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Resumo 

O objetivo do presente relatório é descrever o estágio curricular realizado na empresa de 

tradução audiovisual Cinemágica entre janeiro e abril de 2019 no âmbito do Mestrado em 

Tradução e Serviços Linguísticos na vertente de Tradução Especializada na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto. Devido à natureza da empresa que me acolheu como 

estagiária, todos os trabalhos que realizei foram de legendagem, pelo que esse será o 

principal foco deste relatório de estágio. 

O relatório incluirá uma perspetiva mais pessoal, com a descrição do estágio em si e das 

dificuldades com as quais me deparei e que foram, para mim, mais problemáticas neste 

primeiro contacto com o mundo profissional da tradução para legendagem. Incluirá 

também uma perspetiva mais teórico-prática: inicialmente, uma abordagem teórica de 

tópicos considerados relevantes na tradução audiovisual, recorrendo a autores de 

reconhecida importância nesta área de estudo, bem como uma abordagem prática com 

uma descrição detalhada de problemas concretos que foram surgindo, acompanhados da 

sua análise e propostas de resolução. 

 

Palavras-chave: Tradução; Tradução Audiovisual; Legendagem; Produto Audiovisual; 

Tradutor.  
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Abstract 

The purpose of this report is to describe my professional internship at the audiovisual 

translation company Cinemágica between January and April 2019, as part of the Master’s 

Degree in Translation and Language Services (major in Specialized Translation) at 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Due to the nature of the company that 

received me as a trainee, every job I performed was related to subtitling, which will 

therefore be the main focus of this internship report. 

The report will include a more personal perspective, describing the internship itself and 

the main obstacles that I came across and which were more problematic to me in this first 

contact with the professional world of audiovisual translation. It will also include a more 

theoretical and practical perspective: initially, a theoretical approach to relevant topics in 

Audiovisual Translation, including important authors in this field of study, as well as a 

practical approach with a detailed description of the specific problems encountered, 

followed by their analysis and proposed solutions. 

 

Keywords: Translation; Audiovisual Translation; Subtitling; Audiovisual Product; 

Translator. 
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Introdução 

O presente relatório foi realizado no âmbito do estágio curricular incluído no plano de 

estudos do Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (MTSL), na vertente de 

Tradução Especializada com as línguas de trabalho inglês e espanhol, da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto. O relatório foi desenvolvido sob a orientação da 

Professora Doutora Elena Galvão e coorientação do Professor Doutor Rogelio Ponce de 

León. O estágio curricular foi realizado na empresa Cinemágica e teve a duração de 

aproximadamente 4 meses, tendo começado em janeiro e terminado em abril de 2019.  

Na primeira parte do relatório, será feita uma descrição do estágio curricular, dos 

procedimentos iniciais e do desenrolar do trabalho ao longo do tempo. Serão abordados 

os métodos de trabalho da empresa, o funcionamento da mesma, as metodologias de 

trabalho que me foram exigidas enquanto estagiária e o tipo de trabalhos realizados, bem 

como os géneros televisivos legendados. Será também apresentado e descrito o software 

gratuito utilizado, o Subtitle Edit, comparando-o com o software profissional Spot.  

A segunda parte incluirá uma abordagem teórica à Tradução Audiovisual (TAV), mais 

especificamente à tradução para legendagem. Recorrendo a autores de reconhecida 

importância desta área de estudo, será descrito o processo de legendagem e o que este 

implica, bem como os constrangimentos que apresenta e com os quais o tradutor tem de 

lidar para obter um trabalho de qualidade. Serão ainda abordadas competências 

consideradas fundamentais num tradutor de conteúdos audiovisuais.  

Por último, na terceira parte, serão incluídos casos práticos retirados de trabalhos 

realizados ao longo do estágio de forma a ilustrar a natureza dos desafios que foram 

surgindo, categorizando-os de acordo com os desafios que ofereciam e descrevendo as 

soluções encontradas para lhes dar resposta. 

Por fim, será incluída uma secção com as considerações finais, na qual faço um balanço 

deste estágio curricular, e os anexos, que incluem um resumo dos projetos realizados pela 

sua ordem de execução e a avaliação do estágio por parte da empresa acolhedora, a 

Cinemágica. 
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O objetivo deste relatório de estágio é, além de relatar e refletir acerca do estágio 

curricular e dos ensinamentos que este trouxe, articular a vertente teórica adquirida ao 

longo do mestrado com problemas que efetivamente surgiram na hora de pôr em prática 

os conhecimentos adquiridos, integrando e consolidando, desta forma, estas duas 

vertentes. O relatório pretende, assim, ser uma reflexão do que envolve ser tradutor e das 

especificidades ligadas à tradução audiovisual, nomeadamente à legendagem. 

  



14 

 

1. Estágio 

1.1. A Empresa 

A empresa Cinemágica é sedeada em Vila Nova de Gaia, no Candal Park, e foi fundada 

em 1997.  É uma empresa que trabalha com conteúdos audiovisuais e presta serviços de 

tradução e legendagem, bem como serviços de gravação e pós-produção de áudio para a 

execução de dobragens e na área das locuções e publicidade. 

O espaço físico da empresa divide-se, fundamentalmente, em dois: uma parte é ocupada 

por estúdios de gravação para a realização de dobragens enquanto na outra parte 

encontram-se os escritórios onde trabalham os colaboradores da empresa. Na vertente da 

legendagem, a empresa trabalha principalmente com colaboradores externos, tendo 

apenas duas tradutoras in-house, sendo uma delas a Doutora Elisabete Pinto, a minha 

supervisora de estágio, que assume principalmente a função de revisora dos conteúdos 

legendados antes de estes serem entregues aos clientes. A gerente da empresa é a Doutora 

Benilda Castiñeira Souto, que é responsável pela distribuição dos projetos de legendagem 

entre os tradutores que colaboram com a empresa e é também quem me designava os 

trabalhos a realizar enquanto estagiária. 

 

1.2. Período de Estágio 

A tradução audiovisual foi a vertente da área da tradução que mais me interessou desde o 

primeiro contacto que tive com a área, ainda na licenciatura. O contacto que tive com 

unidades curriculares na área da tradução multimédia abriu-me as portas para esta 

vertente que me pareceu desde logo mais dinâmica e me apresentou também inúmeros 

novos desafios até aí desconhecidos por mim, desde a necessidade de utilização de 

softwares próprios para o efeito à existência de um mundo à parte de limitações e regras 

a seguir pelos tradutores devido a todas as especificidades próprias deste tipo de tradução. 

Um outro aspeto que me atrai na área da tradução audiovisual é o facto de ser uma 

tradução maioritariamente voltada para a vertente do entretenimento. Acaba assim por ser 

uma área bastante versátil para o próprio tradutor, que normalmente tem de lidar com 

uma grande variedade de conteúdos e géneros televisivos e tem de se adaptar a cada um 
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deles e aos seus registos distintos, tal como verifiquei na primeira pessoa ao longo deste 

estágio. 

Devido a esta preferência pela tradução audiovisual, na altura da procura de uma entidade 

de acolhimento onde estagiar, as empresas ligadas a este tipo de tradução foram a minha 

primeira opção. A Cinemágica foi a primeira empresa que contactei pelas referências de 

antigos alunos e pela proximidade geográfica. Após o primeiro contacto, foi marcada uma 

reunião na qual apresentei os objetivos do estágio e acabei por ser aceite como estagiária. 

Foi-me também apresentada a empresa, as instalações e os métodos de trabalho e 

funcionamento da mesma e dos seus colaboradores. Percebi também as exigências que 

me esperavam como estagiária, tais como a importância dos prazos a cumprir, muitos 

deles um pouco apertados, a grande diversidade de programas e conteúdos com os quais 

teria de lidar e possíveis problemas que teria, tais como questões relacionadas com o uso 

de um software não profissional. Fui ainda alertada acerca da confidencialidade dos 

conteúdos com que trabalharia. 

O meu trabalho como estagiária da Cinemágica começou no dia 23 de janeiro de 2019 e 

terminou a 30 de abril de 2019. Inicialmente, foi-me enviada toda a documentação 

considerada importante para a realização de trabalhos de qualidade, tais como normas e 

diretrizes aplicáveis às legendas seguidas pela Cinemágica (documento que fará parte dos 

anexos do presente relatório) e as especificidades pedidas pelos clientes. Alguns dos 

parâmetros mais importantes das diretrizes prendiam-se com questões técnicas, como o 

formato em que os trabalhos devem ser entregues, o número de caracteres por linha, o 

intervalo mínimo entre legendas, o tempo mínimo e máximo de cada legenda, o número 

máximo de linhas, o tempo mínimo necessário para a leitura por parte do espectador e 

indicações relativas ao nome dos ficheiros devido à compatibilidade vídeo-legenda. Além 

destes requisitos técnicos, as diretrizes abordam parâmetros relacionados com aspetos 

estilísticos das legendas, tais como indicações relativas à utilização dos itálicos e das 

aspas, aos títulos de cada programa, aos créditos do tradutor, à coerência entre episódios 

da mesma série, aos aspetos gramaticais e utilização do novo acordo ortográfico e às 

siglas e conversões de, por exemplo, distância, peso ou temperatura.  

Um fator que me pareceu positivo foi a flexibilidade de horários que a Cinemágica me 

permitia, pois deixaram que fosse eu a gerir o meu próprio horário de trabalho, sendo que 

a maior parte do trabalho seria feito por mim em casa sem a necessidade de me deslocar 
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à empresa. A Doutora Benilda Castiñeira era quem me enviava todos os ficheiros 

necessários, indicando os prazos de entrega de cada episódio. A distribuição dos trabalhos 

era feita por e-mail e pela plataforma WeTransfer, através da qual recebia os ficheiros de 

vídeo de cada episódio e os respetivos guiões. Este foi um método de trabalho ao qual me 

adaptei bastante bem desde o início. Assim que finalizava um trabalho, enviava à minha 

orientadora na empresa, a Doutora Elisabete Pinto, que, além de ser quem fazia a revisão, 

era também quem esclarecia todas as dúvidas que iam surgindo ao longo do trabalho. 

Terminada a revisão, a Doutora Elisabete enviava-me feedback do episódio e indicava-

me os principais problemas detetados e as modificações/correções feitas. 

Depois de todos os acertos inerentes ao software (que serão descritos mais adiante) e 

dúvidas iniciais esclarecidas relacionadas com os parâmetros exigidos pela empresa, 

comecei, efetivamente, o meu período de estágio e o trabalho de legendagem dos 

episódios, que se prolongou até ao final do mês de abril. Durante todo o período como 

estagiária trabalhei apenas com o par linguístico inglês-português europeu, o que acaba 

por mostrar a predominância das séries americanas no entretenimento que o nosso país 

importa. Foram-me atribuídos, no total, 17 episódios de 45 minutos de programas 

televisivos com conteúdos diversificados para canais do grupo Discovery Inc. Para o 

canal Discovery Investigation, fiz a legendagem de episódios de programas policiais e 

criminais, tais como um episódio de “Body Cam”, que acompanha o dia-a-dia de polícias 

de estados americanos abordando casos e histórias verídicas; um episódio de “Murder By 

Numbers”, “Grave Secrets” e “Grave Mysteries”, séries que contam histórias reais de 

assassinatos cometidos nos EUA; e a minissérie de três episódios “Deadly Legacy”, que 

aprofunda o mediático caso do assassino em série americano conhecido por “palhaço 

assassino”, John Wayne Gacy, e das suas vítimas. Para o canal TLC, legendei dois 

episódios de “Fixer Upper”, um programa de remodelação de casas, dois episódios de 

“Spring Baking Championship”, um programa de culinária e pastelaria, e um episódio de 

“My Big Fat Fabulous Life”, um reality show americano que acompanha o dia-a-dia de 

Whitney Thore, da sua família e dos seus amigos mais próximos. Para o Discovery 

Channel, legendei cinco episódios da primeira temporada de “Scaled”, um programa 

sobre répteis que acompanha a rotina de uma empresa que constrói terrários para estas 

espécies de acordo com os pedidos dos donos dos animais. 

