cultural”. Exemplos:

Se a música se mantiver no ar durante tempo suficiente, e se as suas

características assim o permitirem, poderão ser acrescentados

pequenos comentários. Exemplo:

(�� tema Sofia) Quando ela passa...

(��)

(“Yellow Submarine”)

(�� tema dos Beatles)

(Vivaldi - “As Quatro Estações”)

(�� música clássica)

(entram violinos - romântico)

(��)

(ritmo acelera)

(��)

(música explode em intensidade)

(��)

vkv Junho 2007.qxp  06-08-2007  13:15  Page 76



C
o

m
p

o
n

e
n

te
 n

ã
o

-l
in

g
u

ís
ti

ca

77

7.2.4. Canções

As canções, temáticas ou cantadas por personagens em presença,

deverão ser legendadas segundo as convenções já apresentadas. No

caso de transcrição da letra, esta deverá ser apresentada em

sincronia com o ritmo da canção e deverá manter-se no ecrã

enquanto for um elemento de valor narrativo. Exemplo:

Caso a canção passe para segundo plano, sendo interrompida pelo

diálogo, deverá haver indicação de tal facto. Exemplo:

No caso de canções cantadas em língua estrangeira, poder-se-á

utilizar uma de três soluções:

Apresentar a tradução da letra, com indicação de que é uma

tradução. Exemplo:

Basta fazer um sinal

Sempre que o amor me quiser

(��)

Não me abandones.

(��) (cantado em francês)

A noite é toda tua... lua !

Lua, feiticeira lua

(��)

Vamos jantar, António ?

(��...)
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Quando a música for cantada em língua estrangeira, e a sua letra na

versão original tiver valor narrativo ou tiver já o reconhecimento geral

pelo facto de ser comercializada e divulgada na forma original,

poderá ser relevante manter a letra na língua de partida. Sempre que

o sistema o permita, poderá ser apresentada em itálico (convenção

para a apresentação de texto em língua estrangeira) ou, em

teletexto, a cyan , conforme convencionado para letras de música.

Exemplo:

Se, por motivos didácticos ou outros, se considerar oportuno

apresentar a versão original acompanhada da tradução (legendagem

bilingue), poderá a letra da canção na língua original ser apresentada

em itálico ou a verde acompanhada da tradução a cyan. Exemplo:

It's a lovely day

Wake up, wake up

(��)

Mas que manhã gloriosa

Oh what a wonderful morning

(��)
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8. Componente metodológica

8.1. Etapas no trabalho de Tradaptação

As etapas descritas poderão ser realizadas de forma separada e

sequencial ou realizadas em simultâneo, uma vez adquiridas

competências linguísticas e técnicas adequadas. Porém, tal não quer

dizer que se possam “saltar” etapas.

O trabalho de tradaptação terá maior ou menor complexidade

consoante a língua e o texto de partida, a existência ou não de guião

e o género de texto audiovisual. 

8.1.1. Verificar Guião

A existência de um guião não implica que a informação nele contida

seja efectivamente aquela que surge no ecrã. Muitas vezes os guiões

apresentam-se incompletos, faltando-lhes partes significativas dos

diálogos. Em certas ocasiões, os guiões disponibilizados são guiões

de pré-produção, podendo apresentar falas substancialmente

diferentes das que surgem no produto final.

Desta feita, é fundamental que o tradaptador confronte o guião com

o texto audiovisual e faça os ajustes necessários para que o seu

trabalho resulte tão fiel quanto possível ao texto visionado.

A fase de verificação de guião também poderá ser utilizada para a

identificação das pausas naturais do discurso. A marcação de tais

pausas - divisão do texto - poderá facilitar a tarefa de criação de

legendas uma vez que poderão ser tidas como indicações para a

divisão de legendas.
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No caso da legendagem inter-linguística, o guião anotado será uma

ajuda preciosa para o tradaptador, pois nele poderá encontrar

informação complementar sobre o enredo e, possivelmente, a

clarificação de alguns termos utilizados. Na ausência de tal

informação, deverá esta fase servir para se proceder às pesquisas

necessárias para a clarificação de conceitos.

8.1.2. Tirar de Ouvido

Sempre que não seja disponibilizado um guião, haverá necessidade

de tirar de ouvido as falas das personagens. Tal é normalmente uma

tarefa morosa e cansativa, pois nem sempre é tarefa fácil perceber o

que é dito.  Muitas vezes, as vozes surgem sem nitidez, em conflito

com outros sons - efeitos sonoros, música - ou mesmo imperceptíveis,

devido à sobreposição de vozes. 

Deverá ser preocupação principal extrair o texto falado da forma mais

exacta possível, mesmo que tal signifique ter de “rebobinar” inúmeras

vezes para descodificar as diferentes mensagens de forma completa.

Nesta fase é particularmente importante captar a informação objectiva

(nomes, números) de forma a não adulterar factos e assegurar

fidelidade à mensagem original. 

À semelhança do que acontece perante um guião não-anotado,

haverá necessidade de proceder à clarificação de conceitos através do

recurso a materiais de referência tão abrangentes quanto possível:

dicionários, enciclopédias, livros da especialidade ou pesquisas na

Internet. Não será de descurar a ajuda de técnicos e especialistas nas

diferentes matérias que poderão não só fornecer informação objectiva

sobre termos concretos, mas também servir de revisores

(particularmente necessário no caso de linguagem técnica ou

especializada).
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8.1.3. Adaptação

Há muitos tradaptadores que cumprem as etapas de tradução e/ou

adaptação simultaneamente à de tirar de ouvido. Tal convergência de

actividades resulta de uma grande competência linguística e técnica.

Verifica-se que, até mesmo quando se faz legendagem de um

programa falado em português, existe a necessidade de múltiplos

processos de adaptação de forma a garantir legibilidade e adequação

linguística. Tal adaptação dever-se-á à passagem do modo oral ao

modo escrito, ou poderá resultar de contingências temporais (tempo

de leitura) e espaciais (espaço de ecrã destinado a legendas). 

No processo de tradaptação deverão ser tidas em conta as

características do texto de partida e, de modo particular, as

características do receptor-alvo. Uma legendagem poderá estar

perfeita segundo critérios técnicos, no entanto, ser inadequada ao

público a que se destina. No caso de públicos com surdez, deverá ser

tida em conta a necessidade de tornar visual toda a informação

transmitida pela componente sonora. Particular atenção deverá ser

igualmente dada à tradaptação de programas infantis pela carga

didáctica que a legendagem poderá ter.

A arte de tradaptar passa por uma grande capacidade de

descodificação do texto audiovisual na sua totalidade e de uma

recodificação sintética e objectiva das diversas mensagens nele

existentes sem que tal adultere os objectivos do realizador.

8.1.4. Inserção

O processo de inserção poder-se-á efectuar em um de dois

momentos distintos. Há quem opte por fazer todo o trabalho de

tradaptação primeiro, passando depois à fase de inserção, altura em

que se retocam legendas de forma a ajustar a legenda ao tempo de
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leitura. Esta modalidade é particularmente utilizada quando se

procede à elaboração de pré-legendas (muitas vezes sem o recurso a

equipamentos de legendagem), traduzindo-se, na prática, numa

aparente duplicação de trabalho. Tal dependerá da prática do

tradaptador e há mesmo quem considere esta a forma de trabalho

mais adequada ao trabalho em equipa, permitindo que quem melhor

tradapte o faça a tempo inteiro, deixando a tarefa de temporização

de legendas para quem melhor o souber fazer.

A situação acima referida é contestada por muitos que consideram

fundamental que o trabalho de tradaptação seja efectuado, do

princípio ao fim, pela mesma pessoa. Esta situação será adequada ao

caso de tradaptadores com experiência pois deixa de haver o

contributo de vários técnicos que poderiam, na prática, partilhar

dificuldades e responsabilidade.