O gráfico abaixo ilustra o volume de cada tipo de conteúdo legendado. 
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Figura 1 - Conteúdos televisivos legendados ao longo do estágio 

 

O primeiro trabalho que me foi designado enquanto estagiária foi o primeiro episódio da 

primeira temporada de “Scaled”. Foi um conteúdo bastante desafiante inicialmente, em 

especial por ser o primeiro e por reunir desde logo um leque de problemas técnicos e 

linguísticos. Assim, fui confrontada desde cedo com muitos dos desafios que podem 

surgir na tradução audiovisual. Para fazer face a estas dificuldades iniciais, fiz uma parte 

deste trabalho presencialmente na empresa com o acompanhamento da minha supervisora 

na Cinemágica. Aí, foram-me dadas algumas dicas relativamente a possíveis estratégias 

a adotar na resolução de problemas comuns a este tipo de programas, nos quais aparecem 

frequentemente, por exemplo, terminologia específica da área da biologia (nomes 

científicos de espécies) e da construção civil, expressões idiomáticas, etc. Além destas 

questões linguísticas, deparei-me também com alguns problemas técnicos relacionados 

com o software gratuito escolhido, que será explorado em detalhe na secção seguinte. 

Verificámos algumas incompatibilidades entre o software gratuito escolhido por mim 

para realizar o estágio, o Subtitle Edit, e o software profissional utilizado na empresa para 

a revisão dos trabalhos enviados, o Spot, tais como diferenças na sincronização dos 

timecodes indicados no ecrã com o das legendas e os ajustes necessários que teriam de 

ser feitos em fotogramas e que no Subtitle Edit, por predefinição, apareciam em 

milissegundos. Tivemos ainda de testar algumas questões de compatibilidade de ficheiros 

Policial/criminal (7)

Remodelação de 
imóveis (2)

Culinária (2)

Reality show (1)

Biologia/Zoologia (5)

TIPO DE CONTEÚDOS
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devido aos formatos de saída com que este software gratuito trabalhava, dos quais o 

formato EBU STL era a única opção viável tendo em conta que era o único compatível 

com o Spot, o software utilizado na empresa. Durante a revisão, feita pela Doutora 

Elisabete Pinto, o ficheiro enviado por mim teria de ser seria convertido para formato 

PAC no computador da empresa e foi necessário confirmar se essa conversão, pelo facto 

de a legendagem ter sido feita num outro software que não o Spot, não geraria nenhum 

erro grave e não causaria a desformatação das definições inseridas por mim no Subtitle 

Edit (como o tempo de intervalo entre legendas, por exemplo). Confirmou-se 

posteriormente que esta conversão poderia ser feita sem consequências. 

Depois deste acompanhamento inicial e dos ajustes finais para garantir que toda a 

tradução e legendagem desse primeiro episódio de “Scaled” estaria dentro das normas 

pedidas, terminei o projeto com sucesso e enviei-o para a empresa dentro do prazo 

estabelecido. Fui novamente convidada a estar presente durante a revisão desse episódio 

para ter uma melhor perceção das alterações feitas, da forma como eram feitas, dos 

principais erros cometidos e formas de melhorar daí em diante. Assim, pude ver de perto 

todo o processo de revisão feito no Spot. A nível técnico, estas correções envolveram 

problemas como o alinhamento da legenda no ecrã, cuja posição real na imagem o Spot 

permite ver, possibilitando assim um melhor ajuste. Além disto, foram detetados alguns 

problemas linguísticos ligados à tradução para legendagem, como a incorreta divisão das 

linhas de algumas legendas, separando, por exemplo, um artigo de um substantivo, ou 

mesmo um excesso de texto ou informação na legenda, tópicos que serão explorados mais 

adiante na análise de casos práticos. Outras correções feitas diziam respeito a elementos 

relacionados com as especificidades pedidas pela empresa e por alguns clientes em 

particular, como o uso indevido de alguns itálicos quando deveriam ser utilizadas aspas. 

Uma dificuldade recorrente foi manter a coerência na forma de tratamento entre 

intervenientes no diálogo em cada episódio, pois é um fator que depende muito da 

perceção do tradutor acerca da relação desses mesmos intervenientes e, muitas vezes, essa 

perceção é alterada ao longo do episódio, o que implica voltar atrás para reformular 

algumas intervenções. Os erros de digitação são um outro exemplo de correções feitas, 

como os erros de concordância singular/plural ou feminino/masculino, muitas vezes fruto 

da falta de tempo para rever os episódios com a minúcia que seria desejável. Outra causa 

que pode ser associada a estes erros é a junção de dois processos num só, o de tradução e 

o de legendagem. Isto e os prazos de entrega cada vez mais curtos resultam na necessidade 
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de realizar os projetos com a maior brevidade possível mantendo a melhor qualidade 

possível. Diria mesmo que estas duas palavras, “brevidade” e “qualidade”, são as 

palavras-chave no mercado atual da tradução audiovisual. No entanto, o vínculo destes 

dois processos, que outrora eram feitos separadamente, retira tempo de revisão ao próprio 

tradutor, que frequentemente se vê obrigado a eliminar do seu método de trabalho não só 

uma revisão completa e detalhada no final como também uma antevisão do trabalho a 

realizar. 

Depois do final do estágio, foi-me feita uma avaliação geral por parte da supervisora, a 

Doutora Elisabete Pinto. O documento completo encontrar-se-á anexado na parte final do 

relatório. 

Inicialmente, os trabalhos eram morosos e as mínimas dificuldades faziam com que 

perdesse bastante tempo. No início do estágio, estes fatores foram tidos em conta pelos 

colaboradores da empresa na hora de me atribuir projetos e tinha uma maior flexibilidade 

nos prazos de entrega. No entanto, com o passar do tempo, estes prazos foram ficando 

mais limitados e notei uma grande evolução na minha produtividade, especialmente nos 

géneros televisivos com os quais começava a habituar-me a trabalhar, como é o caso dos 

policiais/criminais, visto que já podia dispensar a pesquisa de algum vocabulário 

específico da área jurídica com o qual já começava também a familiarizar-me. O tempo 

que demorava em cada episódio dependia, portanto, do género a que pertencia e do tipo 

de conteúdo apresentado. No caso dos episódios da série “Scaled”, sobre répteis e a 

construção de terrários para estes animais, o processo era um pouco mais demorado 

porque, além de ter mais diálogo, envolvia sempre alguns nomes comuns ou científicos 

de espécies que exigem uma pesquisa mais exaustiva e frequentemente sem resultados 

satisfatórios, o que, consequentemente, obriga o tradutor a solucionar os problemas de 

uma forma mais criativa. Serão apresentados exemplos de alguns destes problemas e as 

respetivas soluções na secção dos casos práticos. O que também levou ao aumento da 

produtividade foi a mudança de alguns métodos de trabalho, pois, com o passar do tempo 

e a aquisição de alguma experiência, a tendência do tradutor é “desapegar-se” dos guiões 

fornecidos e limitar-se ao discurso oral ouvido no vídeo, não tendo assim a necessidade 

de sair do software para ler o guião, fazendo-o apenas em casos isolados em que a 

compreensão oral é difícil.  Pessoalmente, este foi o método de trabalho que melhor 

resultou comigo em termos de eficácia e rapidez: a fusão da tradução e da legendagem 
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num só processo, feito diretamente no software, seguido da revisão final do projeto 

completo. 

 

1.3. O software: Subtitle Edit 

A primeira grande limitação do estágio prendeu-se com os softwares indicados como os 

mais utilizados no mercado da legendagem em Portugal, mais precisamente com o Spot, 

que eu não teria possibilidade de adquirir para utilizar durante o estágio devido aos custos 

elevados do mesmo. Esta limitação deveu-se principalmente ao formato com que a 

empresa trabalhava e que era pedido pelos clientes, que é o formato PAC. Devido a estas 

especificidades, tive de explorar as melhores opções de softwares gratuitos disponíveis e 

avaliar as capacidades de cada um. Acabei assim por optar pelo Subtitle Edit, com o qual 

já havia trabalhado em unidades curriculares do mestrado, por me parecer ser o software 

gratuito que mais se assemelha aos profissionais e que mais opções e funcionalidades 

oferece. Apesar de este software não aceitar nem trabalhar com formato PAC, trabalha 

com formato STL (EBU STL), outro formato compatível com o Spot, ao contrário de 

outros softwares gratuitos como o Subtitle Workshop. Esta possibilidade acabou por 

remediar a situação, visto que, durante a revisão que era feita na empresa depois de enviar 

os trabalhos terminados, a Doutora Elisabete fazia a conversão do formato STL para PAC 

no Spot.  
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Figura 2 - Interface do Subtitle Edit 

 

O trabalho com o Subtitle Edit acabou por se revelar bastante intuitivo. Devido ao facto 

de ter funcionalidades bastante parecidas com o Spot, a minha orientadora na empresa 

acabou por ser uma grande ajuda na primeira fase, o que me permitiu familiarizar-me com 

o programa e perceber as suas principais funcionalidades e as que me seriam mais úteis. 

Antes de começar efetivamente a legendar, houve uma série de acertos a fazer nas 

definições do programa para garantir que tudo estava operacional e de acordo com as 

diretrizes pedidas.  

As principais dificuldades nesta etapa prenderam-se com uma das maiores desvantagens 

que detetei no Subtitle Edit, que é a utilização de milissegundos em algumas das 

definições em vez de fotogramas (frames), em oposição ao Spot, o que levou a que os 

alguns códigos de tempo não coincidissem entre os dois softwares, nomeadamente o 

intervalo mínimo entre legendas. Este problema foi corrigido através de tentativa e erro 

até chegarmos a um número que não fosse identificado como erro no Spot. Outro 

procedimento crucial relacionado com os códigos de tempo que tem de ser feito pelo 

tradutor antes do processo de legendagem tem a ver com o deslocamento das legendas 

em relação ao tempo que normalmente aparece num canto da imagem de vídeo, 

funcionalidade que também é bastante intuitiva e simples no Subtitle Edit. 
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Figura 3 - Frame de um episódio de “Scaled” com timecode na parte superior da imagem 

 

Um outro aspeto que me pareceu uma desvantagem deste software gratuito em relação ao 

software profissional Spot foi o facto de não permitir ver a posição real da legenda no 

vídeo, tanto na posição convencional da mesma (centro inferior), como quando é 

necessário fazer um ajuste no alinhamento para o centro da imagem ou para a parte 

superior devido a oráculos que surjam, visto que a legenda aparece sempre sobre uma 

barra negra, tal como se vê na Figura 2. No entanto, o Subtitle Edit permite escolher outras 

opções de posicionamento da legenda, apesar de não conseguirmos vê-la no software, 

funcionalidade que, normalmente, não está presente noutros softwares gratuitos. Assim, 

acabamos por poder considerar este um aspeto positivo quando comparado a outros 

softwares gratuitos, dado que nunca representou uma limitação grave. 

De forma geral, o Subtitle Edit, apesar de ser gratuito e não profissional, é um software 

de legendagem bastante intuitivo e com um número de funcionalidades disponíveis muito 

satisfatório. A Figura 2 ilustra a interface apresentada quando abrimos o programa com 

um projeto a decorrer.   

Antes de começar a trabalhar com o software, é necessário configurar algumas definições 

de acordo com o projeto que vamos realizar. Na barra de ferramentas, existe o botão 

“Opções”, seguido de “Configurações”, que nos direciona para uma janela que permite 

definir os parâmetros desejados para cada trabalho, tais como o comprimento máximo de 
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cada linha, o número máximo de caracteres por segundo, o número máximo de palavras 

por minuto, a duração mínima e máxima de cada legenda em milissegundos, o tempo 

mínimo de intervalo entre legendas em milissegundos, a taxa de fotogramas desejada e 

ainda o modo de tempos, que nos possibilita optar entre um formato de tempo em frames 

(HH:MM:SS:FF) ou em milissegundos (HH:MM:SS.MS). Além destes ajustes básicos, 

esta janela tem também opções relacionadas com o tipo de letra, permite definir o idioma 

de chegada, ver e alterar os diferentes atalhos do teclado, alterar preferências relacionadas 

com o espectrograma e com os alertas de erro dados pelo próprio programa e possibilita 

ainda alterar as opções de visualização da própria interface e da barra de ferramentas de 

acordo com as preferências do tradutor. Algumas destas funções estão também 

disponíveis no botão “Ferramentas”, na barra. Estas são funcionalidades comuns ao 

software profissional Spot. 

 

Figura 4 - Janela de Configurações do Subtitle Edit 

 

Ainda nos botões superiores da barra de ferramentas, encontramos algumas das 

funcionalidades principais, como em “Vídeo”, onde é possível inserir um novo ficheiro 

de vídeo para começar um novo projeto, e também onde existem opções relacionadas com 

o espectrograma e a visibilidade do ficheiro de vídeo na interface. 

No que respeita à interface propriamente dita, na parte superior encontra-se a barra de 

ferramentas com botões de atalho que permitem agilizar alguns passos recorrentes, como 
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inserir ou retirar a imagem de vídeo ou do espectrograma, localizar palavras ou excertos 

de frases nas legendas já feitas, aceder às definições, fazer a verificação ortográfica, 

alterar o formato das legendas ou a codificação do vídeo e, claro, os botões básicos de 

todos os softwares como “Guardar”, “Guardar Como” ou “Novo Projeto”.  

A zona das legendas está localizada na parte esquerda da imagem. É aí que decorre o 

processo de legendagem, com o campo de inserção de texto e o tempo de entrada e de 

saída de cada legenda. Na parte inferior esquerda encontram-se os botões de criação de 

legendas que podemos usar para inserir uma nova legenda e definir tempos de entrada ou 

de saída. Em substituição destes botões, é possível usar os atalhos do programa, que 

podem ser consultados ou alterados na janela “Opções” mencionada acima ou em 

“Ajuda”. Estes atalhos, quando bem explorados pelo tradutor, acabam por poupar 

bastante tempo no processo de legendagem.  

Na parte direita da imagem, encontra-se a zona onde podemos visualizar o vídeo que 

estamos a legendar. Essa imagem de vídeo é opcional, podendo ser desativada, tal como 

mencionado acima. 

Na parte inferior da imagem está o espectrograma. O espectrograma não é carregado 

automaticamente quando se abre um novo vídeo pela primeira vez no programa, pelo que, 

para ativá-lo, é necessário fazer um clique em qualquer parte da barra, que estará sem 

registos de som, para que o software carregue o som do vídeo em questão e o converta 

nas ondas de som que ficarão visíveis. Na minha opinião, esta funcionalidade é uma das 

grandes vantagens deste software gratuito, pois é uma ferramenta que não existe noutros 

programas não profissionais, como é o caso do Subtitle Workshop. O espectrograma é 

bastante útil no processo de legendagem porque, através dos picos das ondas sonoras, 

podemos detetar, por exemplo, as mudanças de cena e os momentos em que começa o 

diálogo, o que acaba por tornar o trabalho mais rápido e poupar algum tempo ao tradutor, 

pois permite que se insiram as legendas de forma mais precisa e intuitiva no sítio certo 

do vídeo. Esta é mais uma funcionalidade que o Subtitle Edit tem em comum com o 

software profissional Spot.  

Depois de ter realizado todos os trabalhos do meu estágio com o Subtitle Edit, julgo poder 

afirmar que se trata de um software gratuito bastante aceitável que permite a realização 

de projetos de legendagem com qualidade. No entanto, para que esta qualidade seja 
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assegurada, são necessários alguns ajustes e especial atenção a algumas definições e 

mesmo à consistência da formatação inicial quando o ficheiro é aberto num programa 

profissional, como é o caso do Spot. Não obstante, é de notar que este software 

profissional contém uma grande variedade de funcionalidades e propriedades que o 

distinguem dos programas freeware, como os formatos profissionais (e até um formato 

exclusivo, SPT), a formatação e posição das legendas no ecrã, sendo possível ajustar uma 

grande variedade de parâmetros e até queimar as legendas no próprio software. É uma 

das ferramentas mais úteis e completas em termos de legendagem e não é por acaso que 

é um dos programas mais utilizado por empresas e por tradutores independentes no 

mercado da tradução audiovisual em Portugal. 

A figura abaixo apresenta a interface do software Spot 6.1: 

 

Figura 5 - Interface do Spot 6.1 
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2. O produto audiovisual, a tradução/legendagem e o 

tradutor 

A Tradução Audiovisual (TAV) envolve diferentes atividades no ramo da tradução, como 

dobragem, legendagem, audiodescrição, tradução para S/surdos, etc. Cada uma tem as 

suas especificidades e limitações próprias criadas pela natureza destes conteúdos, que 

apresentam diferentes códigos em simultâneo: a imagem e o som. 

O presente relatório foca-se no processo de legendagem de conteúdos audiovisuais e 

Delia Chiaro (2009: p. 148) define a legendagem da seguinte forma: 

Subtitling consists of incorporating on the screen a written text which is a condensed 

version in the target text of what can be heard on screen. 

Assim, devido a esta mudança do meio oral para o escrito, há uma série de fatores a ter 

em conta no processo de legendagem para que este resulte em legendas adequadas, 

linguística e culturalmente, ao espectador. 

Gottlieb dá também o seu contributo para a compreensão do aspeto intersemiótico da 

legendagem. Para ele, as legendas são aditivas porque adicionam informação, ao contrário 

da dobragem, que substitui a língua de partida pela língua de chegada (1997: p. 141). 

Assim, o autor distingue quatro canais semióticos, todos eles portadores de informação, 

nestes conteúdos polisemióticos (filmes ou programas televisivos): o canal visual não-

verbal (imagem, por exemplo); o canal auditivo não-verbal (música e efeitos de som, por 

exemplo); o canal auditivo verbal (diálogo); e o canal visual verbal (sinais e legendas 

visíveis) (1997: p. 143).  

Primeiramente, há um conjunto de limitações técnicas a analisar que constringem o 

trabalho do tradutor/legendador, como a escassez de tempo para as legendas em algumas 

cenas e o limite de número de caracteres imposto por este curto tempo de que o tradutor 

dispõe para inserir a respetiva legenda de determinada intervenção. Estas limitações serão 

ilustradas e analisadas mais adiante, na secção 3 do presente relatório, recorrendo a casos 

práticos e exemplos com o objetivo de demonstrar alguns dos desafios levantados pelos 

episódios que legendei. Apresentarei também possíveis soluções propostas por 
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conhecidos teóricos da TAV de forma a minimizar a perda de informação e mantendo a 

legibilidade da legenda, em situações em que estes problemas estão presentes.  

Como ponto de partida teórico para procurar ultrapassar algumas das limitações técnicas 

relacionadas com a redução de texto, escolhemos Antonini (2005: p. 213-14), que 

identifica três operações principais levadas a cabo pelo tradutor para obter legendas 

eficientes e de qualidade. São elas, na terminologia de Chiaro (2009: p. 148), elimination 

(eliminação), rendering (transformação) e simplification (simplificação), e consistem no 

seguinte:  

The first one involves depriving the target text (the subtitles) of all those elements that do not 

modify the sense of the message but its form (e.g., pleonasms, hesitations, repetitions, 

onomatopoeia, interjections, etc.) and of those elements that the viewers can gather from the visual 

information; the second implies reproducing or, in most cases depriving the target text, of features 

such as dialects, slang, humor, acronyms, taboo language, etc; and, finally, the third sees the 

translator operating on the translated text by simplifying and fragmenting the syntactical structure 

of the aural text. 

Estes três procedimentos permitem ao tradutor, de uma forma geral, transmitir ao 

espectador a mensagem pretendida proporcionando uma leitura confortável e fácil, 

idealmente à primeira leitura. Podemos relacionar isto com o conceito de simplificação 

das legendas proposto por Erik Skuggevik, descrito mais adiante nesta secção. 

Na tradução para legendagem, dificilmente há uma solução predefinida para problemas 

comuns, pois cada caso é um caso e está dependente da análise do profissional. O 

tradutor/legendador depara-se com uma série de fatores que influenciam necessariamente 

a sua tradução e as soluções que encontra, visto que tem de gerir em simultâneo a tradução 

que considera apropriada e ainda todas as limitações inerentes à legendagem e tradução 

audiovisual.  

Um dos conceitos fundamentais na tradução para legendagem é a simplificação das 

legendas, proposta por Erik Skuggevik (2009: p. 197). Esta necessidade de simplificação 

provém do facto de a legendagem ser uma forma de tradução interlíngua: “This need to 

simplify arises because subtitles do not replace the original language of the film, they 

coexist with it, as well as with the other audio and visual channels of the film, and even 

– should the subtitles be too complex – compete with them.” Ou seja, as legendas, 
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juntamente com os restantes códigos visuais e auditivos, devem formar um todo 

harmonioso e trabalhar conjuntamente de forma a transmitir a mensagem pretendida ao 

espectador. Assim, a legenda deve ser simples na medida em que o espectador que a lê 

não sinta a necessidade de voltar atrás para a reler ou que demore mais tempo do que o 

estritamente necessário na sua leitura.  

Além dos aspetos referidos na secção anterior do presente relatório, a propósito dos 

parâmetros e diretrizes que cada empresa adota, há muitos outros fatores a ter em conta 

na legendagem. Na base de muitos dos fatores problemáticos da legendagem está o grande 

desafio que é para o tradutor tentar interferir o menos possível no todo semiótico 

constituído por um produto audiovisual, fazendo com que as legendas se tornem parte 

integrante deste de uma forma natural e pouco ‘intrusiva’ para o espectador. Delia Chiaro 

(2009: p. 142) sublinha que: “The concurrence of different semiotic layers through the 

visual (images, written text, gestures) and audio (music, noise, dialogue) channels makes 

the translator’s task particularly challenging in this field.”  

Também Jorge Díaz Cintas e Aline Remael (2007: p. 9) mencionam a coexistência dos 

dois códigos principais, a imagem e o som. Defendem que a legendagem é condicionada 

pela “fidelidade” que deve a estes fatores de imagem e som, dado que as legendas não 

podem contrariar o que é visível no ecrã (um acenar de cabeça estar legendado como 

“não”, por exemplo) e têm também de respeitar e estar sincronizadas com o tempo das 

falas originais. Os autores afirmam ainda que estas limitações e a mudança da oralidade 

para a escrita resultam na frequente omissão de elementos lexicais. 

Assim, o tradutor deve procurar alcançar um equilíbrio ténue entre dois fatores. Pode 

optar por colocar na legenda a informação que considera fundamental e imprescindível 

para efeitos de compreensão do espectador, seja a tradução de um elemento falado, de um 

oráculo ou de outros componentes que possam surgir através da imagem ou do áudio; ou 

pode descartar aquilo que viria apenas perturbar esta relação polisemiótica de todos os 

elementos presentes num produto audiovisual, o que, consequentemente, perturbaria a 

naturalidade e a perceção da intenção do conteúdo por parte do espectador. 