Em alternativa poder-se-á, em primeiro lugar, fixar os tempos de

entrada e de saída de cada legenda, procedendo posteriormente ao

preenchimento de cada "bloco", ajustando o texto ao tempo que lhe

está disponibilizado. Esta técnica é particularmente adequada à

legendagem intra-linguística e/ou quando há a necessidade de tirar

de ouvido. Torna-se, neste caso, indispensável que todo o trabalho

seja feito utilizando equipamento de legendagem (situação

desejável em qualquer circunstância de tradaptação e legendagem). 

A escolha de um ou outro processo de tradaptação/legendagem não

deverá, em última instância, alterar o aspecto e qualidade do

produto final. As vantagens e desvantagens de cada caso deverão ser

avaliadas pelos profissionais, tendo em conta factores como as

condições técnicas e humanas, o tempo e os custos envolvidos em

cada trabalho.
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8.1.5. Revisão

Independentemente do método e condicionantes de qualquer

trabalho de tradaptação, este deverá ser sempre sujeito a um

rigoroso processo de revisão antes de ir para o ar. A revisão poderá

ser feita pelo próprio tradaptador, por um revisor e/ou por um

especialista, particularmente no caso de textos técnicos e/ou espe-

cializados (ex.: documentários).

Frequentemente, e por razões de economia, a revisão é feita pelo

legendador durante a inserção de legendas (no caso de inserção

posterior). É nesta altura que se corrigem gralhas, se alteram termos

e expressões, se procede a ajustes de ordem semântica, sintáctica e

gráfica. Em termos ideais, o trabalho de revisão será partilhado pelo

tradaptador e pelos especialistas consultados, daí resultando uma

maior qualidade e fiabilidade.

No caso de legendagem para pessoas com surdez, existe a

necessidade de um processo de revisão mais completo. Para além das

questões habitualmente sujeitas a escrutínio apertado (exemplo:

ortografia, transposição de conteúdos semânticos), haverá que se

certificar da adequação das legendas às necessidades destes

públicos. Isto é, dever-se-á verificar se toda a informação sonora

relevante foi adequadamente transposta para as legendas; se existe

tempo suficiente de leitura (tendo em conta que esta poderá não ser

auxiliada pelo som); se a informação complementar obedece aos

códigos adoptados; e se as legendas são, de facto, facilitadoras da

compreensão global do texto audiovisual.

É desejável que uma última revisão seja feita sem som, a “mudo”,

simulando-se, assim, as condições em que o texto será recebido pelo

receptor-alvo. 

Uma revisão cuidada, feita a vários níveis, garantirá maior qualidade C
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e maior adequação do produto final às verdadeiras necessidades dos

utilizadores de legendas. Embora possa significar maior dispêndio de

tempo e dinheiro, tal justificar-se-á se tivermos em conta que as

legendas são a única forma que muitas pessoas têm de aceder à

informação. Para muitos portugueses, será na leitura de legendas

que maior contacto se faz com a língua portuguesa escrita.
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9. Notas Técnicas

- Sempre que um programa seja exibido com legendas em

teletexto, tal deverá ser anunciado de forma clara e por

escrito antes do programa iniciar.

- O logotipo referente à existência de legendagem em

teletexto deverá manter-se sobre o ecrã enquanto o

programa estiver no ar.

- Todo o programa legendado via teletexto deverá apresentar,

no seu final ou no início (caso de séries ou novelas que não

têm episódios estanques), o nome(s) do(s) tradaptador(es)/

legendador(es) e/ou da empresa responsável pelo trabalho, se

for o caso.

- Será de evitar exibir legendas (fechadas ou abertas) simul-

taneamente com legendas móveis (crawl) por haver conflito

de conteúdos e sobrecarga informativa.

- Sempre que, por qualquer motivo, exista uma falha técnica,

tal deverá ser devidamente justificado aos telespectadores,

sob a forma de uma mensagem escrita (exemplo: “Pedimos

desculpa pela interrupção. Retomaremos o serviço de

legendagem logo que o problema esteja resolvido”).

- Uma ou várias páginas do teletexto deverão ser atribuídas à

divulgação de informação complementar sobre a

legendagem em teletexto oferecida por cada canal. Nela

deverá constar a programação contendo legendagem em

teletexto; uma explicação simples das convenções utilizadas

(exemplo: códigos de cor e posicionamento de legendas

sobre o ecrã), bem como uma tabela dos ícones (smileys) em

uso, caso se aplique.

vkv Junho 2007.qxp  06-08-2007  13:15  Page 85



86

- Toda a informação referida no caso acima deverá também

constar da página Web do canal televisivo, para consulta dos

seus utilizadores. 