À luz do exposto, quais são as características fundamentais de um bom legendador? Erik 

Skuggevik (2009: p. 198) apresenta cinco competências que um tradutor para legendagem 

deve ter. O autor começa por abordar as competências técnicas, ou seja, a capacidade de 
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trabalhar com o software necessário, sabendo utilizar e aplicar funcionalidades como a 

divisão de legendas, a posição das mesmas no ecrã, o uso de itálicos, etc, bem como gerir 

as restrições impostas pela limitação de tempo e espaço. De seguida, Skuggevik menciona 

a aptidão linguística, isto é, os conhecimentos linguísticos do tradutor e a sua 

sensibilidade tanto para a sua própria língua, para a qual está a traduzir, bem como para 

a língua de partida. Em terceiro lugar, o autor alude à importância do conhecimento por 

parte do tradutor dos aspetos não linguísticos, ou seja, conhecimento dos aspetos sociais, 

culturais e dos valores inerentes à cultura em questão. Em quarto lugar, é referido: 

“comprehension of the psychological or emotional dimension inherent in the action that 

accompanies the spoken words”. Ou seja, é importante que o tradutor tenha a capacidade 

de compreender o contexto comunicativo que acompanha o discurso falado, pois este é, 

muitas vezes, mais importante para a transmissão da mensagem do que as palavras que 

efetivamente são ditas. Por último, Skuggevik acrescenta a importância da capacidade do 

tradutor de, no seu trabalho, levar em consideração os quatro aspetos descritos acima, “in 

a holistic exercise of determining strategies based upon the limitations and possibilities 

on offer, in order to formulate any given subtitle.” 

Depois da experiência prática que adquiri ao longo do estágio curricular, identifico nestes 

parâmetros teóricos propostos por Skuggevik aspetos de extrema importância na tradução 

para legendagem, visto que englobam uma competência técnica que é cada vez mais 

fundamental no mercado atual da legendagem, bem como o conhecimento acerca das 

línguas de partida e chegada a vários níveis: aspetos não só linguísticos, mas também 

culturais e sociais. Assim, estes cinco tópicos são uma descrição teórica na qual qualquer 

tradutor com experiência em legendagem certamente se identifica. 

Além de estratégias mais focadas nos desafios técnicos impostos pela tradução para 

legendagem, encontramos também problemas a nível linguístico (que serão ilustrados na 

secção seguinte). Um problema comum é a questão dos referentes culturais, ou seja, 

aspetos intimamente ligados à cultura e conhecimento cultural associado a determinados 

idiomas. Díaz Cintas e Aline Remael (2007: p. 200) abordam o tema da tradução de 

“culture-bound terms”, que definem da seguinte forma: “Culture-bound terms are 

extralinguistic references to items that are tied up with a country’s culture, history, or 

geography, and tend therefore to pose serious translation challenges.”  
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Jan Pedersen trata também o tema dos desafios dos referentes culturais na legendagem e 

define-os como “extralinguistic culture-bound references” (ECR), pois diz serem casos à 

parte do sistema de linguagem (2007: p. 2). Apresento de seguida, de forma resumida, as 

estratégias propostas pelo autor que podem solucionar estes problemas (2007: p. 3-8): 

• Utilizar um equivalente oficial existente, que diz ser um processo mais 

burocrático do que linguístico, pois “some sort of official decision by people in 

authority over an ECR is needed” (2007: p. 3); 

• Retenção, que consiste em manter o item cultural na sua forma original, podendo 

colocá-lo em itálico quando necessário. O autor acrescenta que esta é a estratégia 

que apresenta mais fidelidade em relação à língua de partida (LP); 

• Especificação, que consiste em deixar o ECR sem tradução, mas com uma adição 

de informação que não está presente na LP: 

o A especificação é possível recorrendo à explicitação, que envolve a 

expansão do texto ou a adição de uma informação implícita na LP 

(adicionar o primeiro nome de uma pessoa que é referida na LP apenas 

pelo apelido, por exemplo). 

o A adição é uma outra forma de especificação e consiste em adicionar e 

explicitar informação que está presente de forma conotativa na LP para 

situar a audiência (como adicionar a profissão de alguém que é 

mencionado). 

• Tradução direta, que é a transferência da carga semântica do referente cultural 

da língua de partida para o texto de chegada; nada é adicionado ou subtraído. 

• Generalização, ou seja, substituir o ECR por algo mais geral, recorrendo à 

hiponímia, por exemplo. 

• Substituição, que consiste na remoção do ECR da LP e a sua substituição, quer 

por um ECR diferente ou recorrendo a uma paráfrase: 

o A substituição cultural, que é a troca de um referente cultural por outro 

compreendido pelo público-alvo. O autor acrescenta ainda que esta é a 

estratégia de tradução mais ligada à domesticação dos referentes culturais. 

o A paráfrase, uma estratégia que envolve a reformulação do ECR através 

da análise da mesma, recorrendo à sua substituição por uma paráfrase que 

sirva o mesmo propósito. 

• Omissão que, como o nome indica, é a remoção total do ECR.  
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Também as expressões idiomáticas são aspetos culturais e é comum que difiram de língua 

para língua. São expressões conhecidas pelos membros de uma determinada cultura e/ou 

falantes de uma determinada língua e perdem os seus significados literais para adquirirem, 

em conjunto, um novo significado metafórico. Díaz Cintas (2003: p. 265) propõe a 

seguinte solução: 

Por un lado ha de reconocer e interpretar la frase idiomática del original y por otro lado 

ha de encontrar un equivalente que transmita, en la medida de lo posible, las varias 

dimensiones significativas que la locución posee en inglés. (…) El subtitulador podrá 

optar por recurrir a una locución similar, que también goce de reconocimiento 

generalizado dentro de su comunidade linguística, o recrearse en una solución más libre. 

Assim, o que propõe o autor para a resolução destes problemas é que, depois de uma 

análise do significado da expressão original no contexto em que se aplica, o tradutor 

avalie a utilização de uma expressão da mesma categoria (expressão idiomática) ou, na 

falta da mesma, opte por uma tradução mais livre que transmita o significado da expressão 

na língua de partida, mantendo a intenção comunicativa e o registo original. 

  



32 

 

3. Análise de Casos Práticos 

Nesta secção, será feita uma análise pormenorizada dos principais problemas que 

surgiram ao longo do estágio e das suas resoluções. Cada episódio e, em particular, cada 

tipo de conteúdo televisivo apresentou diferentes características e desafios e, para os 

solucionar, foram necessárias diversas estratégias e diversas soluções de pesquisa. A 

organização desta análise será feita com base nas diferentes categorias dos problemas que 

surgiram. Assim, os exemplos de dificuldades encontradas estão divididos em dois 

grandes grupos: dificuldades técnicas, que envolveram problemas como a escassez de 

tempo para exibir as legendas, o limite do número de caracteres, a divisão de legendas, 

etc., e dificuldades linguísticas, tais como trocadilhos e jogos de palavras, adaptações 

culturais necessárias, conversões de medidas ou ainda dificuldades impostas por 

vocabulário específico de determinadas áreas, ou seja, problemas ligados ao texto original 

e à tradução para legendagem propriamente dita. 

Para analisar os problemas em causa, recorrerei a 30 exemplos ilustrativos dos tipos de 

desafios enfrentados. Todos os exemplos foram retirados de diversos episódios 

legendados por mim ao longo do estágio curricular e são apresentados em tabelas de duas 

colunas: a coluna da esquerda contem o texto na língua de partida e a coluna da direita a 

minha opção de tradução. Além de ter legendado alguma diversidade de conteúdos, os 

próprios episódios eram, normalmente, repletos de desafios. Há séries que se destacam 

neste sentido, como é revelado pelo número de exemplos que se seguem, nos quais há um 

claro domínio da série “Scaled”. Tentei, no entanto, reunir exemplos de cada género de 

forma a ilustrar algumas das dificuldades com as quais me deparei ou que poderão ser 

mais comuns em cada género televisivo. 

 

3.1. Problemas técnicos 

3.1.1. Tempo para as legendas e número de caracteres 

Um dos problemas recorrentes na tradução para legendagem é o tempo insuficiente para 

a exibição das legendas no ecrã, o que limita, consequentemente, o número de caracteres. 

Este problema ocorre, geralmente, quando há falas demasiado rápidas e com demasiada 

informação que não pode ser passada na totalidade para a forma escrita. Para solucionar 
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este problema, podemos optar por dividir a legenda em duas, mas tal só é possível quando 

a cena permite um maior tempo de exibição para expor duas legendas, o que normalmente 

não acontece. Assim, a solução mais comum é a condensação da fala original numa frase 

ou expressão mais curtas na legenda, priorizando a informação crucial para que a 

mensagem seja transmitida corretamente com uma leitura confortável. Neste sentido, é 

oportuno recorrer ao processo de elimination, proposto por Delia Chiaro (2009: p. 148). 

Também Díaz Cintas e Aline Remael (2007: p. 145) abordam um processo de redução de 

texto na legendagem:  

The written version of speech in subtitles is nearly always a reduced form of the oral ST. Indeed, 

subtitling can never be a complete and detailed rendering. And neither should it, for that matter. 

Since the verbal subtitle sign interacts with the visual and oral signs and codes of the film, a 

complete translation is, in fact, not required. 

Isto é, a combinação dos canais semióticos presentes nos produtos audiovisuais (a 

imagem, o som e o texto escrito das legendas) interagem de forma a fornecer ao 

espectador a informação completa de que este necessita, sem que seja necessária uma 

tradução escrita exaustiva do discurso falado (que, pelos motivos técnicos já supra 

descritos, se torna impossível na legendagem). 

Tal como defendem os mesmos autores (2007: p. 88), o ideal será que a legenda 

acompanhe e esteja sincronizada temporalmente com o acontecimento que vemos, ou 

seja, deve aparecer no momento em que o interveniente começa a falar e deve desaparecer 

quando este termina a sua intervenção. Afirmam ainda que a duração das legendas varia, 

visto que a velocidade de leitura das legendas também é variável entre a população, 

dependendo de fatores como o nível de instrução ou a idade. No entanto, a conhecida 

regra dos seis segundos na legendagem dita que o espectador comum consegue, em seis 

segundos, ler de forma confortável o texto de duas linhas de 37 caracteres cada uma, 

perfazendo um total de 74 caracteres por legenda (2007: p. 95-96). Todavia, esta é uma 

norma que varia entre empresas e clientes. 

Problemas técnicos relacionados com o software propriamente dito foram já descritos na 

primeira secção do relatório, aquando da descrição das dificuldades iniciais do estágio 

curricular e na descrição dos programas utilizados. 
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Exemplo 1 

Podemos encontrar um exemplo claro do problema acima descrito no primeiro episódio 

da série “Scaled”. Na cena introdutória do programa, o designer de interiores, Lucas, diz 

que o objetivo da equipa ao criar os terrários para os répteis é que estes se sintam nos seus 

habitats em casa dos respetivos proprietários. As falas nesta cena (que se repete no início 

de todos os episódios) são relativamente rápidas e consecutivas, pelo que a solução foi 

fazer referência apenas à importância de os animais se sentirem em casa. 

 

Lucas: We can recreate their natural 

world so they can be at home in your 

home. 

Podemos recriar o seu habitat natural para 

que se sintam sempre em casa. 

 

Exemplo 2 

No exemplo abaixo, também retirado do segundo episódio de “Scaled”, uma cliente da 

Cornel’s World, Stevie, está a apresentar os seus animais e, a certa altura, um dos 

elementos da equipa diz-lhe que, dada a quantidade de répteis que possui, deve ter uma 

grande despesa com a alimentação. Ela responde que, por semana, encomenda “a 

thousand crickets, two hundred mealworms, butterworms, superworms, hornworms”. A 

minha solução de tradução é um claro exemplo do processo de eliminação descrito 

anteriormente, na medida em que elimina informação que não modifica o sentido da frase 

original e torna a intervenção mais curta. O que fiz foi reduzir as quatro espécies de larvas 

mencionadas para apenas duas, que são até das mais referidas nos websites de vendas 

deste tipo de alimento de répteis em Portugal (Zophoba e Tenébrio). Em relação à 

referência temporal “a week”, optei por colocar a sua tradução, “por semana”, na legenda 

seguinte, juntamente com outra intervenção de um outro falante, visto que se verifica uma 

clara pausa oral no discurso entre estes dois elementos.  
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Stevie: We, uh, bring in about a thousand 

crickets, two hundred mealworms, 

butterworms, superworms, hornworms a 

week. 

São cerca de 1000 grilos e 200 larvas 

como Zophoba e Tenébrio. 

Por semana. 

- Gastas mais com a comida deles. 

 

Exemplo 3 

Este exemplo foi retirado do episódio dez de “Body Cam”. Na cena em questão, a polícia 

é chamada a um apartamento por um dos moradores que, alegadamente, se sentiu 

ameaçado na sequência de uma discussão com a pessoa com quem divide o apartamento. 

Quando a polícia chega ao local, o queixoso nega-se a cooperar com a polícia e mostra-

se problemático e instável, pelo que o polícia lhe pede que saia de casa e desça as escadas 

para a rua. É de notar que todo o diálogo abaixo está legendado em inglês na imagem 

original por ter sido gravado através dos microfones das fardas dos polícias e o som ser 

pouco percetível. Todo este diálogo se deu a uma velocidade de fala bastante acelerada, 

o que, por si só, já é um fator que limita o tradutor nas suas legendas. No entanto, é uma 

cena prejudicada ainda pela presença das legendas em inglês na imagem, visto que o 

ambiente de leitura do espectador da língua de chegada se torna bastante poluído. Assim, 

em situações semelhantes, é sempre necessário efetuar uma redução e condensação do 

texto original, tais como: substituir nomes já mencionados anteriormente por pronomes 

(como “why did you call the cops?” por “chamou-os porquê?”) e eliminar repetições 

(“Yes, you got me, you got me” por “Pronto, apanhou-me”). 
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CPL. COLEMAN OOV [ARCHIVE]: 

Then why did the cops get called out here? 

Então os polícias foram chamados 

porquê? 

MATTHEW RIEHL [ARCHIVE]: 

Because I called them. 

CPL. COLEMAN OOV [ARCHIVE]: 

Ok, so why did you call the cops? 

- Porque eu os chamei. 

- E chamou-os porquê? 

MATTHEW RIEHL [ARCHIVE]: 

Because he came at me and I… 

CPL. COLEMAN OOV [ARCHIVE]: 

So, that’s what’s going on 

- Porque ele me atacou e eu... 

- Então, é isso que se passa. 

MATTHEW RIEHL [ARCHIVE]: 

I was worried about his safety. 

Estava preocupado com a segurança dele. 

… Yes, you got me, you got me. Alright, 

ambulance… he needs an ambulance. 

Pronto, apanhou-me. 

Ele precisa de uma ambulância. 

… I lasered him in the face, ok? Apontei-lhe laser à cara, está bem? 
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Figura 6 - Imagem visível no exemplo descrito 

 

3.2. Problemas Linguísticos 

3.2.1. Nomes comuns vs. Nomes científicos 

Um dos primeiros problemas e de mais lenta resolução com que me deparei foi na série 

“Scaled”: os nomes das espécies de répteis que apareciam. Os nomes comuns das espécies 

em inglês requeriam sempre bastante pesquisa para confirmar se havia uma tradução 

fidedigna e oficial para o português de Portugal, tal como em artigos científicos de 

biologia ou websites de parques biológicos ou jardins zoológicos. No entanto, muitas das 

vezes estes nomes comuns não tinham uma equivalência em português devido ao facto 

de se tratar de espécies maioritariamente existentes no continente americano e sem 

presença no nosso país, ou seja, espécies geograficamente distantes e com poucas ou 

nenhumas referências em artigos na nossa língua. Há bastantes resultados de pesquisa em 

artigos em português do Brasil, no entanto, não é uma solução viável à qual recorrer e é, 

inclusivamente, um aspeto que requer alguma atenção de forma a que não sejamos 

induzidos em erro. 

Assim, nestes casos, a solução foi pesquisar o nome científico da mesma e designá-la 

dessa forma, tendo em conta que, nos nomes científicos, apenas a primeira palavra 

começa com letra maiúscula. Esta foi uma solução bastante viável e à qual recorri 

frequentemente ao longo dos episódios desta série, visto que é uma forma de manter a 
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transmissão da informação original dos nomes das espécies ao espectador. Apesar de a 

maioria dos nomes científicos não serem percetíveis porque são nomes latinos, este não 

me parece um fator condicionante da compreensão porque são sempre acompanhados 

visualmente por imagens dos animais em causa. 

 

Exemplo 4 

Este é um exemplo perfeito da situação acima descrita. Na falta de um nome comum 

equivalente usado em português de Portugal para designar o animal “White’s Tree Frog”, 

a solução foi optar pelo seu nome científico, Litoria caerulea. Este exemplo é retirado do 

primeiro episódio da primeira temporada de “Scaled”. 

Erin: This is the White’s Tree Frog. Esta é uma Litoria caerulea. 

 

Exemplo 5 

À semelhança do exemplo anterior, também os nomes comuns na língua inglesa “Green 

Tree Python”e “Emerald Tree Boa” não tinham uma equivalência de fonte fidedigna de 

um nome comum utilizado em português europeu. Como tal, a solução passou novamente 

por recorrer aos respetivos nomes científicos Morelia viridis e Corallus caninus. 

JASON: So, I brought the, uh, Green Tree 

Python from Indonesia and Australia and 

the Emerald Tree Boa from South 

America.   

Trouxe este pitão Morelia viridis da 

Indonésia e Austrália 

e esta jiboia Corallus caninus da América 

do Sul. 

 

 

 



39 

 

Exemplo 6 

Ainda relativamente aos nomes comuns e científicos das espécies, deparei-me com outros 

problemas no primeiro episódio de “Scaled”. Um deles foi Dendrobates tinctorius, que 

foi a tradução pela qual optei de acordo com os mesmos critérios do exemplo anterior, 

pois é o nome científico da espécie que é referida na série como “dart frogs”. No entanto, 

este nome científico é também mencionado algumas vezes ao longo do programa. É uma 

espécie típica da América Central e do Sul, pelo que não encontrei referências fidedignas 

em português europeu, a não ser “rãs venenosas”, termo que me pareceu demasiado geral. 

Um outro problema, exemplificado na tabela abaixo, foi a enumeração de diferentes 

subfamílias de rãs dentro da espécie Dendrobates tinctorius, cuja única diferença era o 

padrão e cores da pele, sendo que todas são abrangidas pelo mesmo nome científico. A 

tradução abaixo foi a solução encontrada para o problema da falta de nomes comuns para 

fazer equivaler às subfamílias “cobalts”, “new rivers” e “powder blues”. Assim, optei por 

colocar o nome científico antes para fazer referência à espécie na sua totalidade e por 

manter os nomes presentes na fala original para que o espectador não perdesse esta 

informação que diferenciava as três rãs simultaneamente visíveis na imagem. Foi uma 

solução viável neste caso em específico porque o tempo de exibição da legenda assim o 

permitiu. 

 

Russell: (…) these are the rest of our 

family, more dart frogs than you can 

imagine.  We have cobalts, we have new 

rivers, powder blues. 

Mais rãs do que imaginam. 

Dendrobates tinctorius "cobalt", "new 

rivers", "powder blues". 
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Figura 7 - Imagem visível no exemplo descrito 

 

Exemplo 7 

No exemplo abaixo, retirado do segundo episódio de “Scaled”, observamos um problema 

e uma solução semelhantes aos descritos no exemplo 6. Uma nova cliente, Kristen, está 

a apresentar as suas três cobras, três pitões-reais machos (“ball python”). Um deles tem 

uma morfologia diferente, definida como “ivory”, tendo como principal característica 

uma cor de pele esbranquiçada que o distingue dos demais. Não foi possível encontrar 

em fontes fidedignas uma definição em português europeu para esta morfologia distinta, 

talvez, novamente, por ser uma espécie pouco presente no nosso país e, portanto, pouco 

referida por especialistas. Assim, optei por manter o termo original, “ivory”, de forma a 

que o espectador não perdesse essa informação e distinção específica. 

KRISTEN:  This here is my ivory ball 

python.   

Este é o meu pitão-real "ivory". 
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Exemplo 8 

O exemplo 8 ilustra um problema igual ao descrito no exemplo 6 e 7, exatamente no 

mesmo contexto, em que foi necessário manter o termo original “piebald” para que fosse 

possível fazer a distinção entre a morfologia de cobras da mesma espécie, pitão-real. 

KRISTEN: This here is Pewty, and his 

coloring is called piebald. 

Este é o Pewty e a sua coloração chama-se 

"piebald". 

 

Exemplo 9 

O exemplo seguinte foi retirado do quinto episódio de “Scaled”. Nesta cena, a equipa da 

Cornel’s World está a falar acerca da sua mascote, Kevin, um dragão barbudo originário 

da Austrália e que pertence a uma espécie com muitas morfologias diferentes. Por ter uma 

tonalidade de pele clara, Kevin é descrito como um “hypo-leather”. Na falta de uma 

expressão equivalente vinda de fonte fidedigna na língua de chegada, recorri à solução de 

manter este nome entre aspas na legenda pelos motivos já descritos acima em relação às 

rãs venenosas e aos pitões-reais. Desta forma, a informação é mantida, até porque, 

imediatamente a seguir, Greg refere que esta designação se deve ao facto de o dragão 

barbudo ser branco e ter uma pele mais macia do que seria comum, pois não tem algumas 

das escamas pontiagudas no corpo. 

GREG:  Bearded dragons originate from 

Australia. There's a lot of different morphs 

that are available. Kevin, for example, is a 

hypo-leather. 

(…) O Kevin, por exemplo, é um "hypo-

leather". 
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Exemplo 10 

Ao contrário dos exemplos acima descritos, neste exemplo, retirado do segundo episódio 

da primeira temporada de “Scaled”, foi possível encontrar uma equivalência entre o nome 

comum de uma espécie em inglês e o seu respetivo nome comum em português europeu, 

que é “vine snake” e “cobra liana”.  

Greg: I heard she has a vine snake. Ouvi dizer que tem uma cobra liana. 

 

Exemplo 11 

O exemplo seguinte ilustra mais um caso de uma equivalência encontrada entre nomes 

comuns nas duas línguas: “crested gecko” e “gecko de crista”. Esta equivalência pode ser 

encontrada através de comparação da pesquisa de fontes fidedignas feita na língua de 

partida e na língua de chegada, recorrendo a, por exemplo, imagens do animal e 

características físicas. Os websites de jardins zoológicos são frequentemente úteis e 

fiáveis na resolução deste tipo de problema. 

STEVIE:  Not like the crested gecko. Não é como o gecko de crista. 