- Os programas acompanhados de legendagem em teletexto

deverão vir como tal referenciados em todo o material de

divulgação - jornais, revistas, páginas Web,...
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10. Outros meios audiovisuais

Conforme afirmado na introdução a este documento, a maioria das

propostas aqui avançadas poderá ser aplicada a outros suportes (par-

ticularmente em cinema, DVD e na televisão digital) tirando-se par-

tido das facilidades que cada um oferece. 

Em termos genéricos, todas as propostas referentes à componente

verbal serão aplicáveis em qualquer circunstância. Os aspectos que

poderão apresentar diferenças serão, em última análise, aqueles que

resultem das características técnicas de cada meio. 

Em termos sintéticos, as maiores diferenças resultarão da maior ou

menor flexibilidade dos diferentes media, permitindo efeitos visuais

diferenciados,  como seja: o tipo de fontes, a aplicação de cores e a

utilização de outras convenções para transmitir informação comple-

mentar sobre aspectos não-linguísticos (sons, efeitos sonoros e músi-

ca) e modulação paralinguística. 

Perante uma maior flexibilidade de meios, será de tirar partido da

diversidade de fontes aplicáveis em vários sistemas de legendagem,

havendo no entanto a preocupação de escolher fontes legíveis e

discretas, habitualmente de tipo “sans serif”. Prevê-se que, num

futuro próximo, seja normalizada a utilização da fonte “tiresias

screenfont” pela sua nitidez e legibilidade. 

Uma vez que, em certos sistemas, deixa de haver necessidade de

uma caixa negra  (ou de outra cor) como pano de fundo às legendas

(situação obrigatória no sistema de teletexto actual), deverá haver

cuidado com o uso de caracteres de cor, pois algumas cores poderão
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tornar-se pouco legíveis ao surgirem sobre fundos igualmente colori-

dos. Assim, ao serem aplicadas cores nas legendas, tal deverá ser

feito em fontes que garantam a sua perfeita legibilidade (ex.: letra

contornada a preto ou sobre fundo translúcido).

Em sistemas que o permitam, será de tirar partido da formatação da

fonte (com negrito, itálico e sublinhado) para complementar a infor-

mação verbal. Exemplo: negrito para ênfase.

A maior legibilidade das fontes permitirá que se utilize o

espaçamento habitual entre palavras e pontuação. 

No caso de legendagem em DVD, seria desejável que as legendas

não se criassem a partir de uma matriz pré-definida (template ou

master list) permitindo uma maior flexibilidade ao tradaptador de

maneira a adequar o produto às necessidades dos seus públicos.

Corre, depressa... depressa!
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11. Outras técnicas

11.1. Legendagem ao vivo

Utilizando técnicas substancialmente diferentes das aqui apresentadas,

a legendagem ao vivo e/ou a legendagem em directo surgem como

auxiliares preciosos ao acesso à informação. Dada a sua natureza

imediatista, este tipo de legendagem exige grande rapidez e precisão,

não permitindo (na maior parte das vezes) a aplicação de soluções

especiais como a mudança de cor e a deslocação das legenda para a

identificação de falantes, a introdução de informação complementar

ou outras estratégias utilizadas para a facilitação da leitura. Estas

técnicas obedecem a normas muito específicas e a sua execução exige

competências muito diferentes daquelas exigidas aos tradaptadores de

legendagem pré-gravada.