 

 

3.2.2. Humor, trocadilhos e jogos de palavras 

Os trocadilhos e jogos de palavras, encontrados especialmente nos programas com uma 

vertente mais cómica, como “Scaled”, “Fixer Upper” ou “My Big Fat Fabulous Life”, 

foram, provavelmente, os problemas de tradução mais recorrentes na minha experiência 

enquanto tradutora audiovisual. São desafios que, geralmente, requerem uma veia criativa 

e uma capacidade de improviso maior por parte do tradutor devido à sua vertente 

humorística e até cultural. Séries como “Scaled” oferecem vários desafios a este nível 

devido a essa mesma vertente humorística que está presente em grande parte dos 

episódios. A tradução de humor é, inevitavelmente, extremamente desafiante para o 
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tradutor, como sublinham Díaz Cintas e Aline Remael: “Humour does not function in 

isolation. It is not only rooted in its co-text (the dialogue sequence or scene/sequence in 

which it occurs, for instance), but also in socio-cultural, linguistic and even personal 

contexts. The universality of humour is relative.” (2007: p. 214) 

 

Exemplo 12 

Nesta categoria, começo com o exemplo mais flagrante e, provavelmente, o mais 

desafiante do meu estágio. Nesta intervenção, no episódio cinco de “Scaled”, um dos 

membros da equipa da Cornel’s World, a empresa que constrói os terrários para os répteis, 

fala de um dos seus lagartos, um “cayman lizard”. Jason faz dois jogos de palavras nesta 

intervenção: inicialmente, faz uma comparação entre a cauda deste lagarto, que é forte e 

grande e bate em tudo por onde passa, e uma bola de destruição. Aqui, surge 

imediatamente o problema do nome do lagarto pois, para ser possível adaptar os 

trocadilhos de alguma forma, seria certamente fundamental ter um nome em português 

europeu. Assim, optei pela tradução “lagarto caimão”, que encontrei em algumas 

pesquisas. Este nome é dado a esta espécie de lagarto devido às suas parecenças físicas 

com o crocodilo-caimão. Este aspeto é mencionado inclusivamente mais adiante no 

episódio pelo Jason, que diz que o nome do lagarto se deve precisamente a estas 

semelhanças físicas com esta espécie de crocodilo. No entanto, para garantir uma maior 

precisão e eliminar possíveis ambiguidades, coloquei entre aspas o nome científico da 

espécie (Dracaena guianensis), conforme pode ser verificado na tabela abaixo. Nas duas 

legendas seguintes, recorri a uma tradução direta de “wrecking ball” para “bola de 

destruição”, pois a comparação entre uma bola de destruição e a cauda do lagarto mantém-

se e preserva o sentido original.  

O segundo problema prende-se com um trocadilho feito com a música “Wrecking Ball”. 

Uma parte da letra é “I came in like a wrecking ball”, pelo que Jason, fazendo referência 

simultaneamente a este verso da música e a “cayman lizard”, diz que o nome que deu ao 

seu lagarto foi “Wrecking ball” porque “Cayman Like a Wrecking Ball”. Este jogo 

fonético deve-se ao facto de a transcrição fonética de “cayman” (/ˈkeɪmən/) e de “came 

in” (/keɪm/ /ɪn/) serem extremamente semelhantes. 
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Na impossibilidade de manter a natureza deste jogo de palavras devido à 

incompatibilidade e incompreensão que geraria uma tradução literal, visto que seria 

perdida a referência à música, decidi compensar este trocadilho substituindo-o por outro, 

utilizando igualmente o nome da espécie do lagarto, “caimão”, e uma expressão que 

indicasse a força e destruição que pode causar a sua cauda: “Caimão, cai pé, cai tudo.” 

Este é um exemplo de um desafio de tradução que exigia a transferências de várias 

camadas de significados, o que requer alguma criatividade por parte do tradutor.   

 

JASON:  So, I have my Cayman lizard... É o meu "lagarto caimão" (Dracaena 

guianensis). 

JASON: I've kind of nicknamed this one 

Wrecking Ball because he does hit with 

his tail… 

Chamo-lhe de bola de destruição porque 

bate com a cauda. 

 

…so it is kind of like a wrecking ball 

slamming into something when he's in a 

mood… 

É como uma bola de destruição a demolir, 

quando lhe apetece. 

…but also Cayman Like a Wrecking Ball. Caimão, cai pé, cai tudo. 

 

Exemplo 13 

No segundo episódio de “Scaled”, há uma cena em que a equipa da Cornel’s World 

discute a decoração de um terrário para um lagarto cuja dona é denominada de “nerd” por 

ser fã de filmes de ficção científica como Star Wars. Quase toda a equipa se revê neste 

tipo de interesses, sendo também eles denominados de “nerds”, excetuando Rachel, a 

carpinteira da equipa. Neste contexto, num debate acerca do que colocariam no terrário, 

surgem na conversa alguns filmes da saga Star Wars, que Rachel nunca vira, ficando, 
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portanto, perdida na discussão. Neste contexto, Lucas (decorador de interiores), pergunta-

lhe se nunca viu o filme “Wrath of Khan”, ao que a Rachel lhe pergunta, por 

desconhecimento, “Ralph of Khan?”. Neste contexto, em que o nome do filme em 

português europeu é “A Ira de Khan”, a solução seria encontrar um jogo de palavras com 

a palavra “ira”, ou seja, uma palavra foneticamente parecida; “ilha” pareceu uma boa 

opção. 

 

LUCAS:  Wrath of Khan, you haven’t 

seen that? 

RACHEL:  Ralph of Khan? 

- Não viste A Ira de Khan? 

- A ilha de Khan? 

 

 

Exemplo 14 

A cena de onde retirei este exemplo encontra-se no final do segundo episódio de “Scaled”, 

quando a equipa está a mostrar o resultado final do terrário construído à sua cliente Stevie. 

O tema de inspiração para este terrário é a ficção científica e as naves espaciais e, ao 

exibi-lo à cliente, Lucas faz uma série de trocadilhos relacionados com este tema de forma 

a elogiar o resultado final do terrário, exclamando algo como “é de outro mundo”. Assim, 

Chance, o eletricista da equipa, diz a Lucas “You gotta quit with the cheese”, da expressão 

“being cheesy”, que significa ser piroso. A solução de tradução que me pareceu adequada 

foi “Para com os trocadilhos”. 
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STEVIE:  Oh, way cool.  Ah, this is so 

unique. 

Que giro! Isto é tão único. 

LUCAS:  It is out of this world. É de outro mundo. 

CHANCE:  You gotta quit with the 

cheese. 

Para com os trocadilhos. 

 

 

3.2.3. Conversões 

As conversões foram um problema recorrente ao longo dos episódios e havia conversões 

de vários tipos a fazer: medidas, velocidade e peso. Estas conversões são facilmente 

obtidas online ou mesmo através do software Spot. Em programas televisivos como 

“Scaled”, era comum fazer a conversão de temperaturas, como é exemplo o excerto 

abaixo (exemplo 15), em que é mencionada a temperatura ideal de exposição de um 

lagarto basilisco: 

 

 

Exemplo 15 

TYRONE: Basilisks need a basking spot 

of about ninety-five degrees.  

Os basiliscos precisam de exposição à luz 

de 35ºC. 
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Exemplo 16 

A conversão de medidas também foi bastante recorrente ao longo de vários episódios, 

como ilustra o exemplo seguinte retirado do segundo episódio de “Scaled”, que se refere 

ao tamanho de uma cobra de leite das Honduras. 

EMMA:  How big do they get? 

 

CHRIS:  Well, they top out around four 

or five feet.   

- De que tamanho ficam? 

- De 120 a 150 centímetros. 

 

Exemplo 17 

O exemplo seguinte, que está presente no episódio dez da primeira temporada de “Body 

Cam”, ilustra uma conversão de velocidade de milhas para quilómetros, a medida 

convencional que usamos para calcular a velocidade de um objeto que, neste caso, é um 

automóvel.  

MALE OFFICER IV: I think we hit 117 

or 120 miles an hour. And your adrenaline 

goes way up. 

Atingimos os 188 ou 193 km/h. 

A adrenalina começa a subir. 
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3.2.4. Referentes Culturais 

Especialmente em séries com alguma vertente humorística, há frequentemente referências 

culturais que devem ser adaptadas à cultura de chegada de forma a manter o elemento 

cómico ou de forma a tornar a mensagem original percetível para o espectador da língua 

de chegada.  

Conforme descrito na secção anterior do presente relatório, há literatura à qual podemos 

recorrer na procura de soluções para desafios práticos que, inevitavelmente, surgem na 

legendagem de conteúdos de entretenimento. 

 

Exemplo 18 

No segundo episódio de “Scaled”, aparece a mascote da equipa da Cornel’s World, um 

dragão barbudo chamado Kevin, com um chapéu de aniversário. Quando o Chris entra na 

divisão, pergunta se ele está de castigo porque o chapéu parece um “dunce cap”, um 

chapéu de papel em forma de cone que as crianças eram obrigadas a usar na escola como 

forma de castigo ou humilhação por algo de mal que haviam feito. Sabendo isto, a solução 

foi adaptar esta referência cultural a um elemento da nossa cultura, nomeadamente as 

orelhas de burro usadas pelas crianças com o mesmo propósito do “dunce cap”. 

Este é, portanto, um exemplo do processo de substituição cultural proposto por 

Pedersen, pois envolve a troca de um referente cultural por um distinto que seja percetível 

entre a audiência da língua de chegada. 

CHRIS:  Hey, Kev.  Is he in trouble?  It 

looks like a dunce cap. 

Olá, Kev. Está de castigo?  

Parecem umas orelhas de burro. 
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Exemplo 19 

Nesta cena do primeiro episódio de “Scaled”, Lucas está com os restantes membros da 

empresa Cornel’s World a entrar para a sua carrinha de trabalho. Antes de entrar, grita 

“Shot gun!”, que é uma expressão comummente usada para designar a vontade do 

passageiro de ocupar o lugar da frente do veículo, junto ao condutor. Nesta situação, a 

minha opção de tradução foi “Vou à frente!”.  

Neste exemplo, o processo utilizado foi o de substituição recorrendo a uma paráfrase, 

proposta por Pedersen, de modo a que a intervenção pudesse ser entendida pela audiência. 

LUCAS:  Shot gun! Vou à frente! 

 

Exemplo 20 

Neste exemplo, retirado do primeiro episódio de Deadly Legacy, o representante de uma 

agência funerária está a dar o seu testemunho acerca de cerimónia realizada para 

homenagear as vítimas de John Wayne Gacy. Fala na “Funeral Directors Services 

Association of Greater Chicago”, uma instituição que serve de mediador da relação entre 

a população e os serviços funerários de Chicago de forma a controlar a qualidade dos 

serviços prestados.  

MARCUS JAEGER: In 1981 the Funeral 

Directors Services Association of Greater 

Chicago,  

Em 1981, a Associação dos Agentes 

Funerários de Chicago 

we came together to formulate a plan on 

what to do to honor these people. 

juntou-se para concluir o que fazer para 

honrar estas pessoas. 
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O exemplo acima ilustra um caso de substituição cultural proposto por Jan Pedersen 

(2007: p. 6-7), que consiste em remover o ECR (“extralinguistic culture-bound 

references”) na língua de partida substituí-lo por um ECR diferente que é conhecido pela 

audiência na língua de chegada.  

 

Exemplo 21 

O seguinte exemplo está presente no quinto episódio de “Scaled”, quando a equipa da 

Cornel’s World está a mostrar o resultado final do terrário aos seus clientes, a família 

Hazelaar. A família está a dizer-lhes que o terrário está ótimo e que ‘arrasaram’, quando 

Shane Hazelaar diz que “It’s like bang on”, uma expressão idiomática que faz referência 

a algo em que se acerta em cheio. Como foi mencionado no capítulo anterior a propósito 

dos desafios impostos à tradução pelas expressões idiomáticas, o tradutor pode recorrer a 

uma expressão idiomática equivalente, se a houver, na língua de chegada, ou optar por 

recriar essa expressão da língua de partida de uma forma livre, no caso de não se 

enquadrar uma expressão equivalente e adequada ao contexto comunicativo. No caso 

desta segunda opção, o objetivo do tradutor será transmitir a mensagem original 

pretendida mantendo o registo e a intenção comunicativa. 

Assim, a minha solução de tradução para a expressão idiomática em causa foi uma bem 

conhecida no português europeu: “mesmo na muche”, que tem o mesmo significado que 

a da língua de partida. 

SHANE HAZELAAR:  It's like bang on, 

for sure. 

Foi mesmo na muche. 
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Exemplo 22 

O exemplo seguinte foi retirado do episódio 13 da quinta temporada de “My Big Fat 

Fabulous Life”, um reality show que acompanha a vida de Whitney Thore. Nesta cena, 

Buddy, um dos amigos do grupo da protagonista, está a contar a história de uma noite 

utilizando uma expressão que designa o consumo de uma pequena dose de cocaína, 

“doing a bump”. Assim, mantendo um registo equivalente ao utilizado na língua de 

partida, optei por traduzir por “cheirar uma linha”. 

Este exemplo parece-me ser ilustrativo do processo de tradução direta proposto por 

Pedersen, pois a solução de tradução consistiu numa expressão equivalente, sem 

necessidade de acréscimo de informação. 

BUDDY: I did a bump in front of a cop 

that night actually. 

Cheirei uma linha em frente 

a um polícia, nessa noite. 

 

 

3.2.5. Empréstimos 

Frequentemente, uma solução de tradução passou por recorrer a empréstimos (“loan”), 

um procedimento descrito por Jorge Díaz Cintas e Aline Remael (2007: p. 202). Segundo 

os autores, o empréstimo acontece quando a oração ou palavra na língua de partida são 

incorporadas na língua de chegada por não ser possível fazer a sua tradução ou porque a 

palavra/expressão é igualmente utilizada na língua de chegada.  

 

Exemplo 23 

Neste exemplo retirado do segundo episódio de “Scaled”, Greg, membro da Cornel’s 

World, está a falar de Stevie, uma cliente da empresa proprietária de um réptil, a propósito 

do seu pedido para um terrário. Neste contexto, diz que Stevie é uma “sci-fi nerd”, sendo 

que “nerd” é uma expressão usada informalmente para fazer referência a pessoas muito 
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dedicadas ou muito entendidas de uma determinada área ou assunto, neste caso, os filmes 

de ficção científica. No que respeita a “nerd”, o empréstimo torna-se uma solução viável 

visto que, atualmente, é uma expressão perfeitamente reconhecida e difundida entre 

falantes do português europeu. 

GREG: (…) Stevie is a huge sci-fi nerd. 

(…) 

A Stevie é uma "nerd" de ficção científica. 

 

 

3.2.6. Terminologia específica de determinadas áreas  

 

Neste tópico, veremos exemplos de soluções de tradução de terminologia inerente a 

determinadas áreas de trabalho, ou seja, utilizado quase exclusivamente dentro de áreas 

específicas, como a arquitetura, engenharia, medicina, etc. Assim, não sendo o tradutor 

especialista na área em questão, estes termos exigem a consulta de fontes de terminologia 

específica. 

 

Exemplo 24 

Neste exemplo, retirado do episódio cinco da primeira temporada de “Fixer Upper”, 

Joanna Gaines está a entrar na casa por remodelar que está a mostrar à sua cliente. Quando 

entra, diz que o “cased opening” chamou a sua atenção, referindo-se à estrutura aberta na 

parede que oferece passagem de umas divisões para as outras sem porta ou outra 

edificação que efetivamente separe as divisões. É um termo utilizado na área de 

arquitetura, pelo que requereu alguma pesquisa em fontes da mesma área em português 

europeu. Depois de fazer esta pesquisa e de consultar especialistas da área, optei por 

traduzir por “vão de passagem”, um termo reconhecido e que, perante a imagem que 

acompanha a legenda, se torna percetível pelo público-alvo. 
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JOANNA: Right now, when I walk in, the 

first thing my eyes are drawn to is this 

lower cased opening. 

Quando entrei, este vão de passagem 

baixo chamou-me a atenção. 

 

 

Figura 8 - Imagem visível no exemplo descrito 

 

Exemplo 25 

No exemplo seguinte, também presente no quinto episódio da primeira temporada de 

“Fixer Upper”, vemos um problema semelhante ao supra descrito. Nesta cena, Joanna 

Gaines está a mostrar a Carolyn, a sua cliente, uma simulação de como ficará a cozinha 

da sua casa nova depois de remodelada. Ao ver a pia da cozinha escolhida, Carolyn diz 

que gosta dela, ao que Joanna lhe responde que é uma “farm sink”. Cabe, depois, ao 

tradutor, traduzir o termo da forma que este é utilizado e reconhecido na língua de 

chegada. Assim, recorrendo à própria imagem da pia exibida no programa e a alguma 

pesquisa adicional acerca da aparência destas “farm sinks”, procurei em websites de 

empresas sediadas em Portugal que vendem estes materiais de cozinha e acabei por 

descobrir que o nome utilizado para fazer referência a este tipo de pias é “pia de frente 

visível”.  



54 

 

CAROLYN: I like the sink. 

FILHA DA CAROLYN: Oh, is it a…? 

- Gosto da pia. 

- É uma...? 

JOANNA: The farm sink? You like farm 

sinks? 

CAROLYN: I do. 

- Uma pia de frente visível. Gosta? 

- Gosto! 

 

 

3.2.7. Outros Exemplos 

Exemplo 26 

Nesta cena, retirada do episódio dez de “Body Cam”, vemos um exemplo de utilização 

de calão. Matthew Riehl está a ser abordado pelo agente da polícia que o próprio chamou 

devido a conflitos com a pessoa com quem partilha o apartamento, como já foi descrito 

no exemplo 3, mas recusa-se a colaborar com a polícia. Assim, conforme a conversa entre 

os dois vai subindo de tom e se torna num diálogo agressivo, principalmente da parte do 

queixoso, depois de o polícia lhe colocar algumas questões, Matthew pergunta-lhe se está 

‘a seguir o guião’, recorrendo a expressões insultuosas e de baixo calão. Esta cena está 

legendada na língua original porque a qualidade da gravação do áudio era baixa e a 

palavra insultuosa em causa aparece encoberta por asteriscos. No entanto, a palavra é 

audível, ou seja, não se encontra silenciada na edição. Nesta situação, apesar de ter a 

opção de manter o calão utilizando, por exemplo, “M…” como tradução de “shit”, 

pareceu-me ser informação desnecessária naquele momento para o espectador, até porque 

está oculta na legenda em inglês, pelo que optei por uma substituição por uma linguagem 

mais leve, mantendo, ainda assim, o tom agressivo e um registo mais informal, recorrendo 

a “agente estúpido de um raio”. 
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MATTHEW RIEHL [ARCHIVE]: 

(…) Are you reading your script now, 

Officer full of ****? 

Agora está a ler o guião, agente estúpido 

de um raio? 

  

Exemplo 27 

O seguinte exemplo foi retirado do quinto episódio da série “Scaled”. Lucas, o designer 

de interiores da Cornel’s World, fala da família cliente da empresa, os Hazelaar, e diz que 

estes são grandes fãs do filme “The Greatest Showman”. Sendo que este é um filme 

distribuído em Portugal e com tradução oficial própria, faz todo o sentido recorrer à 

mesma, que é “O Grande Showman”. 

LUCAS: The Hazelaar family are massive 

fans of the circus,  

A família Hazelaar é uma grande fã do 

circo, 

especially the movie, The Greatest 

Showman. 

especialmente do filme "O Grande 

Showman". 

 

Exemplo 28 

Neste exemplo, do quinto episódio da primeira temporada de “Fixer Upper”, Joanna 

Gaines está a mostrar uma casa que pode ser remodelada à sua cliente, Carolyn. O excerto 

abaixo apresenta um desafio bastante recorrente na tradução do inglês para o português: 

as formas de tratamento. As múltiplas formas de tratamento formal e informal da língua 

portuguesa não se verificam no inglês, em que se utiliza sempre a 2ª pessoa do singular 

(que, de resto, é igual à 2ª pessoa do plural). Assim, cabe ao tradutor compreender o 

contexto comunicativo e a relação entre os intervenientes e inferir daí a melhor opção a 

utilizar. Neste caso, devido ao facto de a cliente ser bastante mais velha e haver uma certa 

distância entre as interlocutoras, optei por utilizar uma forma de tratamento mais formal 

que se verifica na conjugação do verbo “achar” na 3ª pessoa do singular.  
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JOANNA: I like these trees in the front. 

They offer good shade. 

Gosto destas árvores à frente, 

proporcionam boas sombras. 

CAROLYN: They do. 

JOANNA: What do you think, Carolyn? 

- Pois é. 

- O que acha, Carolyn? 

 

 

Exemplo 29 

Um dos problemas recorrentes na legendagem de séries ou programas que têm 

continuidade ao longo do tempo é a tradução de excertos que se repetem em cada 

episódio, como é o caso das aberturas e introduções. Normalmente, episódios diferentes 

da mesma série são distribuídos por tradutores diferentes, pelo que nem sempre é fácil 

manter a coerência entre as traduções desses excertos devido à não utilização de memórias 

de tradução em softwares de legendagem. 

Deparei-me com esta situação em “Scaled” e “Body Cam”. A série “Scaled” não 

apresentou um problema, visto que o primeiro episódio da primeira temporada foi 

legendado por mim, ou seja, a tradução e legendagem dessa introdução foi livre. Ainda 

assim, como é óbvio, mantive essa mesma tradução nos episódios da mesma série que me 

foram designados posteriormente.  

GREG: For me, reptiles are the most 

fascinating animals on the planet.  There 

are literally thousands of varieties and 

each one has its own unique 

characteristics.  They were the inspiration 

behind my company Cornel’s World, 

where my team and I create homes for 

these amazing creatures.  (…) 

Para mim, os répteis são os animais mais 

fascinantes do mundo. Há milhares de 

variedades e todas têm características 

únicas. Inspiraram a minha empresa, 

Cornel's World. A nossa equipa cria lares 

para estes seres incríveis. (…) 
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No entanto, em “Body Cam”, na qual há uma frase inicial de abertura da série que está 

presente em todos os episódios, legendei o episódio dez da primeira temporada. Assim, e 

visto que concordei com as mesmas, procurei manter a consistência com as traduções 

anteriormente efetuadas por outros colegas. 

 

THE CAMERA GETS YOU CLOSE A CÂMARA APROXIMA 

THE STORIES GET YOU CLOSER AS HISTÓRIAS APROXIMAM MAIS 

 

Exemplo 30 – Tradução ou não dos títulos dos programas televisivos 

 

Ao longo do meu estágio, em conteúdos para canais do grupo Discovery Inc., apenas o 

programa “Scaled”, exibido no Discovery Channel, viu o seu nome adaptado à língua de 

chegada, passando a “Terrários XXL”. Todos os restantes programas, sem exceção, 

mantiveram o seu nome original. 

Os títulos dos conteúdos audiovisuais são um dos aspetos que muito raramente ficam a 

cargo do tradutor, seja no caso de séries ou de filmes. Normalmente, há já uma indicação 

prévia por parte do cliente em relação ao título que será dado ao produto audiovisual. Em 

primeiro lugar, no caso de haver uma tradução oficial do título para a língua de chegada, 

é necessário que este passe pela IGAC (Inspeção Geral das Atividades Culturais), para 

garantir que este ainda não foi utilizado e, assim, evitar casos de plágio. À parte isto, o 

título é, normalmente, mais uma questão de marketing do que de tradução. O título de um 

conteúdo audiovisual deve ser estratégico na medida em que cative o público-alvo a 

consumir esse mesmo conteúdo, pelo que é natural e lógico que esta escolha seja inerente 

à equipa de marketing das distribuidoras ou produtoras. Ainda assim, não é incomum que 

os tradutores sejam consultados acerca do título a escolher. 