11.2. Legendagem de publicidade

Uma área pouco trabalhada em Portugal, a legendagem de

publicidade exige igualmente cuidados especiais, fugindo a todas as

regras e  sugestões propostas neste guião. A liberdade expressiva,

característica do género, permite uma maior flexibilidade e

criatividade, levantando, por isso, problemas de vária ordem. Esta

legendagem poderá ser concebida como um elemento de

pós-produção ou poderá, de forma mais produtiva, ser abordada

como componente integrante na fase de produção/realização,

garantindo melhores resultados e adequação ao género em causa. 
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12. Em direcção ao futuro

Com o desenvolvimento da tecnologia audiovisual e a inevitável

adaptação dos actuais sistemas de legendagem aos conceitos de

produtos audiovisuais e multimédia emergentes - ex. televisão digital

interactiva ou a convergência dos media -, será de prever grandes

alterações nos meios disponibilizados a pessoas com deficiência sen-

sorial e/ou cognitiva. 

As mudanças que se prevêem para o futuro adivinham-se já no

presente e verificam-se condições para que se equacionem novas

soluções de legendagem para pessoas com surdez.

Com a introdução da televisão interactiva e digital, com tecnologias

que permitem a inserção de imagens dentro de imagens, passará a

haver condições para uma maior adequação dos produtos de

legendagem às necessidades específicas dos diferentes públicos.

Tendo em conta que a maioria das pessoas com surdez apresenta

outras patologias associadas (ex.: problemas de visão) será de prever

sistemas de legendagem que permitam a alteração do tamanho e cor

da fonte em função das necessidades de cada indivíduo ou mesmo a

opção de determinado tipo de legendagem (adaptação ou tran-

scrição total) ou do tempo de leitura (legendas mais condensadas

permitindo maior tempo de exposição e, por conseguinte, com mais

tempo de leitura).

Apontamentos finais... 

A maior facilidade na manipulação de fontes permitirá tirar partido

de factores como o tamanho de letra ou mesmo do tipo de fonte
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para transmissão da componente paralinguística. Exemplos:

Poder-se-á aplicar fontes mais sugestivas em programas específicos,

com conteúdos e públicos determinados. Exemplo:

Letra “desenhada” em programas infantis.

Por outro lado, começa já a ser possível a associação de ícones e/ou

símbolos ao texto escrito, factor que poderá levar a uma nova

concepção de legendagem icónico-verbal.

Para o efeito, poderão ser criados símbolos discretos que, aplicados

Gosto muito, mesmo muito de ti!

Quando te vejo fico assim...

No país dos gnomos havia casas.

Era uma vez, uma carochinha... Era uma vez, uma carochinha...
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às legendas poderão representar grande economia no processo

descodificador.

Exemplo: em vez de (telefone toca):

Ícones compostos por vários símbolos existentes

Ícones animados concebidos para o efeito

Barra equalizadora sensível ao som 

As competências linguísticas das gerações vindouras serão

inevitavelmente afectadas pelas novas formas de comunicação. O

uso alargado da Internet e dos sistemas SMS está a introduzir novos

termos e novas formas de expressão (Netspeak) que virão alimentar,

de forma irreversível, o uso da linguagem. Alguns termos, (ex.: LOL)

passarão a integrar o léxico corrente podendo, eventualmente, ver-

-se integrados em legendas. Apesar dos muitos desafios que se

adivinham, nunca será de esquecer a forte carga pedagógica que a

[��]
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legendagem para s/Surdos sempre terá, pelo que será de preservar a

correcção linguística acima de qualquer efeito linguístico ou gráfico. 

Para além de se prespectivarem novas formas de “ouvir” através da

visão, e tendo em conta as condições técnicas existentes ao nível de

produtos de realidade virtual, será possível desenvolver sistemas

multi-sensoriais que permitam a percepção do som através de outros

sentidos. Desta feita, e uma vez que a pessoa com surdez capta

vibrações por condução táctil, preconiza-se a criação de uma “palma

vibratória” que, ligada à fonte sonora, poderá transmitir as vibrações

da música e efeitos sonoros existentes no produto audiovisual,

permitindo assim que a pessoa com surdez percepcione o ritmo e

intensidade da música, bem como se deixe surpreender pelos efeitos

sonoros que lhe serão transmitidos através da palma da mão.

O futuro trará, certamente, muitas mais soluções a integrar neste

sistema, que se quer aberto a toda a inovação que possa contribuir

para melhores condições de acesso ao texto audiovisual por parte da

pessoa com surdez.
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