Um outro cenário que se tem verificado nos últimos anos, com a crescente globalização 

dos conteúdos audiovisuais (através das plataformas de streaming, por exemplo), é a 
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tendência de não se traduzir o título de séries e filmes, ou seja, manter o original. Exemplo 

disto são fenómenos mundiais como a saga Star Wars. 
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4. Considerações Finais 

O balanço deste estágio curricular realizado na Cinemágica é muito positivo, pois os 

quatro meses de colaboração com a empresa permitiram-me ganhar experiência a vários 

níveis: experiência em relação ao funcionamento interno de uma empresa de tradução 

audiovisual ao permitir-me conhecer a realidade tanto de um estúdio de gravação de 

dobragens, bem como experiência em relação ao funcionamento da empresa na vertente 

da legendagem. Permitiu-me perceber o fluxo de trabalho do mercado atual, acompanhar 

a forma como é feita a distribuição do trabalho entre colaboradores e ainda o processo de 

receção, revisão e posterior distribuição para os clientes dos conteúdos já legendados. 

Entrei na empresa como estagiária com duas línguas de trabalho, inglês e espanhol, e 

acabei por trabalhar unicamente com conteúdos em inglês, o que mostra um claro domínio 

desta língua nos conteúdos que atualmente entram no mercado da legendagem em 

Portugal.  

O estágio possibilitou-me também estar a par das atuais condições de trabalho dos 

profissionais de legendagem em Portugal bem como dos valores atualmente praticados. 

Os profissionais desta área trabalham maioritariamente como colaboradores externos de 

empresas de tradução audiovisual, ou seja, como trabalhadores freelance, e diria que é 

ainda uma profissão bastante desvalorizada principalmente pelos baixos valores do 

mercado atual. Além disto, os prazos de entrega dos conteúdos distribuídos pelos 

tradutores são geralmente curtos, o que, naturalmente, acaba por condicionar a qualidade 

dos trabalhos realizados. Pela minha experiência pessoal, o tempo de realização de um 

trabalho de legendagem depende vários fatores, como o género televisivo do programa 

em causa. Séries que envolvem mais diálogo ou que requerem mais tempo de pesquisa, 

como foi o caso de “Scaled”, levaram sempre mais tempo a legendar, enquanto séries que 

incluem mais cenas gráficas, menos diálogo entre intervenientes e intervenções 

individuais com uma elocução mais lenta tornam-se mais rápidas e intuitivas de legendar, 

como é o caso de algumas séries criminais. Pelos motivos acima descritos, a velocidade 

de legendagem é um fator muito importante no mercado atual da área, pois é, na verdade, 

o que terá mais peso no rendimento do trabalhor. 

Considero que este estágio curricular na Cinemágica foi de extrema importância para o 

meu futuro como profissional da área da tradução e, particularmente, na área da tradução 

audiovisual. Além de todos os aspetos referidos acima, tive a oportunidade de trabalhar 



60 

 

com pessoas extremamente profissionais, nomeadamente a Doutora Elisabete Pinto, que 

me auxiliou do início ao fim sempre que precisei e que me permitiu também ver o seu 

trabalho e aprender com ele. Sei agora que, antes deste estágio, tinha poucas ou nenhumas 

noções do que é trabalhar em tradução para legendagem, de tudo o que esta envolve e de 

todas as particularidades deste mercado profissional em Portugal. No entanto, agora, 

afirmo com segurança que o estágio na Cinemágica me deu as bases necessárias neste 

ramo para poder, de agora em diante, melhorar e progredir como profissional desta área 

de que tanto gosto. 
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6. Anexos 

 

  



63 

 

6.1. Avaliação de Estágio Curricular 
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6.2. Projetos Realizados 

 

Projeto Duração Data de Entrega 

Scaled, Ep 1 45 minutos 07-02-2019 

Scaled, Ep 2 45 minutos 12-02-2019 

Murder By Numbers, 

S01E01 

45 minutos 20-02-2019 

Grave Secrets, S01E08 45 minutos 25-02-2019 

Body Cam, S01E10 45 minutos 03-03-2019 

Scaled, Ep 5 45 minutos 08-03-2019 

Scaled, Ep 7 45 minutos 12-03-2019 

Scaled, Ep 9 45 minutos 15-03-2019 

Deadly Legacy, Ep 1 45 minutos 21-03-2019 

Deadly Legacy, Ep 2 45 minutos 27-03-2019 

Deadly Legacy, Ep 3 45 minutos 02-04-2019 

My Big Fat Fabulous Life, 

S05E13 

45 minutos 07-04-2019 

Fixer Upper, S01E05 45 minutos 11-04-2019 
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Fixer Upper, S01E06 45 minutos 15-04-2019 

Grave Mysteries, S02E06 45 minutos 18-04-2019 

Spring Baking 

Championship, S04E07 

45 minutos 24-04-2019 

Spring Baking 

Championship, S04E08 

45 minutos 29-04-2019 
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6.3. Diretrizes de Legendagem da Cinemágica 

Requisitos técnicos: 

- Ficheiros entregues em formato .stl e/ou .pac)  

- Máximo de caracteres por linha: 35 

- Intervalo mínimo entre legendas: 3 frames ex: uma legenda que termine aos 10:00:00 

deve recomeçar aos 10:00:03 – claro que só se aplica no caso de serem intervenções 

seguidas. 

- Tempo mínimo de legenda: 1 segundo 

- Tempo máximo de legenda: 6 segundos 

- Número máximo de linhas: 2 linhas por legenda  

- Tempo de leitura: 16 cps 

- Low reading tolerance: 25% / High Reading tolerance: 5% 

- Elevar legendas sempre que se sobreponham a oráculos/legendas em inglês. 

- O nome no ficheiro deve corresponder sempre ao número no nome do ficheiro de vídeo, 

incluindo a letra final, quando existente. (Por exemplo, 123456B) 

 

Notas estilísticas: 

Uso de itálico: 

- Em narrações/locuções/voz off/situações claramente gravadas de forma separada da 

ação. (“Voz de Deus”) 

- Não deve ser usado em situações de off camera/on camera, ou falso “off”. Por exemplo, 

alguém que esteja a ser entrevistado e que está numa situação "off camera", ou seja, 

estamos a ver outras imagens, mas a ouvir as declarações do interveniente em off, embora 
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tenham claramente sido gravadas em "on camera". Não usamos o itálico nestas situações. 

Só por estar em off não tem necessariamente de estar em itálico. 

- Usar aspas em vez de itálico em palavras soltas dentro de frases. Por exemplo, para 

marcar um estrangeirismo. De resto, o itálico pode ser usado em legendas completas ou 

em linhas completas. 

- Em texto que se ouve através de meios eletrónicos: via rádio, ao telefone, sons vindos 

da televisão, etc. 

- Para texto “on screen”: minúsculas em itálico como regra geral, mas se se justificar, 

pode-se usar maiúsculas (por exemplo para legendas identificadoras de um lugar) 

 

Divisão de legendas: 

- Sempre que possível, evitar a quebra de frases separando elementos de uma frase, como 

por exemplo separar um artigo e um substantivo, um nome pessoal e um apelido, um 

número composto, etc. 

- Separar legendas em conformidade com a ação. Por exemplo, um interveniente que 

esteja a ser entrevistado e depois apareça numa cena em ação. Embora seja o mesmo 

interveniente, se são duas situações distintas, devem ser separadas. 

 

Títulos: 

- Alguns programas têm títulos traduzido oficiais, mas nem sempre é o caso. Em caso de 

dúvida, perguntar. Nunca traduzir títulos sem ter a confirmação de que existem ou não 

títulos oficiais. 

- Quando o título é legendado deve ficar em maiúsculas em itálico. 

- Só o título inicial é legendado, não o título que apareça nos separadores antes e depois 

do intervalo. 
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Créditos: 

- Quando houver tempo no final do vídeo, podem usar a assinatura neste formato: 

Tradução e legendagem: 

Nome e Apelido/Cinemágica, Lda. 

 

Coerência: 

- Em programas em que exista repetições de cenas dentro do mesmo episódio (por 

exemplo, uma introdução em que aparecem excertos de cenas do episódio, ou nos blocos 

imediatamente antes ou depois do intervalo), deve-se manter a coerência. Ou seja, a 

mesma cena deve ser traduzida da mesma forma. Embora haja por vezes diferenças de 

edição (as frases ficam mais curtas ou são cortadas), o essencial da tradução deve ser 

igual. 

- É importante manter a coerência de tratamento formal ou informal entre intervenientes. 

Não ter a mesma pessoa a tratar outra ora por tu, ora por você. 

 

Gramática: 

- Deve ser aplicado o novo acordo ortográfico. 

- Ter atenção ao uso de pontuação. Evitar vírgulas usadas de forma errada (por exemplo, 

a separar o sujeito do predicado) e evitar falta de pontuação. 

- Evitar o uso de espaços a seguir a um ponto, no caso dos numerais (2.º e não 2. ª). Isto 

pode acontecer devido à configuração automática do programa utilizado. 
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- Evitar todo o tipo de erros de digitação, incluindo erros de concordância (singular/plural, 

feminino/masculino), erros de acentuação (por exemplo: pôr/por) ou erros de tempos 

verbais (por exemplo: poderes/puderes). 

- Evitar erros na regência preposicional dos verbos: por exemplo: Ela gosta dos cães / Os 

cães de que ela gosta. – Ela adora os cães. / Os cães que ela adora.  

- Números com cinco algarismos ou mais devem ser divididos em grupos de três e 

separados por espaço e não ponto. No caso de números com quatro dígitos, não devem 

ser separados. (Por exemplo: 15 500 e não 15.500 / 1950 e não 1 950) 

 

Abreviaturas e siglas: 

- Siglas ou acrónimos não devem ser separados com pontos nem espaços: EUA, FBI, EU. 

Também não devem ser pluralizados: um DVD, dois DVD. 

- Quando necessário, podem ser usadas abreviaturas em unidades de medida, mas devem 

ser utilizadas de forma correta. (Por exemplo: Km, e não KM nem Kms) Quando em 

dúvida, consultar o dicionário. 

 

Conversões: 

- As medidas devem ser convertidas, salvo em casos que sejam pertinentes no contexto. 

- As medidas devem ser convertidas em unidades equivalentes. Uma unidade de área não 

pode ser convertida numa unidade de comprimento, por exemplo. Um exemplo de um 

erro comum é a conversão de “square feet” em metros em vez de metros quadrados. (Não 

basta converter para metros e colocar um “m2”, são unidades diferentes, são contas 

diferentes. 50 feet = 15 metros, mas 50 square feet = 4,6 m2.) 

- Atenção à conversão de medidas e pesos corporais, por exemplo. Se alguém mede “5 

feet 9”, mede 5 pés e 9 polegadas (1,75 m), não 5,9 pés (1,80 m).   
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- Atenção à diferença entre os "gallons" americanos (1=3,78 litros) e britânicos (1=4,54 

litros). 

- Billion - Atenção à escala longa e curta no uso dos biliões/milhares de milhões. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales) 

- A conversão de intervalos de temperaturas não é igual à conversão direta de 

temperaturas. Por exemplo, 5 graus Fahrenheit equivalem a -15 Celsius, no entanto, se 

houve uma “diferença de 5 graus Fahrenheit”, trata-se da conversão de um intervalo de 

temperatura, que, neste caso, serão 2,78 graus Celsius. Existem conversores de intervalo 

de temperaturas na internet. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales

