
 
 

 
 
 
 
 

 
MESTRADO EM TRADUÇÃO E SERVIÇOS LINGUÍSTICOS 
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Resumo 

O presente relatório tem como objetivo descrever o trabalho realizado durante o 

estágio curricular na empresa Sintagma – Traduções Unipessoal, Lda., entre janeiro e 

maio de 2020, no âmbito do Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. Os serviços prestados na empresa onde foi realizado 

o estágio foram maioritariamente da área da tradução audiovisual, de tal modo que 

todos os trabalhos aqui apresentados estão inseridos nessa área, mais especificamente, 

na da legendagem. 

Com este relatório, pretende-se aplicar os conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos ao longo do curso à análise dos desafios nos trabalhos realizados ao longo do 

estágio. 

Este relatório inclui um enquadramento teórico, onde é feita uma abordagem 

geral à tradução audiovisual, ao tradutor audiovisual e às especificações da legendagem, 

recorrendo às obras de autores reconhecidos nesta área de estudo, com foco nos 

tópicos mais relevantes para este trabalho. 

Seguidamente, é apresentada uma breve descrição do estágio e da experiência na 

empresa, bem como dos aspetos principais do software utilizado. 

Segue-se uma análise detalhada de casos práticos onde são referidos os desafios 

de tradução e é aplicada a componente teórica previamente exposta no processo de 

escolha das estratégias de tradução para a solução dos diversos problemas. É, também, 

apresentada uma lista de correções e conselhos considerados relevantes. 

 

 

Palavras-chave: estágio curricular, tradução audiovisual, legendagem, tradutor 

audiovisual, desafios de tradução, estratégias de tradução. 
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Abstract 

The purpose of this report is to describe the work carried out during my internship 

at Sintagma – Traduções Unipessoal Lda. between January and May 2020, as part of the 

Master’s Degree in Translation and Language Services at Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. The company in which the internship took place offers services 

mainly in the field of audiovisual translation, so all the projects that are presented here 

are also integrated in that field of study, more specifically, in the field of subtitling. 

In this report, the goal is to apply the theoretical and practical knowledge acquired 

during the Master’s degree to the analysis of the challenges faced throughout the 

internship. 

This report includes a theoretical framework, in which there is a general approach 

to audiovisual translation, the audiovisual translator and the details of subtitling, with 

focus on the topics that are most relevant to this assignment and reference to the works 

of renowned authors in this field of study. 

Subsequently, it includes a brief description of the internship, the experience at 

the company, as well as a presentation of the main features of the software used. 

A detailed analysis of practical cases is provided, with reference to the translation 

challenges, in which the previously explored theory is applied to the process of choosing 

the most suitable translation strategies to solve the various problems. Finally, a list of 

the most relevant feedback and advice received is presented. 

 

 

Keywords: internship, audiovisual translation, subtitling, audiovisual translator, 

translation challenges, translation strategies. 
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Introdução 

Este relatório é realizado no âmbito do estágio curricular que faz parte do 

Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto e que foi desenvolvido sob a orientação da Professora Doutora Elena Galvão. 

O estágio foi na área da tradução audiovisual (mais especificamente, da legendagem), 

teve lugar na empresa Sintagma Traduções, e foi realizado sob a coordenação da Dra. 

Rosário Vieira. 

O relatório encontra-se dividido em três capítulos. No primeiro capítulo é feita 

uma abordagem teórica à tradução audiovisual, mais concretamente à legendagem, 

incluindo algumas das suas características principais e dos seus constrangimentos e 

dificuldades, nomeadamente a redução do texto, a tradução e legendagem de humor e 

de expressões idiomáticas, etc., tendo como base as perspetivas teóricas de autores 

reconhecidos nesta área da tradução e os conhecimentos adquiridos ao longo do 

mestrado. 

O segundo capítulo consiste na descrição da empresa onde foi realizado o estágio 

e do estágio em si, bem como do tipo de trabalhos realizados e dos recursos utilizados 

(software SPOT).  

O terceiro capítulo apresenta uma seleção ilustrativa dos problemas de tradução 

que surgiram ao longo dos diversos trabalhos realizados e das soluções encontradas, 

refletindo a aplicação prática das estratégias propostas pelos autores referidos no 

primeiro capítulo. Inclui, também, uma lista das diversas correções, revisões e sugestões 

de melhoramento que me foram feitas, ao longo do estágio. 

Por fim, é feito um conjunto de considerações finais, incluindo um balanço do 

estágio curricular e uma reflexão sobre aspetos da legendagem que se revelaram 

importantes durante e após a realização do estágio e do relatório, como a constante 

procura de soluções, as principais dificuldades, os softwares utilizados, a velocidade de 

trabalho, a criação de bases de dados terminológicas, o mercado de trabalho, entre 

outros. 
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Capítulo 1 – Tradução Audiovisual 

A tradução audiovisual consiste numa transferência de uma língua de partida para 

uma língua de chegada que envolve a interação entre som e imagem, ou seja, que trata 

de produtos multimédia, com diferentes canais semióticos (Diaz Cintas & Remael, 2014, 

p. 12). Engloba um conjunto de diferentes ramos da tradução, como a legendagem, a 

legendagem para os surdos ou pessoas com dificuldades auditivas, a áudio-descrição 

para cegos ou pessoas com dificuldades visuais, a dobragem, o voice-over e a localização 

de vídeo-jogos. 

No presente relatório, será abordado o ramo da legendagem. Segundo Diaz Cintas 

e Remael (2014), a legendagem é a tradução intersemiótica (pois passa da oralidade 

para o texto escrito) da mensagem verbal de um produto audiovisual, que é apresentada 

em simultâneo com a mensagem original. Erik Suggevik (2009, p. 197) reforça esta ideia, 

considerando a legendagem uma tradução interlinguística em que ambas as línguas 

coexistem, bem como os canais auditivo e visual não-verbais (imagem, música, efeitos 

sonoros, etc.). 

Os produtos audiovisuais são polissemióticos, ou seja, são compostos por 

diferentes canais que interagem para produzir um efeito final (Chiaro, 2009, p. 142). 

Gottlieb (1997, p. 143) e Díaz Cintas & Remael (2014, p. 47) especificam esses canais, 

dividindo-os em quatro grupos: 

1. Canais visuais verbais: documentos escritos que aparecem no ecrã, como, por 

exemplo, placas de nome de ruas ou lojas, letreiros, cartas lidas por uma 

personagem, etc. 

2. Canais visuais não-verbais: cenário, a luz utilizada, os figurinos, os adereços, os 

gestos e as expressões faciais e corporais. 

3. Canais auditivos verbais: diálogos e canções. 

4. Canais auditivos não-verbais: música e ruídos de fundo, risos, tosses, 

respirações, efeitos sonoros, etc. 
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Segundo Díaz Cintas (2010, p. 344), a coocorrência de diferentes códigos 

semióticos através dos canais visual (imagens, texto escrito, gestos) e auditivo (música, 

barulhos, diálogo) tornam a tarefa do tradutor audiovisual especialmente desafiante. 

Na sua obra Teoría y Práctica de la Subtitulación - Inglés/Español, Díaz Cintas dá 

um exemplo em que uma personagem pergunta “Do you mind if I sit down?” e o 

interlocutor abana a cabeça para assinalar que não se importa. Aqui, por exemplo, o 

tradutor não poderia optar por uma tradução/legenda como “Posso sentar-me?” com o 

interlocutor a responder “Sim”, pois o espectador iria ver sinais contraditórios: uma 

personagem a abanar a cabeça enquanto aparece a legenda “Sim”. Teria de formular a 

pergunta de forma a que a resposta fosse “Não”, obtendo, porém,  o mesmo resultado, 

ou seja, que a personagem se podia sentar (Díaz Cintas, 2003, p. 194). Por outras 

palavras, é essencial que o tradutor garanta que a informação das legendas não 

contrarie o que aparece no ecrã (coesão semiótica) e que esteja sincronizada com o 

início e o fim das falas originais, isto é, a legenda tem de surgir no ecrã no momento em 

que uma personagem começa a falar e tem de desaparecer antes de esta iniciar uma 

outra intervenção. O tradutor deve, ainda, evitar a redundância intersemiótica, 

omitindo das legendas informação que seja fornecida pelos canais visual e auditivo. As 

legendas devem ser simplificadas, de forma a não retirarem “protagonismo” aos outros 

canais auditivos e visuais não-verbais (que são partes importantes do conteúdo 

audiovisual), devendo todos estes elementos complementar-se. As legendas devem, 

assim, permitir uma leitura confortável e fácil “à primeira”, para que o espectador não 

perca muito tempo a lê-las e possa prestar atenção aos restantes códigos semióticos. 

 

Viewers must also watch the action on screen and listen to the soundtrack, so they must be 

given sufficient time to combine reading with watching and listening. 

(Diaz Cintas & Remael, 2014, p. 146) 

 

As legendas devem, também, funcionar como uma ponte entre a cultura de 

partida e a cultura de chegada, sem perturbar a apreciação do conteúdo audiovisual. 

É necessário encontrar um compromisso entre a tradução considerada ideal e as 

limitações inerentes à legendagem. Além disso, o género do programa, o canal de 
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emissão e o horário de transmissão que, por sua vez, influenciam o tipo de público que 

este terá, são também determinantes para a escolha das estratégias de tradução. 

Esta escolha das estratégias de tradução, que se rege pelos fins que o texto 

traduzido deve atingir, vai de encontro à perspetiva funcionalista (Skopostheorie) da 

tradução proposta por Nord (2006, p. 31). Isto é, o texto de partida constitui apenas 

uma “proposta de informação” e é o tradutor que lhe atribui significado (Nord, 1997, p. 

31). Na legendagem, o tradutor recebe um conjunto de especificações fornecidas por 

cada cliente (além das ditadas pela própria área de tradução), que irão determinar as 

suas estratégias de tradução. Estas instruções abrangem várias dimensões externas à 

componente linguística do texto de partida e o tradutor deve analisá-las (familiarizar-se 

com os objetivos do cliente relativamente ao texto de chegada – à sua função) ainda 

antes de iniciar o processo de tradução.  

 

1.1 – O tradutor audiovisual 

Um bom tradutor audiovisual não é apenas um dicionário ambulante (Kushinka, 

2017). 

 

Limitations of space and time, the particularity of rendering speech in writing, the presence of 

the image and the presence of the Source Text are some of the challenges that subtitlers must 

face. 

Diaz Cintas & Remael (2014, p. 145). 

 

Skuggevik (2009, p.198) propõe um conjunto de competências que um 

tradutor/legendador deve possuir: 

1. competências técnicas: o uso do software necessário, e capacidade de 

cumprimento dos parâmetros técnicos ditados pelos clientes ou pela 

legendagem em si; 

2. competências linguísticas: conhecimento aprofundado da língua de partida bem 

como da língua de chegada; 

3. compreensão dos aspetos sociais e culturais (não linguísticos) e da sua 

relevância; 
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4. compreensão das dimensões psicológica e emocional inerentes à ação que 

acompanha o discurso falado; 

5. ter em consideração todas as competências acima referidas, aquando da 

determinação das estratégias de tradução que melhor se aplicam dentro das 

limitações inerentes à legendagem, para a criação de cada legenda. 

 

 

1.2 – Adaptação: redução e divisão do texto nas legendas 

Segundo Díaz Cintas e Remael (2014) o texto escrito nas legendas é quase sempre 

uma versão reduzida do texto falado de partida. Estes autores afirmam que a 

legendagem nunca pode nem deve ser a transferência detalhada do texto falado na 

íntegra, uma vez que o código verbal que constitui a legenda interage com os restantes 

códigos visuais e auditivos do filme – os espectadores devem ter tempo para 

acompanhar a ação do filme e ouvir a banda sonora, além de lerem as legendas (Díaz 

Cintas & Remael, 2014, p. 145,146). Delia Chiaro (2009) também refere, na sua definição 

de legendagem, que o texto de chegada incorporado no ecrã (as legendas) é uma versão 

condensada do que se ouve no vídeo. 

Além do motivo acima referido, outros motivos tornam indispensável a 

capacidade de resumir a informação, como é o caso da escassez do tempo para as 

legendas em algumas cenas e do limite do número de caracteres imposto por esse curto 

tempo. Cada legenda pode ter apenas duas linhas de texto. A quantidade de informação 

que podem conter depende do tempo disponível, do valor máximo da velocidade de 

leitura estipulado e da velocidade a que o texto de partida é proferido (Díaz Cintas & 

Remael, 2004, p. 146). 

A “Regra dos 6 segundos” é do conhecimento geral dos tradutores audiovisuais. 

Dita que o leitor comum consegue ler confortavelmente, em 6 segundos, o texto de uma 

legenda de duas linhas com um máximo de 37 caracteres cada (ou seja, um total de 74 

caracteres). 

A velocidade de leitura obrigatória difere de programa para programa, consoante 

o tipo de conteúdo e o tipo de público (o seu nível de instrução, a sua idade, etc.). 

Havendo um valor de velocidade de leitura previamente estabelecido pelo cliente, o 
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número de caracteres de uma legenda passa a ser ditado pela rapidez com que o texto 

de partida é proferido. Ou seja, mesmo que uma legenda possa ter, na teoria, 37 

caracteres por linha, se uma personagem fala muito depressa, o número de carateres 

irá diminuir drasticamente, de forma a manter a velocidade de leitura dentro dos 

parâmetros permitidos. Deste modo, um tradutor tem de eliminar o que não é relevante 

para a compreensão da mensagem e reformular o que é relevante da forma mais concisa 

possível (Diaz Cintas & Remael 2014 p. 146). 

 

Omissions or deletions are unavoidable in subtitling. (…) Subtitlers must become experts in 

distinguishing what is essential from what is ancillary. 

Diaz Cintas & Remael (2014, p. 162) 

 

 

Na sua obra Issues In Audiovisual Translation, Delia Chiaro apresenta três 

operações que o tradutor deve efetuar para ultrapassar algumas limitações técnicas 

relacionadas com a redução do texto, por forma a obter legendas eficazes: eliminação, 

rendering (transformação) e simplificação. A eliminação consiste na omissão no texto 

de chegada (nas legendas) dos elementos que apenas modificam a forma da mensagem 

e não o conteúdo, como pleonasmos, hesitações, repetições, onomatopeias, 

interjeições, etc. e dos elementos que o espectador consegue adquirir através do canal 

visual. Rendering, consiste, na maioria dos casos, na omissão no texto de chegada de 

características como dialetos, calão, humor, acrónimos, etc. E a simplificação 

corresponde ao resumo e à fragmentação da estrutura sintática do texto falado (Chiaro, 

2009, p. 148). 

Díaz Cintas e Remael (2014) usam os termos condensação e omissão. De acordo 

com estes autores, a condensação é a redução do texto sem haver perda do significado, 

mantendo grande parte da componente estilística (reformulação da informação 

relevante da forma mais concisa possível); e a omissão, por outro lado, consiste na 

eliminação dos elementos meramente funcionais (que não são relevantes para a 

compreensão da mensagem), como pausas, hesitações, repetições, etc. (Díaz Cintas & 

Remael, 2014, p. 146, 150-70). Os autores sugerem a omissão dos modificadores 
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(adjetivos e advérbios), uma vez que apenas modificam a informação contida nos nomes 

ou nos verbos (Diaz Cintas & Remael, 2014, p. 163).  

Ivarsson e Carrol, na sua obra The Code of Good Subtitling Practice, referem que 

deve optar-se, sempre que possível, por legendas de uma só linha (Ivarrson & Carrol, 

1998, p. 76). Não havendo, muitas vezes, esta opção, devido às limitações espaciais e 

temporais das legendas, é necessário encontrar a forma de divisão das legendas que 

mais facilite a compreensão por parte do espectador. 

Existem regras para a divisão entre duas legendas, e também para a divisão entre 

duas linhas dentro de uma mesma legenda.  

 De acordo com Díaz Cintas (2003, p. 218), cada legenda deve ser uma unidade 

lógica e sintática em si mesma. O autor sugere que a divisão entre duas linhas de uma 

legenda seja feita, preferivelmente, respeitando a ordem de parâmetros que se segue: 

1. - onde há um ponto 

2. - onde há uma vírgula 

3. - na separação do sujeito e do predicado 

4. - na separação do verbo e dos complementos 

(Díaz Cintas, 2003, p. 218-219) 

 
Cabe aqui acrescentar que a minha coordenadora de estágio, Dra. Rosário Vieira, 

ainda me aconselhou que passasse sempre as palavras mais curtas (artigos, 

articuladores do discurso, preposições, etc.) para o início da linha seguinte. 

As regras sintáticas e semânticas sugeridas por Díaz Cintas também são aplicáveis à 

divisão entre duas legendas, uma vez que nem sempre é possível integrar uma frase 

completa numa só legenda de duas linhas. Neste caso, o tradutor/legendador deve ter 

em consideração que, quando uma frase é segmentada, o cérebro é forçado a 

interromper o seu processamento linguístico (até chegar o resto da informação, na 

legenda seguinte). Assim, cada segmento deve conter informação suficiente para que 

o cérebro retenha uma ideia clara entre cada interrupção – mudança de legenda (Díaz 

Cintas & Remael, 2014, p. 173, 178). 
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1.3 – Tradução e legendagem de humor 

 

Humour does not function in isolation. It is not 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. 

(Díaz Cintas & Remael, 2014, p. 214) 

 

As piadas refletem o sentido de humor de uma determinada comunidade. Cada 

cultura tem um sentido de humor próprio. Assim, na maioria dos casos, uma tradução 

literal não será suficiente para uma piada do texto de partida provocar o riso nos 

espectadores que pertencem a uma cultura diferente. Os produtos audiovisuais que 

chegam a Portugal são, na sua maioria, provenientes dos Estados Unidos, pelo que os 

espectadores portugueses já estão, de certa forma, familiarizados com a cultura e 

costumes norte-americanos. No entanto, cada vez há mais divulgação de produtos 

provenientes das mais variadas regiões do mundo, com culturas significativamente 

diferentes e que exigem um trabalho mais complexo para cumprir a função da tradução 

(neste caso, reproduzir o humor). Além disso, muitas das piadas que se encontram nos 

programas norte-americanos são aquilo que Díaz Cintas e Remael designam por 

“language dependent jokes”, ou seja, são piadas feitas com base nas características da 

língua, através de trocadilhos ou jogos de palavras (Díaz Cintas & Remael, 2014, p. 222). 

Estas piadas não podem ser traduzidas literalmente, pois não farão sentido na língua de 

chegada. Dependendo da relevância do conteúdo para o enredo do produto audiovisual, 

por vezes é mais importante provocar o riso do que traduzir exatamente o que é dito; 

outras vezes, contudo, será exatamente o contrário (Díaz Cintas & Remael, 2014, p. 

215). 

Para traduzir o humor, é necessária perspicácia e criatividade (Díaz Cintas & 

Remael, 2014, p.214). Por vezes, o tradutor terá de se afastar do conteúdo do texto 

original para provocar um efeito semelhante no público-alvo (Díaz Cintas, 2001, p.121). 

De acordo com Díaz Cintas e Remael (2014, p.214), o processo de tradução do humor 

inicia-se com a interpretação e compreensão do fator humorístico no texto de partida. 

Segue-se a avaliação de como este fator pode ser transferido para o público-alvo e, 
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finalmente, a reformulação do texto para provocar um efeito equivalente na cultura de 

chegada – o riso. Isto é, o tradutor tem de perceber o significado do texto de partida e 

a razão pela qual tem um efeito humorístico na cultura de partida, para depois ser capaz 

de criar ou procurar uma expressão que permita transferir esse humor para a cultura de 

chegada. 

 

1.4 – Tradução e legendagem de expressões idiomáticas e referências 

culturais 

 

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. 

(Diaz Cintas & Remael, 2014, p. 200) 

 

O processo de tradução de expressões idiomáticas tem semelhanças com o de 

tradução de humor. Aqui, o tradutor também tem, primeiro, de reconhecer e 

interpretar a expressão idiomática no contexto da cultura de partida, para depois 

procurar um equivalente que transmita, o melhor possível, à cultura de chegada as 

várias dimensões de significado que a expressão reúne na língua de partida (Diaz Cintas, 

2003: p.265). 

Jan Pedersen (2005, p.2-9) propõe diferentes soluções para a tradução das 

referências culturais, que apelida de Extralinguistic Cultural References: 

1. Utilização de um equivalente oficial – tradução padronizada, resultante de 

uma decisão oficial tomada por uma instituição. Por exemplo, o livro de Gillian 

Flynn “Gone girl”, em português tem o nome de “Em parte incerta”.  

2. Retenção – manter o termo original do texto de partida, utilizando aspas ou 

itálico. 

3. Especificação – explicitação ou adição. A explicitação consiste na expansão do 

texto de partida através da explicação de algo que é implícito no texto de 

partida, por exemplo, colocando o primeiro nome de uma entidade 

reconhecida na cultura de partida (colocar Rafael Nadal, em vez de apenas 

Nadal, por exemplo), ou um acrónimo por extenso. A adição consiste em 
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explicitar informação conotativa do texto de partida, como, por exemplo, 

acrescentar “o tenista” ou “o jogador de críquete” ao nome de uma 

celebridade reconhecida na cultura de partida (o que pode não ser viável, 

devido às restrições espaciais e temporais da legendagem). 

4. Tradução direta – utilizada com nomes de empresas ou instituições, não 

acrescentando nem retirando nada. A carga semântica da referência cultural 

do texto de partida é mantida no texto de chegada, através de uma tradução 

literal ou de um calque. 

5. Generalização – substituição de uma referência cultural específica por uma 

palavra ou expressão mais geral, recorrendo, por exemplo, à hiperonímia 

(escrever “cantor” em vez de “Tom Misch”). 

6. Substituição – substituição cultural ou paráfrase. A substituição cultural 

consiste na remoção de uma referência cultural que apenas seria reconhecida 

pela cultura de partida por uma que seja reconhecida na cultura de chegada, 

mesmo que não seja equivalente. A paráfrase é utilizada quando se reformula 

uma frase, eliminando o referente cultural, mas mantendo a informação 

conotativa relevante, por exemplo, traduzir “VE Celebrations” para 

“Celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial.”). 

7. Omissão – opção pela não transferência do texto de partida para a língua de 

chegada, quando não há qualquer outra opção. 
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Capítulo 2 – Descrição do estágio curricular na Sintagma 

 

Sou atriz dobradora há quatro anos e desenvolvi um grande interesse pela 

tradução audiovisual. Foi, aliás, essa a minha motivação para ingressar no Mestrado de 

Tradução da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Assim sendo, os meus 

objetivos relativamente ao estágio curricular envolviam empresas de tradução 

audiovisual, desde a legendagem até à tradução para dobragem. Sendo atriz, a minha 

atividade profissional engloba a componente audiovisual, pelo que achei interessante 

explorar uma carreira académica que estivesse relacionada com a minha atividade 

profissional. O meu primeiro contacto com a legendagem foi quando traduzi e legendei 

o meu showreel (compilação de participações que fiz, como atriz, em ecrã), que estava 

em inglês e precisava de ser traduzido para ser enviado a agências e diretores de casting 

portugueses. Achei um trabalho deveras interessante e, por isso, decidi aprofundar os 

meus conhecimentos nesta atividade. 

O meu estágio curricular teve lugar na Sintagma Traduções Lda. A Sintagma para 

além de ser responsável pela legendagem de diversas séries e programas nacionais e 

internacionais, também inclui a componente da tradução para dobragem e a gravação 

de locuções no seu próprio estúdio. Assim, considerei que seria o local ideal para 

estagiar.  

A empresa é sediada em Carcavelos e foi fundada em 1993 pela ainda atual 

diretora Dra. Rosário Vieira. Conta, também, com uma assistente de direção, quatro 

gestoras de projetos, uma tradutora e um tradutor/revisor. Os serviços prestados pela 

Sintagma incluem legendagem, dobragem e locução, tradução, interpretação, 

formação, e som e imagem. De entre os múltiplos clientes da empresa, destacam-se a 

RTP, a NETFLIX, a Amazon Prime, a EDP e o Fantasporto. 

Devido às circunstâncias atuais da pandemia de Covid-19, o meu estágio dividiu-

se em duas partes distintas: de janeiro a março foi presencial, das 10h às 16h30, no 

entanto, em abril e maio, teve de ser feito remotamente e por objetivos (consoante os 

prazos de entrega dos diferentes projetos). Nos primeiros três meses, trabalhei no 

escritório, ao lado de todos os colaboradores da Sintagma, num computador da 
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empresa que tinha o programa SPOT instalado (sobre o qual falarei no subcapítulo 2.1.), 

num ambiente muito produtivo em que havia liberdade para discutir estratégias de 

tradução e para esclarecer dúvidas com quem estivesse disponível. Todos os colegas 

mostraram sempre disponibilidade para ajudar e foram muito prestáveis. Geralmente, 

era o tradutor/revisor quem me prestava mais apoio, sendo ele o colaborador com mais 

conhecimentos de informática e do programa SPOT. Nos dois últimos meses, tive de 

trabalhar a partir de casa com uma licença experimental do SPOT 6, recebendo os 

trabalhos via wetransfer e colocando dúvidas e recebendo feedback via Skype. Nesta 

fase, os diferentes trabalhadores da Sintagma iam enviando trabalhos para mim, com 

prazos que variavam entre um dia e uma semana, e eu organizava o meu próprio horário 

de forma a entregar tudo a tempo. O trabalho por objetivos revelou-se uma mais valia 

para a melhoria nos meus tempos de tradução, mas isto também pode ter sido 

consequência da experiência adquirida ao longo do estágio. Por outro lado, foi mais 

difícil conseguir um apoio constante quando surgiam dificuldades relativas ao software 

ou à própria tradução e legendagem. Após cada projeto, o revisor procedia à revisão em 

conjunto comigo, através do Skype e eu apontava todas as correções, de forma a 

garantir que não repetiria os mesmos erros no futuro. 

Além de ter a oportunidade de aprender a trabalhar com o SPOT, também adquiri 

conhecimentos sobre a plataforma online de gestão de projetos Ooona, tendo efetuado 

uma tradução com template na mesma. Ao longo do Mestrado na FLUP, tinha utilizado 

apenas o Subtitle Edit e o Subtitle Workshop mas, após este estágio, fiquei adepta do 

SPOT. A vantagem dos primeiros programas em relação a este último é que são 

gratuitos. Por outro lado, os esses programas são, muitas vezes, incompatíveis com os 

programas utilizados nas empresas, o que significa que um projeto realizado nos 

mesmos, ao ser aberto num programa da empresa, pode desformatar, implicando a 

repetição do trabalho ou mesmo a sua rejeição. 

Os meus projetos ao longo do estágio variaram entre tradução e legendagem, e 

transcrição e legendagem, tendo ainda incluído um projeto de revisão de tradução e 

legendagem. Os produtos audiovisuais com os quais trabalhei também foram muito 

variados: séries de entretenimento e de animação, documentários científicos, históricos 

e desportivos, programas de culinária e de arquitetura e design, aulas de fitness, e até 
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entrevistas. Os programas de entretenimento tanto eram comédias, como dramas que 

envolviam temas como ciências forenses e advocacia. Tive, assim, a oportunidade de 

desenvolver uma certa versatilidade, que, na verdade, se traduziu na aquisição de 

competências de pesquisa. 

A tabela 1 elenca os projetos que me foram entregues e as tarefas efetuadas em 

cada um. 

Tabela 1 – Projetos realizados ao longo do estágio. 

Projeto Tarefas efetuadas 

Two and a Half Men Tradução e legendagem 

Skins Tradução e legendagem 

The Polar Bear family & me - documentário Tradução e legendagem 

Guy's Grandma & Grandpa's Grocery Games Tradução com template na Ooona 

Captain Underpants Tradução e legendagem 

Bones Tradução e legendagem 

Beautiful Madeira  

Transcrição (EN), tradução e 

legendagem 

The Least Expected Day inside the Movistar 

Team 2019  Tradução e legendagem com template  
Nashville Tradução e legendagem 

Farmhouse Rules Tradução e legendagem 

EDP Live Band Transcrição e legendagem 

EDP Teams Rodrigo Landin Transcrição e legendagem 

Hercules Tradução e legendagem 

Kids Baking Championship S4Ep6 Tradução e legendagem 

Kids Baking Championship S4Ep8 Tradução e legendagem 

EDP Utilização de Máscaras Covid 19 Transcrição e legendagem 

Les Mills Sh'bam39 Revisão e legendagem 

Les Mills RPM86 Revisão e legendagem 

EDP O Que Está Em Causa - Martins Costa Transcrição e legendagem 

BoJack Horseman Tradução e legendagem 

Grand Designs Australia Tradução e legendagem 

EDP entrevista a Dr. António Mexia Transcrição e legendagem 

EDP N12 Paula Carneiro Transcrição e legendagem 

Aber Bergen Tradução e legendagem 
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Ao longo do estágio, deparei-me com vários desafios de natureza linguístico-

cultural e técnica. 

As questões linguístico-culturais incluem a tradução de humor e expressões 

idiomáticas, o registo (in)formal, e a utilização de terminologia específica de vários 

campos científicos, como por exemplo a Zoologia, Construção Civil, Anatomia, 

Advocacia, etc. Estas dificuldades serão exploradas no Capítulo 3. 

As questões técnicas que representaram desafios ao longo do meu estágio 

incluem problemas com o software, a solução de problemas provenientes das restrições 

técnicas – a redução do texto, o cumprimento dos parâmetros de espaço, tempo, 

velocidade, mudanças de plano, etc. 

Todas estas dificuldades foram diminuindo gradualmente ao longo do estágio, 

graças à prática que fui adquirindo. Isto é, uma vez encontradas as soluções para 

determinados problemas, foi possível aplicá-las a problemas semelhantes que surgiram 

posteriormente. Um outro aspeto que melhorou ao longo do estágio prende-se com os 

erros de distração – erros que não refletem os meus conhecimentos linguísticos, mas 

sim falta de atenção, como, por exemplo, concordância do singular e plural, e do 

feminino e masculino.  

Uma análise mais aprofundada de cada uma destas questões será apresentada no 

Capítulo 3, recorrendo a casos práticos. 

 

 

 

2.1 – SPOT 

Durante o estágio tive o primeiro contacto com o software de legendagem 

profissional SPOT, ao passo que ao longo do curso havia optado sempre por softwares 

gratuitos, como o Subtitle Edit e o Subtitle Workshop. 
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Fig. 1 – Interface do programa SPOT em funcionamento. 

 

 

A imagem da Fig. 1 corresponde à interface do programa SPOT em funcionamento. 

Em cima, encontra-se a barra de ferramentas, onde é possível criar projetos, 

adicionar ficheiros de legendas e vídeos, ajustar as definições de cada projeto, entre 

outras funcionalidades. Do lado esquerdo do ecrã encontram-se as caixas de texto de 

cada legenda com uma barra de ferramentas incluída, que permite inserir os tempos de 

entrada e de saída da legenda e alterar as definições do texto. Do lado direito está o 

vídeo, acompanhado de outra barra de ferramentas que permite controlar o seu 

andamento (colocar em pausa, avançar, etc.). Na parte inferior do ecrã, o 

espectrograma sonoro fornece uma representação gráfica das ondas sonoras do vídeo, 

no qual é possível ver, também, caixas de texto com as legendas e mudanças de plano 

(confrontar figura 3). As mudanças de plano serão abordadas posteriormente, no 

subcapítulo 2.1.5. 

Considero o SPOT muito intuitivo e proveitoso, no sentido em que as suas 

múltiplas funcionalidades agilizam muitas pequenas operações que podem reduzir o 

tempo necessário para a concretização de cada projeto, tais como:  

• o conversor de vídeo existente no próprio programa faz com que não seja 

necessário procurar conversores na internet, cada vez que um vídeo não estiver 

em Subtitle friendly AVI (confrontar subcapítulo 3.9.); 
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• o conversor métrico incluído no programa poupa imenso tempo de pesquisa na 

internet cada vez que é usada uma unidade de medida que difere entre a cultura 

de partida e a de chegada;  

• a funcionalidade de verificação ortográfica faz com que não seja necessário 

copiar as legendas todas para um ficheiro Word para efetuá-la; 

•  a funcionalidade de localização de palavras nas legendas já inseridas é útil 

quando, por exemplo, uma palavra é utilizada repetidamente, e, a meio da 

legendagem, surge uma melhor solução de tradução. Basta fazer uma pesquisa 

dessa palavra e substituir todas as suas ocorrências, não sendo necessário reler 

as legendas todas à sua procura. 

 

Antes de começar a utilizar o software, foi-me pedido que efetuasse alguns ajustes 

nas definições do programa, os quais estavam descritos num guia de utilização pré-

definido pela empresa (Apêndice 1). 

Quando se abre um novo projeto, a primeira coisa a ter em atenção é se a 

velocidade dos fotogramas do vídeo é reconhecida corretamente pelo programa. 

Quando se abre o programa, aparece imediatamente uma janela a pedir confirmação 

do número de fotogramas por segundo. Aí, é necessário aceder aos detalhes do vídeo e 

confirmar. 

Fig. 2 – Janela do SPOT 
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2.1.1 – SPOT 5 e SPOT 6 

Nos primeiros dias na Sintagma, utilizei o SPOT 5, porque todos os dongles com o 

SPOT 6 (pendrives que, ao serem conectadas a um computador, lhe dão acesso ao 

software) estavam a ser utilizados por funcionários da empresa ou outros estagiários. 

Com o fim do estágio de um colega, passei a poder utilizar o SPOT 6. As diferenças mais 

relevantes que encontrei nesta versão mais atualizada do software incluíram a opção de 

visualização das mudanças de plano no espectrograma (presente na figura 3), bem como 

o aviso de sobreposição da legenda com a mudança de plano (que vou explorar no ponto 

2.1.5.), a possibilidade de juntar uma legenda à legenda anterior, o aviso quando as 

legendas de duas linhas cabem numa só e a opção de copiar todas as legendas para a 

área dos comentários. Esta última funcionalidade é útil, por exemplo, nos casos em que 

já existe um ficheiro de legendas na língua de partida, com os time-codes incluídos (um 

template). O SPOT 6 permite importar esse ficheiro de legendas, manter os time-codes 

e copiar as legendas para os comentários (como se pode observar na figura 4), de forma 

a ser possível ir traduzindo legenda a legenda sem ter de consultar um guião externo. 

Esta funcionalidade poupa imenso tempo ao tradutor/legendador. 

Fig. 3 – Espectrograma sonoro com mudanças de plano 

 

Fig. 4 – Caixa de texto da legenda no SPOT, com comentário 

 

 
2.1.2 – Teclas de atalho 

No primeiro dia do estágio, foi-me entregue um guia prático das teclas de atalho 

do SPOT (Apêndice 2), que se revelou muito útil na agilização da legendagem. Não eram 
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os atalhos pré-definidos no programa, mas eram mais intuitivos e mais rápidos, uma vez 

que se encontravam todos na mesma zona do teclado numérico (numpad). Não foi 

necessário muito tempo até me adaptar aos movimentos das mãos com aqueles 

atalhos. 

 

2.1.3 – Sincronização dos time-codes do vídeo e das legendas 

Ao longo do estágio, alguns dos vídeos que me foram enviados para efetuar a 

legendagem incluíam um time-code específico na imagem, devido a especificações do 

sistema de emissão ao qual se destinavam. É necessário verificar, sempre, se há um 

time-code na imagem do vídeo, pois se este não for “00:00:00” no início do vídeo, é 

muito importante sincronizá-lo com o time-code inicial da legendagem, pois, caso 

contrário, as legendas não aparecerão no vídeo do cliente. Nestes casos, basta aceder a 

“Offset Video Timecode”, no primeiro frame do vídeo, e colocar o número que aparece 

no vídeo, como pode ser observado na figura 5. É uma das primeiras verificações que 

têm de ser feitas no início de qualquer projeto. 

Fig. 5 – Vídeo com time-code e janela de “Offset Video Timecode” no SPOT 

              

 

Num caso em que este ajuste não tenha sido feito logo ao início, por 

esquecimento, por exemplo, também é possível reajustar os time-codes de todas as 

legendas em simultâneo, através da alteração do In time na opção “Cues > Offset” para 

o momento em que o locutor fala a primeira vez (confrontar figura 6). Esta 

funcionalidade evita horas de trabalho extra. 
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Fig. 6 – Janela de “Offset Cues” no SPOT 

 

 

2.1.4 – Perfil: parâmetros de cada cliente 

No SPOT é possível gravar diferentes perfis: conjuntos de configurações que serão 

utilizadas mais do que uma vez. Cada cliente indica os parâmetros que pretende, tais 

como o número máximo de caracteres em cada linha, a duração mínima e máxima de 

cada legenda, a duração mínima do intervalo entre legendas, a velocidade de leitura, 

entre outros. O tradutor tem de aceder a “Profile Settings” para introduzir os valores 

exigidos (figura 7). Normalmente, um cliente pede os mesmos parâmetros em todos os 

seus projetos, pelo que, se estes estiverem gravados num perfil no SPOT, não é 

necessário alterar as configurações todas cada vez que se realiza um trabalho para esse 

cliente – basta selecionar o perfil já criado. Ao longo do meu estágio, criei um perfil para 

RTP, um para a EDP TV, um para a Amazon Prime, um para a Food Network, etc. No 

Apêndice 3 encontram-se os parâmetros de um dos clientes para os quais trabalhei. 

Fig. 7 – Janela dos parâmetros de um perfil no SPOT 
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2.1.5 – Mudanças de plano 

Fig. 8 – Janela do SPOT com opção “Find Shot Cuts” 

  

 

Foi só quando passei do SPOT 5 para o SPOT 6 que me apresentaram os critérios 

das mudanças de plano, uma vez que esta versão permite a fragmentação do 

espectrograma sonoro de acordo com as mudanças de plano. Para tal, basta clicar no 

botão que está no canto superior direito do espectrograma, e selecionar a opção “Find 

Shot Cuts” (como se pode observar na figura 8). Esta funcionalidade do Spot 6 facilita 

muito o cumprimento das regras relativas à mudança de planos; porém, a introdução 

de mais uma condicionante veio adicionar dificuldade ao processo de legendagem. Além 

dos limites de caracteres por linha e dos limites de velocidade de leitura, passei a ter, 

também, limites visuais: uma legenda tem de ter início no primeiro frame de um novo 

plano, ou, pelo menos 12 frames antes da mudança, e deve desaparecer 2 frames antes 

de uma mudança de plano, ou 12 frames após a mesma (Netflix, 2020). Estas regras 

foram estipuladas para melhorar a perceção do espectador e evitar a sua confusão. Se, 

por exemplo, após uma mudança de plano, uma legenda se mantiver no ecrã durante 

menos de 12 frames, o espectador não tem tempo suficiente para processar a 

informação de que há uma nova imagem e continuar a ler a legenda. Seguindo estas 

regras, as legendas encaixam mais claramente na edição do vídeo e a experiência visual 

do espectador torna-se mais suave (Netflix, 2020). 

No SPOT, quando o início ou o fim de uma legenda se sobrepõem à linha da 

mudança de plano, esta deixa de ser azul, e passa a ser vermelha. Na figura 9 está 

representado um desses casos, em que a legenda está a começar na mudança de plano. 
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Para que esta inicie no primeiro frame do novo plano, a linha tem de ficar verde (neste 

caso, é necessário avançar a legenda um frame). 

Fig. 9 – Espectrograma sonoro com uma legenda a começar numa mudança de plano 

   

 

 

 

2.1.6 – Mapa de cores da velocidade de leitura 

No SPOT, é possível definir cores indicadoras de “tempo de leitura insuficiente” 

“tempo de leitura ideal” e “demasiado tempo de leitura”. Assim, o utilizador tem uma 

forma fácil de identificar as legendas que precisam de ser prolongadas, ou até 

encurtadas. As legendas demasiado curtas fazem com que o espectador não consiga ler 

tudo durante o tempo em que estas estão no ecrã; e as legendas que permanecem no 

ecrã demasiado tempo fazem com que o espectador acabe por lê-las uma segunda vez, 

assumindo que já há uma legenda nova. Um legendador está constantemente 

preocupado com o tempo mínimo das legendas, mas, na verdade, as legendas 

demasiado longas também devem ser evitadas, uma vez que prejudicam a harmonia e 

fluidez da experiência intersemiótica – ao ler uma legenda duas vezes, o espectador está 

a dedicar menos atenção aos restantes códigos semióticos. As cores predefinidas  são: 

vermelho – tempo de leitura insuficiente; verde – demasiado tempo de leitura; laranja 

– tempo de leitura ideal. O hábito de associar o vermelho a erros e o verde a ausência 

de erros, induziu-me em erro, e no primeiro dia do estágio, preocupei-me em ajustar 

todos os tempos de leitura até aparecer a cor verde. Isto dificultou bastante a 

legendagem, uma vez que, se já é difícil ter tempo para incluir toda a informação no 
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tempo de locução, conseguir dar uma margem de tempo ainda maior é quase 

impossível. 

Quando o revisor se apercebeu que eu estava a interpretar o código de cores 

incorretamente, ensinou-me a alterar a predefinição das cores para que se tornasse 

mais clara para mim.  A cor verde ficou, então, definida para indicar os tempos de leitura 

ideais e a cor laranja para as legendas com demasiado tempo de leitura (como se pode 

observar nas figuras 10 e 11). 

Fig. 10 – Caixa de texto no SPOT com legenda que tem demasiado tempo. 

 
 
 

Fig. 11 – Caixa de texto no SPOT com legenda que tem o tempo ideal. 

 

 
 
 
 
 

2.1.7 – Utilização de itálico 

 

Na legendagem, o itálico é utilizado, maioritariamente, nos estrangeirismos, nas 

letras de canções e nas intervenções de pessoas que não estão fisicamente na cena – 

narradores (voice-overs), pessoas que falam pelo telefone, ou através da rádio ou 

televisão. 

No SPOT, quando se pretende colocar apenas palavras soltas em itálico (como 

estrangeirismos, por exemplo) e não legendas completas, tem de se colocar os termos 
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em questão entre chavetas. É preciso ter em atenção o formato em que o ficheiro irá 

ser gravado, uma vez que diferentes formatos leem os códigos de maneira diferente. 

Se o ficheiro for gravado em formato PAC, o programa irá ler a chaveta como um 

espaço, pelo que não são colocados espaços entre o termo e a palavra antecedente e 

posterior. Se o ficheiro for gravado em STL, já é necessária a colocação dos espaços 

juntamente com as chavetas. Exemplo: 

• Num ficheiro stl. – “O <créme fraîche> estava ótimo.” 

• Num ficheiro PAC. – “O<crême fraîche>estava ótimo.” 

Ambas as frases, processadas pelo respetivo formato, irão aparecer na legenda do 

produto final na forma “O crème fraîche estava ótimo.” 

 

Como foi possível verificar ao longo deste capítulo, o estágio curricular trouxe 

muitos conhecimentos e ensinamentos práticos essenciais para ingressar no mercado 

de trabalho da tradução audiovisual, sendo o SPOT uma componente principal dessas 

aprendizagens, uma vez que foi utilizado em todos os projetos com exceção de apenas 

um. Após esta abordagem das funcionalidades mais relevantes deste software de 

legendagem, no próximo capítulo será feita uma descrição mais detalhada dos projetos 

desenvolvidos. 
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Capítulo 3 – Descrição dos desafios ao longo do estágio 

Neste capítulo serão descritos alguns dos desafios de tradução mais relevantes 

dos projetos realizados ao longo do estágio, bem como as soluções encontradas. Será 

também apresentada uma lista de dicionários que serviram de apoio às pesquisas 

durante a legendagem seguida de uma enumeração das correções feitas ao longo do 

estágio que considero mais relevantes para um bom trabalho de legendagem.  

A descrição dos desafios nos projetos será feita de forma cronológica – do 

primeiro ao último projeto realizado. 

 

3.1 – Two and a half men 

O primeiro projeto consistiu no sexto episódio da décima segunda temporada de 

Two and a half men (título oficial português: Dois Homens e Meio), sem o guião original, 

o que significa que a legendagem tinha de ser feita por ouvido, algo que se revelou 

menos complicado do que esperava, devido ao facto de as personagens falarem com 

clareza e num sotaque que me é familiar (standard American). Esta série de comédia, 

criada por Lee Aronsohn e Chuck Lorre em 2003 e transmitida pela emissora americana 

CBS, retrata a vida de um bilionário, Walden Schmidt, que partilha a casa com outro 

homem, Alan Harper, e o seu filho, Jake Harper. Nesta temporada, Walden e Alan 

tornam-se família de acolhimento de uma criança, o Louis. Este episódio retrata as 

peripécias de Alan e Walden, ao tentarem, em conjunto, educar Louis. 

A primeira dificuldade encontrada neste episódio foi a ocorrência de diálogos em 

mandarim, quando Walden decide ensinar Louis a falar a língua, através de uma 

aplicação. Foi-me dito que, quando há diálogos numa terceira língua, estes não são 

legendados (se não forem relevantes para o enredo). No entanto, há ocasiões em que 

os diálogos misturam os dois idiomas (inglês e mandarim). Um desses diálogos está 

incluído na tabela 2 e ocorre quando Alan faz uma piada com uma expressão de Elvis 

que é reconhecida na cultura de partida “Thank you. Thank you very much.”  
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Tabela 2 – Frase de Alan, em Two and a Half men 

Texto de partida Legenda 

Walden, I’m Chinese Elvis: “Xiexie. Xiexie 

very much.” 

Walden, sou o Elvis chinês: 

“Xièxiè. Muito xièxiè.” 

 

Esta referência cultural não funciona em português, pois a frase só é associada a 

Elvis Presley quando dita em inglês e, além disso, enquanto o público de partida tem 

esta referência bem presente na sua cultura, o mesmo não acontece com o público de 

chegada. Não tendo encontrado uma solução que incorporasse uma referência cultural 

da cultura de chegada, a única opção que foi encontrada foi a tradução literal, com a 

junção de dois idiomas: “Sou o Elvis chinês. Xièxiè. Muito xièxiè”. Não é uma solução 

muito satisfatória, mas, tal como referido no artigo de Jan Pedersen (2005) é a opção 

tomada quando nenhuma das outras soluções é viável. 

O segundo desafio na tradução e legendagem deste episódio foi a tradução de 

uma expressão idiomática adaptada pela personagem Alan: “Chocolate lips sink ships” 

(adaptação da expressão idiomática “Loose lips sink ships”, a qual desconhecia até 

efetuar uma pesquisa). A expressão idiomática original aparecia nos cartazes 

americanos durante a Segunda Guerra Mundial, e tinha o intuito de relembrar que era 

preciso ter muito cuidado com a informação que se divulgava, pois podia trazer 

consequências negativas. Esta expressão (presente na tabela 3) surge numa altura em 

que Alan decide dar uma bolacha a Louis, ao pequeno-almoço, infringindo a regra 

imposta por Walden. Entretanto, Walden está a aproximar-se e Alan não quer que ele 

veja Louis com a bolacha. Alan usa a expressão idiomática para impedir Louis de mostrar 

que comeu a bolacha de chocolate. 

Tabela 3 –  Frase de Alan, em Two and a Half men 

Texto de partida Legenda 

Eat it. Wipe your mouth. Come. Limpa a boca. 

Chocolate lips sink ships. Gulosos desbocados 

acabam esfomeados. 

 



35 
 

 Esta expressão não pode ser traduzida literalmente, pois não faria sentido. 

Inicialmente, a tática escolhida para solucionar este desafio foi a da substituição 

cultural, sugerida por Jan Pedersen (2005). No entanto, a pesquisa de uma expressão 

idiomática portuguesa que rimasse e que tivesse o mesmo significado que a original foi 

infrutífera. A solução passou, então, por criar uma rima com o mesmo efeito: “Gulosos 

desbocados acabam esfomeados”. Deste modo, foi possível manter a ideia de Alan estar 

a dizer uma expressão idiomática (através da rima), permitindo perceber o objetivo da 

mesma – se Louis dissesse que Alan lhe tinha dado bolachas de chocolate, nunca mais 

iria poder comê-las. Houve, então, um favorecimento da forma e do elemento estilístico, 

em detrimento do conteúdo semântico.  

 

3.2 – Skins 

O segundo trabalho que me foi pedido consistiu na tradução e legendagem do 

primeiro episódio de Skins sem o guião original. Esta série, criada em 2007 por Jamie 

Brittain e Bryan Elsley e exibida na plataforma Netflix, retrata a vida de um grupo de 

adolescentes britânicos e as suas experiências amorosas, sexuais, familiares e escolares. 

Neste episódio, Tony, um dos adolescentes, quer arranjar forma de o seu amigo Sid 

perder a virgindade antes de fazer 17 anos. O registo utilizado nesta série é mais 

grosseiro, no sentido em que é usado muito calão e são ditos muitos palavrões, pelo que 

a linguagem utilizada nas legendas deve também incluir essas características. 

O primeiro desafio com que me deparei foi a procura de uma expressão 

equivalente a “pop the cherry”, que, neste contexto, significa perder a virgindade. Tony 

está ao telefone com uma das amigas, Michelle, a pedir-lhe para ela desvirginar o amigo. 

Tabela 4 – Diálogo entre Tony e Michelle, em Skins 

Texto de partida Legenda 

Tony: He’s got to pop his cherry and I 

nominated you to help out. 

Ele tem de afogar o ganso 

e foste nomeada para ajudar. 

Michelle: God, Tony. Do I have to? Tem mesmo de ser, Tony? 
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A tática que pareceu mais adequada para a resolução deste desafio de tradução 

foi a da substituição cultural. Procedi, então, à pesquisa de expressões mais grosseiras 

que significassem “perder a virgindade” e encontrei, no Dicionário aberto de calão e 

expressões idiomáticas (Almeida, 2020), a expressão “afogar o ganso”. Tendo em conta 

o tipo de linguagem e o contexto em que a expressão é utilizada, a solução encontrada 

pareceu adequada. 

Outro desafio recorrente na tradução e legendagem deste episódio está 

relacionado com a rapidez com que as personagens falam e a consequente necessidade 

de cortar e resumir a informação das legendas. Na tabela 5, encontra-se a fala de Tony 

quando argumenta para convencer a amiga a ter relações sexuais com o Sid. 

Tabela 5 – Frase de Tony, em Skins 

Texto de partida Legenda 

Sid’s almost 17. He’s got to get laid 

before his birthday, 

Ele tem de perder a virgindade 

antes dos 17, 

otherwise he can’t be my friend 

obviously. 

senão deixa de ser meu amigo. 

 

Se a tradução da primeira parte da frase fosse feita na íntegra, a legenda seria: “O 

Sid já tem quase 17 anos. Ele tem de perder a virgindade antes do aniversário.” (79 

caracteres). 

Para a redução do tamanho da frase, foram utilizadas as táticas de condensação 

(sugerida por Díaz Cintas e Remael, 2014) e de eliminação e simplificação (sugerida por 

Chiaro, 2009). Em primeiro lugar, foi cortada a primeira frase de Tony, pois ao longo do 

episódio, já tinha sido mencionado que o aniversário de Sid estava próximo. Como ainda 

não tinha sido mencionada a idade de Sid, foi importante incluir esse elemento na frase 

seguinte. Além disso, também foi feita a substituição do nome da personagem com o 

respetivo artigo, “O Sid” (cinco caracteres), pelo pronome “Ele” (três caracteres). O 

resultado do processo de redução foi, então, “Ele tem de perder a virgindade antes dos 

17 anos” (48 caracteres). Foi-me apresentada, no entanto, uma proposta ainda mais 

reduzida, pelo revisor do projeto, resultante da omissão da palavra “anos”: “Ele tem de 
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perder a virgindade antes dos 17.” (44 caracteres). Neste contexto, o termo era 

dispensável, pois o espectador não precisa dele para saber que o número se refere à 

idade. Foi possível, assim, a redução de 35 caracteres. 

Neste episódio, houve ainda uma situação na qual foi necessária a pesquisa de um 

equivalente oficial – estratégia mencionada por Pedersen (2005). Quando Tony liga ao 

amigo Maxxie para descobrirem a melhor forma de ajudar Sid a perder a virgindade, faz 

menção a uma peça de teatro. 

Tabela 6 – Diálogo entre Tony e Maxxie, em Skins 

Texto de partida Legenda 

Tony: Can you stop fucking tap dancing? 

I can’t hear myself think. 

Podes parar com o sapateado? 

Não consigo pensar. 

Maxxie: Sorry, Tony. I got to get these 

moves, you know. For the show. 

Desculpa. 

Tenho de treinar para o espetáculo. 

Tony: Do they have tap dancing in Death 

of the Salesman? 

Há sapateado 

na “Morte de um Caixeiro Viajante”? 

 

Para encontrar a tradução oficial do título da obra, foi efetuada uma pesquisa da 

lista de obras de Arthur Miller na página web da Bibliografia Nacional Portuguesa (BNP), 

que indicou o título “Morte de um Caixeiro Viajante”. 

A particularidade desta série é que tinha muitos palavrões e o objetivo era manter 

esse registo nas legendas. Predominavam palavras como “twat”, “pillock”, “fucking”, 

“shit”, etc. Tive de fazer corresponder estes termos a palavrões portugueses – tática da 

substituição cultural, apresentada por Pedersen (2005). Embora “fucking” e “shit” 

fossem traduções mais óbvias, “pillock”, por exemplo, não tem um correspondente 

estabelecido, pelo que tive de pesquisar palavrões e escolher um que se enquadrasse 

no contexto. 
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3.3 – The Polar Bear Family & Me 

O terceiro projeto ao qual me dediquei consistiu na tradução e legendagem do 

documentário The Polar Bear Family & Me, de 2013. Foi o primeiro projeto em que me 

foi providenciado o guião original. Este documentário, transmitido no canal BBC 

America, acompanha o operador de câmara (e também realizador) Gordon Buchanan 

na sua viagem ao Ártico para observar uma família de ursos polares no seu habitat 

natural. 

Neste projeto revelou-se importante distinguir os momentos em que o locutor 

está a fazer o papel de narrador (tendo as legendas de estar em itálico – fig. 12) dos 

momentos em que está em cena, a falar em frente à câmara (sendo as legendas sem 

itálico – fig. 13). Estas duas modalidades de narração alternam-se constantemente. 

Fig. 12 – Frase de Buchanan, enquanto narrador   

 

Fig. 13 – Frase de Buchanan em cena 

 
    

Ao longo da legendagem, um dos contratempos que surgiu está relacionado com 

o facto de, em inglês, não se utilizarem artigos definidos antes dos nomes nem ser 

necessário que os adjetivos concordem com os nomes em termos de género. Ao longo 
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do documentário, o narrador referia-se constantemente às crias da família de ursos 

polares, como no exemplo presente na tabela 7. 

Tabela 7 – Frases de Gordon Buchanan em The Polar Bear Family & Me 

Texto de partida Legenda 

Miki leads the charge. 

Luca is less adventurous. 

A Miki vai à frente. 

O Luca é menos aventureiro. 

 

Como se pode observar na tabela, do lado esquerdo, não se tem qualquer 

evidência de as crias serem macho ou fêmea – normalmente, tal informação pode ser 

deduzida dos nomes próprios, mas, tal como acontece regularmente em inglês, os 

nomes utilizados neste caso são unissexo – enquanto que, no texto de chegada (lado 

direito), os artigos “A” e “O” e o adjetivo “aventureiro” no masculino indicam o género 

dos animais. Ao longo de todo o documentário, a cria Miki foi considerada fêmea. Só 

quando se ouve o narrador dizer “Miki is doing really well. He is looking strong” é que 

se tem a confirmação de que a cria é macho. Por consequência, foi necessária a pesquisa 

de todas as legendas em que esta cria era mencionada, para proceder à alteração dos 

artigos e da concordância dos adjetivos. Felizmente, como referido no subcapítulo 2.1., 

o SPOT tem a funcionalidade de “Procurar”, sendo apenas necessário introduzir os 

termos “Miki” e “cria”, de forma a aceder rapidamente a todas as legendas onde eram 

necessárias alterações. 

Outro contratempo encontrado durante a legendagem deste documentário, para 

o qual foi útil a funcionalidade do SPOT acima referida, está relacionado com a utilização 

da hiperonímia. Ao longo da legendagem, ambos os termos “vessel” (referente ao meio 

de transporte presente na figura 14) e “boat” (mencionado ocasionalmente, para referir 

barcos mais pequenos, como o da figura 15) estavam a ser traduzidos para “barco”. 

Quando surgiu a frase apresentada na tabela 8 tornou-se necessário fazer a distinção 

dos termos e, consequentemente, alterar as traduções efetuadas até então (utilizando 

a funcionalidade acima referida). “Vessel” passou a ser traduzido para “navio”, e “boat” 

para “barco”, pois, na maioria dos casos, referia-se a um barco de salvamento. 
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Tabela 8 – Frase de Gordon Buchanan em The Polar Bear Family & Me 

Texto de partida Legenda 

We’d be dead before the vessel could 

send a boat to rescue us. 

Estaríamos mortos antes de o navio  

nos fazer chegar um barco de salvamento. 

 

Fig. 14 – Vessel                                                 

 

Fig: 15 – Rescue boat        

 

 

3.4 – Guy's Grandma & Grandpa's Grocery Games 

O quarto projeto consistiu na tradução de um episódio do concurso Guy's 

Grandma & Grandpa's Grocery Games, criado em 2016 por J. Rupert Thompson e 

transmitido no canal Food Network. Esta tradução foi realizada na plataforma online 

Ooona, com template – um ficheiro de legendagem que inclui os time-codes e o texto 

original). A Ooona é uma plataforma online de gestão de projetos, na qual é possível 
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realizar, entre outras tarefas, a tradução e legendagem de vídeos online. Um cliente 

coloca um vídeo (e, opcionalmente, um template) na plataforma, fornece as credenciais 

ao tradutor, e este efetua o trabalho diretamente na página web. O facto de estar a 

trabalhar num programa com interface diferente e teclas de atalho distintas dificultou 

e atrasou o trabalho de legendagem. Sempre que é necessário trabalhar com um 

programa novo, há um período de adaptação indispensável para que o 

tradutor/legendador se familiarize com todas as funcionalidades essenciais para o seu 

trabalho. 

Foi-me enviado um guia para o trabalho com templates para que adquirisse 

conhecimentos específicos sobre o trabalho neste formato (Apêndice 4). 

Com o template, as falas já se encontravam divididas pelas legendas e, 

consequentemente, a tradução tinha de ser feita nas legendas existentes (com a 

duração que havia sido definida previamente). Se, inicialmente, a tarefa de legendar 

sem ter de inserir os time-codes parecia simples, rapidamente surgiram várias 

dificuldades resultantes do facto de não haver margem de manobra para reestruturar 

as frases – em inglês, no geral, são necessárias menos palavras do que em português 

para transmitir uma ideia, de modo que não me era possível traduzir para português o 

texto de partida mantendo o mesmo número de caracteres utilizados em inglês. 

Fui alertada para as diferenças da pontuação entre inglês e português, pois, 

estando a traduzir com as legendas em inglês sempre presentes no template na coluna 

da esquerda, poderia cair no erro de manter exatamente a mesma pontuação.  

 

Tabela 9 – Frase de concorrente em Guy’s Grandma and Grandpa’s Grocery Games 

INGLÊS PORTUGUÊS 

She said, ‘He said “I don’t want this 
anymore”’. 

Ela disse: “Ele disse ‘já não quero isto’”. 
 

 

Na tabela 9, pode verificar-se que, na introdução de uma citação, em inglês, se 

coloca uma vírgula, enquanto em português se coloca dois pontos; que as citações, em 
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inglês, são colocadas entre aspas simples, e são utilizadas aspas duplas apenas nas 

citações dentro de citações, e que, em português, acontece o oposto. 

Também há diferenças na pontuação específica para a legendagem. Como se pode 

ver na tabela 10, nas legendas com dois interlocutores, em inglês não se põe um espaço 

entre o travessão e a primeira palavra, enquanto que, em português, este é necessário. 

Tabela 10 – Diálogo entre concorrentes em Guy’s Grandma and Grandpa’s Grocery Games 

INGLÊS PORTUGUÊS 

“-Is that ok? 
-Yes.” 

“- Estás bem? 
- Sim.” 

 

Uma dificuldade que surgiu na tradução e legendagem deste projeto adveio do 

facto de alguns dos concorrentes não utilizarem a norma padrão da sua variante de 

inglês. Após consultar o revisor, optei por utilizar a norma padrão do português europeu 

na tradução, com o intuito de tornar as legendas mais fáceis de compreender. 

Ao longo desta tradução, deparei-me com diversas dúvidas de vocabulário de 

culinária que atrasaram a conclusão do projeto. Um exemplo foi o caso da palavra 

“panko”. Uma primeira pesquisa levou à conclusão de que equivalia ao “pão ralado”; 

porém, pesquisas adicionais em diversos websites mostraram várias menções a “farinha 

panko”. Foi feita uma comparação entre as imagens de “panko” e as imagens de pão 

ralado que apareciam nas páginas de culinária. O pão ralado era, claramente, mais fino 

do que os pedaços de “panko”. Para não correr riscos, optei por utilizar o estrangeirismo 

acompanhado da descrição: “farinha panko”. Neste caso, pode verificar-se a utilização 

das táticas de retenção e especificação sugeridas por Pedersen (2005) – foi mantido o 

termo original em itálico, mas com a adição de um termo descritivo de carácter geral. 

Após o gestor de projetos ter reparado que cada uma das dúvidas de vocabulário 

estava a ocupar demasiado tempo do trabalho, fui aconselhada a deixar alguns termos 

por corrigir e a continuar a tradução, deixando pontos de interrogação no lugar dos 

termos em falta nas respetivas legendas. Foi-me dito que, naquele caso específico, era 

preferível cumprir o prazo, deixando dúvidas para o revisor, uma vez que este já 
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traduzira muitos episódios deste concurso e estava familiarizado com a terminologia 

normalmente utilizada. 

 

3.5 – Captain Underpants 

Um dos trabalhos mais complicados e desafiante foi a tradução e legendagem do 

segundo episódio da terceira temporada de Captain Underpants (título oficial 

português: Capitão Cuecas), sem o guião original. Esta série de animação, criada em 

2018 pela Dreamworks e exibida na plataforma Netflix, retrata as peripécias de dois 

melhores amigos, George Beard e Harold Hutchins, que criam bandas desenhadas. A 

história tem como base o facto de terem usado um anel hipnótico que faz com que o 

diretor da escola que frequentam, Mr. Krupp, se transforme em Capitão Cuecas com um 

estalar de dedos. O episódio estava dividido em dois capítulos com os títulos: “Summer 

Cramp” e “Nature Crock”. Decidi ver o episódio antes de traduzir os títulos para perceber 

o contexto e para me certificar de que faziam sentido em português. O episódio tem 

lugar num campo de férias (“summer camp”), no entanto não faz nenhuma referência a 

cãibras (“cramps”), e não há qualquer referência a um jarro ou pote (“crock”) ao longo 

de todo o episódio. Assim, optei por traduzir os títulos para “Campo de férias” e “Na 

Natureza”, perdendo os trocadilhos e utilizando a estratégia da omissão (Pedersen, 

2005). 

O episódio girava em torno de uma máquina que o George e o Harold tinham 

construído, chamada “Beast Booster”. Após ver o episódio, e perceber que a máquina 

conferia inteligência aos animais, procurei um nome em português que se adequasse 

(pois a tradução literal “impulsionador de feras” não seria adequada). O meu objetivo 

era manter a aliteração (os dois nomes a começarem pela mesma letra), bem como a 

ideia de que a máquina conferia esperteza. A escolha recaiu sobre “Facultador de Feras”, 

dando a ideia de que a máquina dá faculdades às feras. 

A grande dificuldade deste projeto foi a rapidez dos diálogos. As personagens 

falam tão depressa que se tornava impossível cumprir as regras de limites de caracteres 

e de velocidade de leitura, preservando toda a informação. Foi, por isso, necessário 

cortar a informação menos relevante (digo “menos relevante”, pois não acredito que 
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haja informação “não relevante”), pois a reformulação das frases não era suficiente para 

cumprir todas as regras de legendagem. 

A tabela que se segue apresenta exemplos de algumas das soluções encontradas 

para ultrapassar esta dificuldade. 

Tabela 11 – Frases do narrador e de George com o gambá, em Captain Underpants 

Texto de Partida Legenda 

Narrador: Harold is the one with the T-

shirt and the bad hair cut. 

Harold é o do cabelo manhoso. 

Narrador: That’s the sound of possums 

using fear as a weapon to keep kids from 

fun stuff like volleyham. 

É o som dos gambás a impedir 

miúdos de brincar com presunto. 

Narrador: Then, there were so many 

possums for Captain Underpants to fight, 

but he was able to trick them by, like, 

pointing at something. 

Havia demasiados gambás, 

 mas ele enganou-os, apontando para algo. 

George: We use Melvin’s Beast Booster 

2000 to make a possum smart. Then, he 

can follow our instructions and scare 

Krupp away. 

Usamos o Facultador de Feras do Melvin. 

Depois, ele pode afugentar o Krupp. 

 

Surgiram dúvidas na formatação das legendas nos casos em que o texto de ecrã 

(text on screen) era também narrado pelo narrador (como nos casos dos títulos do 

episódio e dos diferentes capítulos que estão presentes nas figuras 16 e 17). O texto de 

ecrã tem de ser legendado em letras maiúsculas e as falas do narrador têm de ser 

apresentadas em itálico. Surgiu, assim, a dúvida se, neste caso, deveria colocar a legenda 

em maiúsculas e, também, em itálico. Foi-me pedido que colocasse as legendas apenas 

em itálico (como se pode observar nas figuras 16 e 17). 
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Fig. 16 – Título do episódio de Captain Underpants 

 

Fig: 17 – Título do segundo capítulo do episódio de Captain Underpants 

 

Uma outra dificuldade encontrada neste projeto foi a tradução de nomes de 

animais que não fazem parte do imaginário coletivo do público português, como 

opossum e water buffalo. Demorei algum tempo a encontrar soluções de tradução para 

estes termos, pois não são animais que estejam normalmente presentes na vida 

quotidiana do público de chegada. Primeiro, efetuei uma pesquisa do nome da espécie 

a que pertencia o “opossum” – didelphimorphia. Depois procedi à pesquisa em páginas 

de jardins zoológicos portugueses, onde aparecia o nome “gambá”. Confirmei a 

existência do vocábulo no Priberam, e considerei que fosse a melhor opção. A tradução 

de “water buffalo” também exigiu alguma pesquisa, que revelou os termos “búfalo de 

água”, “búfalo aquático” e “búfalo asiático”. Para decidir qual deles usar, procedi à 

comparação do número de entradas que cada termo tinha no Google (em português 

europeu), tendo este registado um número maior de entradas do termo “búfalo de 

água”. 

No que diz respeito a dificuldades na tradução de expressões idiomáticas, é 

possível salientar três momentos, neste episódio, em que foi utilizada a estratégia da 

substituição cultural (Pedersen, 2005) para solucionar desafios desta natureza. A 

primeira expressão idiomática apresentada neste episódio foi “tough tomatoes”, que, 

segundo a minha pesquisa num website sobre o calão utilizado no centro-oeste 
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americano (Little Things, 2020), tem o mesmo significado que “tough luck”, que é 

equivalente à expressão em português “temos pena”. O excerto presente na tabela 12 

foi retirado do momento em que a instrutora do campo de férias (Misty Meaner) 

anuncia aos jovens que vão realizar um passeio por entre rios de lava, o que lhes causa 

preocupação. 

Tabela 12 – Diálogo entre Harold e instrutora Misty Meaner, em Captain Underpants 

Texto de Partida Legenda 

Harold: Can we just go on the normal 

trail? 

Podemos ir antes pelo caminho normal? 

Misty Meaner: Why? You got a problem 

with lava? 

Porquê? Tens problemas com a lava? 

Harold: I think we all do. Acho que todos temos. 

Misty Meaner: Tough tomatoes. Temos pena. 

 

A segunda expressão encontrada foi “To the victors belong the spoils”, seguida da 

piada “There will be spoiled stuff in there”. A tabela 13 contém um excerto da cena em 

que Harold e George estão a tentar negociar com o gambá, que aceita assustar o Krupp 

se lhe derem lixo como recompensa. 

Tabela 13 – Diálogo de George e Harold com o gambá, em Captain Underpants 

Texto de Partida Legenda 

George: Welcome to Trash City, baby. Bem-vindo à cidade do lixo. 

Opossum: To the victors belong the spoils. Já sinto o cheiro da vitória. 

Harold: Yeah. There will be spoiled stuff in 

there. 

Não me parece 

que vá cheirar muito bem. 

 

É feita uma piada através de um jogo de palavras com os dois significados de 

“spoil” – “espólio” (de guerra) e “estragado”. A expressão idiomática é uma referência 

aos tempos da guerra: os bens dos vencidos são tomados pelos vencedores. Neste 

contexto, a personagem queria o conteúdo do contentor do lixo como recompensa 
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(“spoil”), daí a piada “Vais ter muitas coisas estragadas aí” (“spoiled stuff”). Em 

português, a piada não resultaria, pois não temos palavras homónimas com estes dois 

significados. A solução foi utilizar uma expressão idiomática portuguesa que pudesse 

servir de base para a criação de um jogo de palavras com o mesmo efeito cómico: “Já 

sinto o cheiro da vitória”, seguida da piada “Não me parece que vá cheirar muito bem”. 

Desta forma, mantem-se a referência ao lixo que serve de recompensa. 

A terceira expressão idiomática constituiu o desafio mais difícil de resolver. 

Quando o gambá e os outros animais se tornam demasiado perigosos, o Capitão Cuecas 

tenta enfrentá-los, mas cai sempre na mesma armadilha. O Harold diz “He’s not the 

sharpest tooth in the Shark’s mouth”, enquanto surge a imagem dos dentes de um 

tubarão (fig. 18), sendo o Capitão Cuecas um deles. A imagem representa um fator 

condicionante que limita o leque de soluções que podem ser aplicadas na legenda, pois 

qualquer solução tem de estar em concordância com a mensagem expressa pela 

totalidade dos canais semióticos. Como aparecem dentes na imagem, a expressão tem 

de mencionar dentes. O texto original joga criativamente com a expressão “He’s not the 

sharpest tool in the shed” que, de acordo com a definição de vários dicionários, significa 

que a pessoa não prima pela inteligência. A solução passaria, então, por utilizar ou criar 

uma expressão que incluísse uma alusão a dentes e a inteligência. A minha primeira 

tentativa foi utilizar o dente do siso, pois está relacionado com a sabedoria, mas os 

dentes que apareciam na imagem do episódio não se pareciam com dentes do siso. O 

revisor sugeriu-me pesquisar expressões que envolvessem “dentes” e encontrei “a 

cavalo dado, não se olha o dente”. Substituí a expressão original por “A capitão dado 

não se olha o dente”, que também transmite a ideia de que o capitão não era o melhor 

de todos, mas era o que tinham. 

Fig. 18 – Imagem retirada do episódio de Captain Underpants 
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Outra expressão que gerou dúvidas surgiu num momento em que George Beard 

está a sugerir atividades recreativas. Uma das atividades sugeridas é “Chumash Sweat 

Lodge”. Uma pesquisa aprofundada, revelou tratar-se de uma cerimónia dos indígenas 

americanos em cabanas de sauna com erva ou tabaco. Como o público português não 

iria reconhecer esta referência, a solução passou pela substituição deste termo por uma 

definição mais vaga e abrangente: “ritual de suor”. Neste caso, pode-se considerar que 

foi utilizada a tática da substituição (paráfrase) ou a tática de generalização, com recurso 

à hiperonímia (Pedersen, 2005). 

Ao longo da tradução e legendagem deste episódio, deparei-me com alguns 

nomes de personagens cuja grafia me era desconhecida. Como também encontrei 

alguns vocábulos que não percebi, decidi procurar o guião original do episódio. 

Encontrei-o no website www.springfieldspringfield.co.uk. Graças a este guião, pude 

corrigir algumas grafias, como, por exemplo, “Mr. Minner”, que, afinal, era “Mr. 

Meaner” (“Mauzão”). 

Outra dificuldade encontrada neste episódio consistiu na presença de outra língua 

que não a inglesa: há um momento em que as personagens falam espanhol. Foi-me dito 

para não traduzir/legendar essa parte. Achei curioso, pois nem todo o público de 

chegada entende espanhol. Tendo em conta que, no episódio de Two and a Half Men 

também não traduzi o mandarim, presumo que não seja necessário que o público 

entenda as partes que estão noutra língua. Na verdade, o público da versão original (que 

não tem legendas) também não tem essa informação, mas continuo a ter a opinião de 

que tudo deveria ser traduzido. 

 

Neste projeto, realçaram-se ainda alguns pontos cuja exploração considero 

relevante: 

• Tradução de neologismos presentes no original 

A palavra “keytar”, que se refere à junção de teclado (“keyboard”) com guitarra 

(“guitar”). Como a junção dos termos portugueses não resultava, optei por descrever o 

objeto em vez de o nomear: teclado guitarra. 
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• Expressões equivalentes em português que são muito mais longas que as 

originais 

No início do episódio, é feito um resumo da história da origem do Capitão Cuecas 

(que surge com um simples estalar de dedos). A expressão inglesa “with a snap” equivale 

à expressão portuguesa “num estalar de dedos” que tem quase o dobro dos caracteres 

(20). A frase “With a snap, he’s a captain” necessitou, então, de reformulação, uma vez 

que a expressão portuguesa referida fazia com que a legenda ultrapassasse a velocidade 

de leitura permitida (neste caso, 16 caracteres por segundo). A solução foi, então, 

“Estalam os dedos e torna-se capitão”. 

 

• Traduções literais que estão corretas, mas não se usam com a mesma frequência 

na língua de chegada 

Há uma tendência para traduzir literalmente; no entanto, vários são os casos em 

que existe uma forma mais comum de transmitir a mesma ideia. A pergunta “How far?” 

pode ser traduzida para “Quão longe?”, mas, no discurso falado, é raro utilizar-se esta 

expressão. A expressão “Até onde?” é muito mais familiar. 

 

Após finalizar este projeto, o revisor indicou algumas correções muito úteis: não 

deixar nada escrito na secção dos comentários (a não ser que seja propositadamente, 

como, por exemplo, questões para o revisor); juntar as legendas muito curtas; perguntar 

ao cliente se quer que o texto de ecrã esteja legendado no topo do ecrã; não pôr texto 

de ecrã e diálogo numa mesma legenda; nas legendas de músicas, começar cada linha 

com letra maiúscula e não utilizar pontuação. 

 

3.6 – Bones 

O sexto projeto foi a legendagem de uma parte de um episódio de Bones (título 

oficial português: Ossos), uma série criada por Hart Hanson em 2005, transmitida pelo 

canal FOX. Esta série é sobre uma antropologista forense (Temperance “Bones” 
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Brennan) e um agente especial do F.B.I. (Seeley Booth) que investigam homicídios com 

base na análise dos cadáveres. 

Este foi o primeiro projeto deste estágio que envolveu terminologia técnica e 

científica. Neste episódio, Temperance “Bones” está a analisar os ossos da face de um 

cadáver e utiliza termos como “supraorbital margin”, “glabela”, “projecting 

zygomatics”, “interorbital space”, “anterior nasal spine”. Visto tratar-se de terminologia 

científica, é necessário que a pesquisa seja feita em documentos fidedignos. Para a 

tradução destes termos, foi realizada uma pesquisa em artigos científicos (em português 

europeu) sobre a anatomia facial, nasal, e sobre os ossos da cabeça, bem como sebentas 

de aulas da Faculdade de Medicina. Só após um tempo considerável de pesquisa, foi 

possível encontrar os termos: margem supra-orbital, glabela, zigomáticos salientes, 

espaço infra-orbital e espinha nasal anterior.  

Neste projeto surgiram também várias dificuldades resultantes da rapidez com 

que as personagens falam. Numa situação em que se revelou impossível respeitar 

simultaneamente o número de caracteres permitidos por linha e a velocidade de leitura 

mínima estabelecida, fui informada de que é aceitável que uma legenda comece cinco 

frames antes de a personagem falar, em vez de começar exatamente no frame em que 

a personagem inicia a frase. 

 

 

3.7 – Beautiful Madeira 

Este projeto consistiu na legendagem de um documentário realizado por Anabela 

de Saint-Maurice para a RTP 2, sobre a estadia de três mulheres na Madeira em meados 

do séc. XIX: Emily Shore, Emily Geneviève e Isabella de França. 

O trabalho dividiu-se em três partes distintas. A primeira consistiu na tradução dos 

diálogos de inglês para português e na inserção dos time-codes. Foi necessário abrir os 

diálogos no Word, segmentar as frases, gravá-las em formato .txt, inseri-las no SPOT, 

adicionar os time-codes, e fazer os acertos necessários na divisão das linhas e das 

legendas. A segunda parte correspondeu à tradução e legendagem do discurso da 

narradora, de inglês para português. Para tal, procedi à criação de um novo ficheiro no 
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SPOT e ao visionamento de todo o documentário, de forma a poder identificar todas as 

locuções da narradora, para que nenhuma fosse esquecida. Esta tradução sem guião 

revelou-se difícil, pois alguns vocábulos não eram identificáveis por ouvido devido ao 

sotaque da narradora e à pouca frequência com que são ouvidos no meu dia-a-dia, tais 

como “Demerara” (nome do rio africano), “brig” e “moat”. Para descobrir estes termos, 

foram feitas tentativas de soletração do que era ouvido e, posteriormente, realizadas 

pesquisas de termos parecidos que pudessem ter um significado que fizesse sentido no 

contexto. Por vezes, a grafia soletrada não existia, mas o Google sugeria uma grafia 

ligeiramente diferente, que já correspondia a um termo aplicável ao contexto. Outra 

solução encontrada para a não identificação de vocábulos por ouvido foi a pesquisa 

online do diário da escritora Emily Shore, cujas passagens eram citadas constantemente 

pela narradora. Tendo encontrado o livro “Journal of Emily Shore” (de Barbara Timm 

Gates, 1991), foi possível encontrar os vocábulos que não tinham sido identificados. 

A terceira parte consistiu na tradução para inglês dos diálogos em português,  que 

se revelou ser a parte mais fácil, pois, como a língua portuguesa necessita de mais 

palavras que a inglesa para transmitir uma mesma ideia, as locuções longas em 

português correspondiam a legendas curtas em inglês, não havendo, então,  dificuldade 

em respeitar as regras de velocidade de leitura. 

Para concluir este projeto, foi necessário proceder à junção dos três ficheiros 

criados separadamente no SPOT: abrir o primeiro, fazer “append” dos outros dois, e 

depois clicar em “Cues” e em “Sort by In Cue”. 

 

 

3.8 – The least expected day inside the Movistar team 2019 

O oitavo projeto foi a legendagem de uma série espanhola a partir de um template 

em inglês. Esta série tem o formato de um documentário e acompanha a equipa de 

ciclismo Movistar na Volta a França (título oficial português: O dia que menos se espera: 

Movistar team 2019). Uma vez que a série foi criada para a NETFLIX, os parâmetros de 

número de caracteres e velocidade, etc. aplicados tinham de ser os estabelecidos por 

esta plataforma digital, pelo que a primeira tarefa a realizar foi a pesquisa dos mesmos. 
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De seguida, importei o template com as legendas em inglês para o SPOT e, 

posteriormente, passei as legendas para os comentários, para poder ir traduzindo para 

português sem ser necessário consultar constantemente um guião. Como havia mais do 

que uma pessoa a trabalhar na tradução dos episódios desta série, foi necessário 

certificar-me de que a coerência era mantida, através de constante diálogo e 

confirmação de escolhas de tradução que eram tomadas. 

A maior dificuldade deste projeto está relacionada com o desconhecimento da 

gíria dos ciclistas. Como não se trata de linguagem técnico-científica, mas sim de 

linguagem que é conhecida pelos ciclistas em geral, não foi possível encontrá-la em 

artigos científicos. A forma de resolver este desafio passou por contactar um ciclista 

português que vive em Espanha, para saber os termos equivalentes na gíria dos ciclistas 

portugueses. Exemplos de termos e expressões desta gíria podem ser encontrados na 

tabela 14, juntamente com as traduções para português. 

Tabela 14 – Expressões do template de The least expected day 

Texto no template Tradução 

“If they give him that gap it will be hard 

to close” 

 “Se o deixam abrir distância, 

vai ser difícil apanhá-lo” 

Doméstiques Gregários 

Breakaway (“Escapada”, em espanhol) Fuga 

Push forward (“Tirar”, em espanhol) Apertar o ritmo 

 

Fui, ainda, confrontada com impossibilidades ditadas pelo programa: o formato 

“3ª. etapa” não era reconhecido e tive de substituir por “Etapa 3”. 
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3.9 – Nashville 

Seguidamente, foi-me dado um episódio da série Nashville para traduzir e 

legendar. Nashville é um drama que retrata a vida e as tragédias de várias estrelas da 

música Country. Foi criada por Callie Khouri e estreou em 2012 no canal ABC. 

Logo no início deste projeto, deparei-me com uma falha no SPOT: o programa 

fechava sempre que se importava o vídeo. Fui informada que o SPOT não suporta todo 

o tipo de formatos de ficheiros de vídeo e que há uma maneira de alterar o formato para 

garantir a compatibilidade com o software. Com a ajuda do revisor de projetos, procedi, 

então, à conversão, através de uma das funcionalidades do SPOT: Tools > Video 

converter > Subtitle Friendly AVI > Convert. 

Uma das dificuldades que surgiu ao longo da legendagem deste episódio está 

relacionada com o não conhecimento das personagens. Este era o décimo segundo 

episódio da sexta temporada, e, não tendo nunca visto a série, os nomes das 

personagens e as relações entre elas eram-me completamente desconhecidos. Isto 

dificultou o processo de legendagem em vários momentos. Por exemplo, houve uma 

altura em que foi necessário substituir a expressão “a tua mulher” pelo nome da 

personagem em questão de forma a reduzir o número de caracteres de uma legenda. 

Para contornar esta dificuldade, procedi à pesquisa, no IMDB, dos atores que participam 

na série. Primeiro, foi necessário fazer corresponder a cara do interlocutor presente na 

cena a uma das caras nas fotografias dos atores listados no website, e descobrir o nome 

da sua personagem (neste caso, Sean McPherson), para poder, posteriormente, fazer 

uma pesquisa da expressão “Sean McPherson’s wife” e encontrar uma sinopse que 

incluísse o nome dela – Angela (ambas as personagens encontram-se na figura 19). Ao 

substituir “a tua mulher” por “a Angela”, houve uma redução de quatro caracteres e a 

legenda passou a respeitar o limite imposto. 
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Fig. 19 – Fotografia das personagens Sean e Angela, de Nashville 

 

Ao longo desta legendagem, foram necessárias várias alterações nos time-codes 

do template. Descobri, assim, que num contexto profissional, aplicam-se taxas extra no 

orçamento (a discutir com o cliente) quando são necessárias alterações no template. 

Na tradução de expressões idiomáticas, a opção de tradução voltou a ser a 

substituição cultural, pois existem expressões conhecidas pelo público de chegada que 

equivalem às do texto original: 

 

Inglês Português 

“They want my head on a platter” 

“Não me querem ver 

nem morta/pintada.” 

“Only the good die young” “Vaso ruim não quebra”. 

 

Deparei-me, também, com a tendência para manter termos do texto de partida 

em itálico, tais como “o look dela”, “ouvir em loop” e “vão em tour”, em vez de utilizar 

os equivalentes de tradução reconhecidos na língua de chegada – “o visual dela”, “ouvir 

sem parar” e “vão em digressão”. A razão para essa tendência está relacionada com a 

frequência destes estrangeirismos no discurso dos jovens portugueses. 

Neste projeto, foi-me ainda pedido que aligeirasse a linguagem: tinha traduzido 

“the fucking breeze” para “a merda da brisa”, e pediram-me para substituir por “o raio 

da brisa”. 

No final do episódio, foi necessária a tradução de uma canção, na qual tinham de 

ser mantidos o conteúdo e a rima. A tarefa revelou-se bastante complicada e foi 
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necessária uma ligeira alteração do conteúdo dos versos 4 e 6, para ser possível criar 

versos que rimassem. 

Tabela 15 – Letra original e tradução da canção do episódio de Nashville 

Canção Tradução 

“Cause love is anything but blind 

And it sees before it’s in your mind 

And what you thought you knew 

Is rarely ever true 

And it’s what you don’t 

That’s the treasure that you find” 

“O amor não é cego certamente 

E vê tudo antes da mente 

E o que pensavas saber 

Não é como julgavas ser 

E o desconhecido 

É o tesouro que sonhavas ter” 

 

Foi neste projeto que me foi indicado que o tradutor/legendador deve colocar uma 

legenda no momento em que aparece a ficha técnica do vídeo (no final), com a sua 

identificação, no seguinte formato: 

 

“Tradução e Legendagem: 

Leonor Rolla/SINTAGMA” 

 

 

3.10 – Farmhouse Rules   

O projeto que se seguiu foi a tradução e legendagem do décimo segundo episódio 

da sexta temporada de Farmhouse Rules, um programa de culinária de 2013 para o canal 

Food Network. Este programa acompanha Nancy Fuller nos seus cozinhados com 

produtos frescos da sua quinta em Nova Iorque.  

Fui alertada para as diferentes preferências dos clientes, em relação à posição das 

legendas quando há texto de ecrã (como, por exemplo, os créditos iniciais, os títulos e 

os nomes dos locais).  Quando aparece texto no ecrã, as legendas deslocam-se 

frequentemente para a parte superior do ecrã. Neste caso, o cliente (a Food Network) 

indica especificamente, nos seus parâmetros, que não quer legendas no topo do ecrã, 

mas apenas suficientemente subidas para não se sobreporem ao texto de ecrã. Outra 
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exigência deste cliente é a inclusão de uma primeira legenda com o time-code 00:00:00 

– 00:00:08, que consiste na identificação do projeto e tem de corresponder exatamente 

ao seguinte formato: 

Farmhouse Rules srs6 

Ep12 

Portuguese 

STORY: (Código fornecido no título do ficheiro de vídeo) 

LANG: PRT 

 

Além disso, é também exigida a inclusão de uma legenda vazia no fim de toda a 

legendagem. 

Numa empresa, é comum ter vários tradutores a legendarem episódios de uma 

mesma série em simultâneo (pois os prazos pedidos pelos clientes são sempre muito 

curtos). Foi o caso deste projeto. Como este programa tem uma introdução inicial que 

se repete em todos os episódios, foi necessário pedir a tradução já existente aos colegas 

que já tinham traduzido outros episódios, para garantir a coerência. Todos os episódios 

começam com o seguinte texto: 

 “Sou a Nancy Fuller, nascida e criada numa quinta, no norte do estado de Nova 

Iorque. Sou de uma família de cozinheiros de quintas, e, há várias gerações que as 

receitas são regras. Fui chef e fornecedora e, durante 26 anos, alimentei milhares de 

pessoas. Mas agora, as bocas que alimento são as daqueles que mais amo. As minhas 

receitas do campo são simples:   fresco é melhor, sem complicações e é sempre melhor 

com a família.” 

Ao longo do episódio, Nancy Fuller, a cozinheira, faz, constantemente, trocadilhos, 

piadas e rimas, pelo que houve várias ocasiões em que surgiu o desafio de adaptar 

expressões à cultura de chegada. Por exemplo, Nancy faz uma piada através da alteração 

da expressão idiomática “The icing on the cake” (equivalente à expressão “A cereja no 

topo do bolo”), dizendo: “Herb butter is the icing on the steak”. A solução de tradução 

desta expressão passou pela alteração da expressão idiomática da cultura de chegada 

que tinha o mesmo significado: “A manteiga de ervas é a cereja no topo do lombo”, que 

mantem o conteúdo semântico da expressão idiomática original e o trocadilho. 
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No entanto, nem todas as piadas podem ser traduzidas. No episódio que legendei, 

a cozinheira faz uma piada com o duplo significado da palavra “course” – pista de 

minigolfe e prato enquanto parte de uma refeição – que não é adaptável para 

português, devido ao facto de não haver uma palavra homónima aplicável nesses dois 

contextos. A solução foi a omissão (Pedersen, 2005) do elemento humorístico, 

mantendo a ideia geral. 

 

Tabela 16 – Frases de Nancy Fuller, em Farmhouse Rules 

Texto de partida Legendas 

It’s father’s day. É dia do pai. 

And what a better way to treat our 

favourite men 

Há melhor forma de surpreender 

os nossos homens favoritos 

than with a surprise game of putt-putt 

golf? 

do que com um jogo de minigolfe? 

But that’s not the only course they’ll 

enjoy. 

E as surpresas não ficam por aqui. 

I’m making delectable lobster cakes with 

fresh mango salsa. 

Vou fazer pastéis de lagosta deliciosos 

com molho de manga. 

 

Outro jogo de palavras que teve de ser omitido foi “I’m gonna use my lady fingers 

to put these lady fingers.” Este trocadilho não pode ser traduzido, uma vez que o nome 

português para estes biscoitos (presentes na figura 20) é “biscoitos de champanhe” ou 

“palitos de La Reine”, que nada têm a ver com “dedos de senhora”. Aqui, a solução 

passou por manter apenas a informação relevante – colocar os biscoitos no tabuleiro. 

Considerei que este fosse um dos casos em que, tal como referido por Díaz Cintas e 

Remael (2014), era mais importante traduzir o conteúdo semântico do que provocar o 

riso. 
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Fig. 20 – Nancy Fuller a agarrar biscoitos de champanhe, enquanto faz um trocadilho 

 

Por outro lado, a cozinheira também faz rimas sem conteúdo semântico relevante, 

como: “One, two, three. Easy as climbing a tree.” Claramente, aqui, ao contrário da 

situação previamente apresentada, o elemento essencial não é a informação presente 

nas frases, mas sim a rima. A solução de tradução foi a seguinte: “Um, dois, três. Tão 

fácil como jogar xadrez”. 

Ao longo do episódio, havia algumas falhas na coerência do discurso – a cozinheira 

estava constantemente a alterar o sujeito das frases: “I put”, “You should put”, “We 

want this”, etc. Como, em português, as receitas não necessitam de ter um sujeito 

explícito, optei maioritariamente pela estrutura impessoal: “Mistura-se A com B”. 

Outro aspeto a ter em atenção foi o das medidas utilizadas nos Estados Unidos 

(onde o programa tem origem), que não são as usadas em Portugal (país onde o 

programa é transmitido). Tive de pesquisar constantemente expressões como “a 

quarter cup of sugar”, “a tablespoon of olive oil” para saber a quantos gramas ou 

mililitros equivalia cada substância mencionada. 

A medição da temperatura também difere da cultura de partida para a cultura de 

chegada. Neste caso, o revisor aconselhou-me a arredondar os valores depois de ter 

feito a conversão das medidas com o conversor do SPOT. Por exemplo, 120 graus 

Fahrenheit são 48,8888 graus Celsius, mas deve colocar-se 50º C. 
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3.11 – Transcrições e Legendagens para a EDP TV 

Além de trabalhos de tradução, também me foram pedidos projetos de 

transcrição e legendagem para o canal EDP TV: uma entrevista às vencedoras do EDP 

Live Band 2019, outra a Rodrigo Landin e diversas entrevistas sobre o Covid-19. Os 

formatos dos vídeos também variavam, sendo um deles um vídeo de Whatsapp. O tipo 

de dificuldades encontradas nestes projetos foi ligeiramente diferente. Como não é 

fornecido um guião, quando os locutores não falam com clareza suficiente, é muito 

difícil perceber o que dizem para poder legendar. 

Uma particularidade dos projetos para este cliente é que não podem incluir 

palavras em itálico – informação incluída nos parâmetros enviados pelo mesmo – o que 

fez com que estrangeirismos, como os que são utilizados na frase “Com o kick-off deste 

office…”, aparecessem nas legendas como se fossem neologismos já existentes na língua 

portuguesa. 

Uma dúvida que surgiu ao longo deste projeto foi se a transcrição deveria ser 

absolutamente fiel, ou se deveriam ser corrigidos os erros cometidos pelos locutores, 

como por exemplo, a concordância incorreta do sujeito e o predicado ao nível do 

número, em “As instituições como a EDP, a maior empresa de Portugal, tinha que estar. 

E está.” Foi-me dito que deve ser sempre feita uma “transcriação”, no sentido em que 

nunca se devem incluir erros nas legendas. Nas figuras abaixo estão apresentadas, do 

lado direito, transcrições integrais de uma entrevista da EDP Live Bands, e, do lado 

esquerdo, as respetivas transcriações adaptadas à legendagem, onde foram ignoradas 

as hesitações do discurso, o back-channeling e as disfluências (fig. 21 e 23), foram 

cortados advérbios, e foi substituída a gíria juvenil (como por exemplo, o termo “tipo” – 

fig.22) por vocábulos mais adequados. 
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Fig. 21 – Transcriação e transcrição de parte da entrevista às vencedoras do EDP Live Band 

2019, com transcrição integral à direita 

 

 

Fig. 22 – Transcriação e transcrição de parte da entrevista às vencedoras do EDP Live Band 

2019, com transcrição integral à direita 

 

 

Fig. 23 – Transcriação e transcrição de parte da entrevista às vencedoras do EDP Live Band 

2019, com transcrição integral à direita 
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Outra dificuldade surgiu em momentos em que o som do vídeo original falha, 

impossibilitando assim a transcrição e a criação de legendas. Nestes casos, não havendo 

qualquer solução, foi necessário comunicar à revisora que faltava uma legenda. 

Outra dúvida que surgiu foi relativa à colocação de travessões quando os locutores 

introduzem ideias dentro de ideias. A frase presente na figura 24, se estivesse num texto 

em prosa, teria a seguinte pontuação: “E este movimento é feito gradualmente porque 

tem de se ter em atenção, por um lado, a saúde das pessoas – elas só podem regressar 

às instalações se se verificarem todos os pressupostos para desenvolver o trabalho em 

segurança e com todo o conforto para a saúde dos colaboradores – e, também, ter em 

atenção a capacidade dessas mesmas instalações”. No entanto, foi-me informado que, 

na legendagem, não se utiliza essa mesma pontuação. Após a minha aprendizagem ao 

longo do estágio, concluo que, de uma forma geral, os únicos sinais de pontuação 

utilizados são o ponto final, a vírgula, o hífen (para indicar quando duas pessoas 

diferentes falam numa mesma legenda), as reticências (sem abundância), o ponto de 

interrogação e, ocasionalmente, o ponto de exclamação. 

Fig. 24 – Transcriação de uma entrevista sobre os procedimentos com o Covid nas empresas 

da EDP  

  

 

 

3.12 – The Mighty Hercules 

A minha coordenadora na empresa, Dra. Rosário Vieira, desafiou-me com um 

exercício para treinar o ouvido – a tradução e legendagem, sem guião original, de um 

episódio da série The Mighty Hercules (título oficial português: O Poderoso Hércules), 

série de animação criada por Joseph Oriolo em 1963 sobre as aventuras do semideus da 

mitologia grega, Hércules). Como este vídeo é muito antigo (como se pode verificar na 
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figura 25), o som é de uma qualidade extremamente baixa, o que torna muito difícil a 

perceção das falas das personagens. Foi necessário pesquisar sobre a mitologia grega e 

as lendas de Hércules, para identificar nomes como “Lernaean Forest”. 

Fig. 25 – Fotograma do vídeo do episódio de The Mighty Hercules 

 

Neste projeto, era também necessário traduzir e legendar a canção do genérico, 

respeitando as rimas e a métrica. A tradução (adaptação) de canções é um trabalho que 

envolve muitas aptidões de tradução literária: criatividade, escrita poética, etc.  

Em baixo, apresento a tradução/adaptação criada: 

Tabela 17 – Canção do genérico de The Mighty Hercules e tradução 

Canção original Tradução da canção 

Hercules, hero of song and story. 

Hercules, winner of ancient glory. 

Fighting for the right, 

Fighting with his might, 

With the strength of ten, ordinary men. 

 

Hércules, o herói desta história 

Hércules, e a sua eterna glória 

Luta pelo bem 

Com o poder que tem 

E levanta dez homens de cada vez 

 

Hercules, people are safe when near him. Hércules, deixa todos a salvo 

Hercules, only the evil fear him. Hércules, os vilões são o alvo 

Softness in his eyes, Com olhar meiguinho 

Iron in his thighs, Ferro no corpinho 

Virtue in his heart, Um coração bom 

Fire in every part, Coragem é o seu dom 

Of the Mighty Hercules O Poderoso Hércules. 
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3.13 – Grand Designs Australia 

A tradução e legendagem do décimo episódio da quarta temporada de Grand 

Designs Australia também foi um projeto para exercitar o ouvido. Sem o guião original, 

e com locutores caracterizados por um sotaque australiano muito carregado, revelou-

se extremamente difícil executar este projeto. Cada frase tinha de ser ouvida mais de 

cinco vezes, e, nalguns casos, nem assim me era possível entender o conteúdo. O facto 

de o programa envolver terminologia de construção e arquitetura veio complicar ainda 

mais o processo – foram necessárias horas de pesquisa para a tradução de muitos dos 

termos, como, por exemplo, “polywood” (contraplacado). 

 

 

3.14 – Kids Baking Championship 

Ao longo do estágio, foi-me possível adquirir alguma experiência na tradução da 

área da culinária, pois foram-me dados mais dois projetos de tradução e legendagem de 

programas de culinária: o sexto e o oitavo episódios da quarta temporada de Kids Baking 

Championship. Este programa de 2015, que é exibido no canal Food Network, consiste 

num concurso de pastelaria para crianças entre os 10 e os 13 anos de idade. Cada 

episódio tem, aproximadamente, quarenta e cinco minutos. 

Ao longo da tradução destes episódios, deparei-me com vários desafios 

relacionados a referências culturais. Na recapitulação do episódio anterior, é usado o 

termo PBJ (“Peanutbutter and jelly”), que é utilizado regularmente na cultura de partida 

(para referir uma determinada sandes), mas não é reconhecido na cultura de chegada. 

A solução comum para um desafio de tradução de referências culturais seria a utilização 

da tática da especificação por explicitação da referência e da adição do termo “sandes” 

(Pedersen, 2005), ou seja, a descrição da sandes: “sandes de manteiga de amendoim e 

geleia”. Como seria de esperar, dada a rapidez das cenas de recapitulação de episódios, 

não era possível inserir tantas palavras na legenda sem que a velocidade de leitura 

ultrapassasse largamente o valor permitido. A solução foi, então, a substituição pelo 

termo geral “sandes”, apesar de se perder informação relevante – tática da 

generalização com recurso à hiperonímia (Pedersen, 2005).  
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Outra referência cultural que surgiu em várias ocasiões ao longo de ambos os 

episódios foi “rice cakes”, um snack muito comum nos Estados Unidos (cultura de 

partida), mas não existente na cultura do público de chegada. A solução encontrada para 

a tradução desta referência cultural foi optar por uma tradução descritiva: “cereais de 

arroz com marshmallows” – tática da especificação (e, de certa forma, da substituição 

por paráfrase). 

Apesar de, nesta fase do estágio, já ter bastante mais experiência e prática na 

legendagem, o tempo de tradução destes dois episódios foi bastante superior ao da 

maioria dos projetos anteriores. A razão para tal acontecer foi a presença de termos 

cuja tradução não se encontra facilmente. Um dos termos que exigiu quase uma hora 

de pesquisa foi “Blast Chiller”. Nenhum dos dicionários online incluía equivalentes de 

tradução para este termo, pelo que foi necessário recorrer a websites de fornecedores 

portugueses de equipamento de cozinha industrial (uma vez que este equipamento não 

é comum para uso familiar numa cozinha caseira), por exemplo, www.netfrio.com, onde 

apareceu o termo “abatedor de temperatura”. 

Deparei-me, ainda, com termos que não possuem equivalentes de tradução, como 

“piping” (desenhar com o saco de pasteleiro). Neste caso, tive de encontrar verbos que 

resultassem para cada um dos contextos em que o termo era utilizado, por exemplo: 

“vou desenhar espirais com azul”, “vou fazer pequenas estrelas”. Nenhuma destas 

expressões menciona o saco de pasteleiro com que são feitos os desenhos, mas é nestas 

situações que a presença e integração de vários canais semióticos ajudam à 

compreensão da mensagem por parte do espectador. Aquilo que não está incluído nas 

legendas, está presente no canal visual não verbal. Segundo Díaz Cintas (2003), esta 

omissão evita até redundância intersemiótica. 

 

3.15 – BoJack Horseman 

Ainda com o intuito de me fazer exercitar o ouvido, foi-me dado o quinto episódio 

da segunda temporada de BoJack Horseman para traduzir e legendar sem o guião 

original.  Esta série de animação de 2014, criada por Raphael Bob-Waksberg é uma 

http://www.netfrio.com/
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comédia sobre a vida frustrada de uma ex-estrela televisiva, BoJack Horseman, em 

Hollywood. 

Este episódio exigiu criatividade, uma vez que é sobre uma marca de produção de 

frango, com o nome de “Chicken 4 Days”. A tradução deste nome não podia ser literal, 

pois não teria o mesmo sentido – “chicken for days” significa que é uma grande 

quantidade de frango e, em português, para comunicar essa ideia, seria necessário um 

quantificador – ex. “Frango para muitos dias”. Este nome não só seria demasiado longo 

para uma marca de um produto, como também não seria apelativo. Na imagem do 

produto, presente na figura 26, pode observar-se que o frango está dentro de um pote 

grande, o que levou à ideia de chamar à marca “Frango aos Potes”, que também remete 

para uma grande quantidade de frango. 

Fig. 26 – Imagem do episódio de BoJack Horseman 

 

 

Uma dúvida que surgiu ao longo deste projeto foi relativa ao uso do itálico. O 

itálico é utilizado, entre outras situações, quando se ouve a voz de alguém através do 

telefone. No entanto, num momento do episódio em que a agente de BoJack está ao 

telefone com Todd (uma das personagens principais), a legenda começa com a voz dela 

ouvida pelo telefone, mas, entretanto, há uma mudança de plano e o resto da frase é 

dita em cena (como se pode ver na figura 27). Após confirmar com a minha 

coordenadora de estágio, optei por não utilizar itálico nesta legenda. 

Fig. 27 – Imagem dos dois planos incluídos numa mesma legenda, em BoJack Horseman 
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3.16 – Aber Bergen 

O último projeto, e um dos mais difíceis, foi a tradução e legendagem do oitavo 

episódio da segunda temporada da série norueguesa Aber Bergen, um drama sobre 

advogados. 

Foi-me fornecido o template com a legendagem em inglês, para ser traduzida para 

português. Porém, algumas frases em inglês não faziam sentido. Foi-me dado, também, 

um guião em inglês que estava mais correto (segundo o gestor de projetos), mas que 

tinha sido redigido antes dos cortes e da edição da versão final do episódio, pelo que 

continha secções a mais que já tinham sido cortadas e algumas partes em falta. Isto 

tornou a tarefa muito complicada, pois não tenho conhecimentos de norueguês e não 

tinha forma de verificar se o que estava no guião correspondia ao que era dito pelas 

personagens. Quando as frases em inglês do template eram ambíguas, procedia à 

procura da legenda correspondente no guião, para confrontar as duas traduções e 

tentar perceber melhor o que queriam dizer. Em algumas ocasiões, como estas 

traduções eram completamente diferentes, foi necessário pedir ajuda a uma falante 

nativa de norueguês, para confirmar qual das traduções inglesas correspondia à frase 

dita pela personagem. 

Ao contrário do que acontece com o inglês, os noruegueses (pelo menos, neste 

guião) tendem a usar mais palavras que os portugueses para dizer algo, o que 

constantemente gerava a dúvida se as personagens não estariam já a dizer outra frase 

correspondente a outra legenda (mais uma dificuldade advinda do facto de não 

entender a língua de partida). Isto levou, também, a que as legendas ficassem com uma 

duração excessiva, isto é, com demasiado tempo de leitura. Nestes casos, foi-me 

aconselhado que acrescentasse algumas legendas com frases neutras, tais como “É o 

que eu acho”, ou “Estás a entender?” para não haver momentos de discurso em que 

não existiam legendas. 

Considero que a parte mais difícil de legendar, em qualquer episódio, é a de 

recapitulação de cenas dos episódios anteriores. Como a tradução de qualquer um dos 

episódios anteriores não tinha sido efetuada por mim, as personagens e o enredo eram-

me desconhecidos. Além disso, numa recapitulação com cenas soltas, não é possível 
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depreender o contexto – e ver a série toda até ao episódio em questão também não é 

uma possibilidade, devido à escassez de tempo. Neste episódio, uma das legendas do 

template das cenas dos episódios anteriores diz: “You have to go fetch something”. Não 

tendo qualquer diálogo antes ou após a frase, esta pode ter múltiplas traduções para 

português: “Tens de ir buscar algo / apanhar algo / arranjar algo”. Foi necessário 

contactar o colega responsável pela tradução do episódio anterior para descobrir qual 

a tradução mais adequada.  

Foi-me fornecida uma “tabela de formalidade” (uma lista em Excel com os nomes 

de todas as personagens e a forma de tratamento que cada uma tem para com todas as 

personagens com quem interage na série), no entanto, como não conhecia as 

personagens, não sabia os seus nomes para poder ir consultar as suas formas de 

tratamento na lista. Após ter visto o episódio até ao fim, e não ter encontrado qualquer 

menção ao nome de uma determinada personagem, procedi a uma pesquisa no IMDB 

para tentar fazer corresponder as fotografias dos atores da série às personagens e poder 

assim, posteriormente, consultar a tabela de formalidade. Num caso em que uma 

personagem não era listada no IMDB (pois tinha uma participação muito pequena na 

série), a solução passou por basear a decisão na interpretação da cena – como era um 

advogado a falar com uma testemunha, optei por um registo formal. 

Ao longo desta legendagem, surgiu uma dúvida relativa à formatação das legendas 

de texto de ecrã. Quando aparece texto no ecrã, a legenda deve estar toda com letras 

maiúsculas, como se pode observar na figura 28. No entanto, no caso de uma carta, o 

texto é demasiado longo. Assim, após confirmar com o revisor, concluí que a melhor 

opção seria não colocar tudo em maiúsculas, pois isso ocuparia demasiado espaço do 

ecrã (como se pode observar na figura 29). 
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Fig. 28 – Fotograma do episódio de Aber Bergen       

 

Fig. 29 – Fotograma do episódio de Aber Bergen 

 

No que diz respeito ao vocabulário, houve alguns pontos que considero 

relevantes. Este episódio é sobre o julgamento de uma empresa que pretende vender 

organismos geneticamente modificados, sendo estes referidos como GMOs (sigla em 

inglês). O termo “organismos geneticamente modificados” é demasiado extenso para 

caber numa legenda, porém, o revisor considerou que a sigla em português não é 

suficientemente reconhecida pelo espectador comum para poder ser utilizada sem ter 

sido previamente explicada. Foi necessário incluir os termos por extenso numa primeira 

menção – tática da especificação, de Pedersen (2005) – para depois poder utilizar 

“OGM” nas legendas seguintes. 

Outro aspeto que considero ser importante salientar foi a tradução dos nomes dos 

peixes que são referidos ao longo do episódio. Os nomes das espécies, como, por 

exemplo, “Salmo Salar” nunca se traduzem. No entanto, por vezes, as personagens não 

utilizam os nomes científicos, mas sim nomes comuns por que os peixes são conhecidos 

na língua de partida, como “Kongelaks” (em português, “salmão real”) e “Alekone” (em 
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português, “enguia”), os quais têm de ser traduzidos. O revisor aconselhou-me a reunir 

glossários da União Europeia de espécies de animais, plantas, etc. 

 

 

3.17 – Recursos e informações úteis 

Ao longo de todo o trabalho desenvolvido durante o estágio, foi indispensável o 

apoio de dicionários, sendo que os mais utilizados foram: 

• Portal da Língua Portuguesa: Dicionário de Estrangeirismos 

• Dicionário Priberam 

• Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa 

• Merriam-Webster Learner’s Dictionary 

• PONS – Dicionário Online 

• Dicionário Linguee 

 

Em seguida, apresento uma enumeração de revisões linguísticas que considero 

relevantes e que podem constituir um conjunto muito útil de ‘dicas práticas’ para quem 

se inicia na atividade de tradutor/legendador: 

• Deve substituir-se “Uau” por “Ena” 

• Não se coloca os artigos “o, a” antes de “Miss/Mr.” 

• Não se deve terminar uma linha com palavras curtas, como, preposições, artigos 

ou articuladores, mas sim passá-las para o início da linha seguinte 

• “Sir” é uma muleta para a formalidade em inglês e “guys” uma muleta para 

mostrar que é plural – são dispensáveis em português 

• A pontuação fica dentro das aspas 

• Não se usa a expressão “Credo” a não ser que faça sentido o programa ter uma 

referência religiosa 

• Deve cortar-se sempre o termo “Ok” no início das frases e substituí-lo pela 

expressão “Está bem” 
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• Só se deve abreviar “senhora” se tiver o nome à frente. Ou seja, o correto é: “Sra. 

Ana” e “Sim, senhora.” 

• Em contexto de tribunal ou hospital, “Mr.” é traduzido para “Dr.”, e se for um 

professor, traduz-se para “Prof.”, sendo que convém confirmar com o cliente se 

quer que se mantenha “Mr.” antes dos nomes 

• “Mom” escreve-se com maiúscula, mas, em português, “mãe” escreve-se com 

minúscula. O mesmo acontece com nomes de postos militares, como “Platoon 

Sargeant” (sargento de pelotão) 

• Devem ser evitados estrangeirismos quando possível, por exemplo: deve 

escrever-se “Desenho” e não “design” e “meios de comunicação social” em vez 

de “media” 

• Não se usa itálico em termos que já fazem parte do vocabulário português (como 

bacon) 

• Tem de se colocar sempre a vírgula a isolar o vocativo (“Ena, pá!”), exceto na 

expressão “Ó meu Deus” 

• Deve evitar-se começar frases com “E” 

• As frases não podem começar com um número 

• Os títulos de filmes, para clientes portugueses, são colocados entre aspas, mas 

para clientes estrangeiros, têm de estar em itálico 

• A conjugação no condicional é preferível na forma perifrástica – “Eu ia lembrar-

me” em vez de “Eu lembrar-me-ia” (Móia, 2017)  

• A pontuação deve estar sempre dentro das chavetas do itálico 

• Não se deve utilizar o ponto de exclamação em demasia 

• Deve evitar-se o uso de dois pontos (“:”) e de parêntesis 

• Instagram é um nome próprio e não precisa de itálico 

• As raças dos animais escrevem-se com minúscula e sem itálico 

• Deve-se substituir “Holanda” por “Países Baixos” 

• Meses, estações do ano e regiões (norte/sul) escrevem-se com letra minúscula 

• “Aonde” é diferente de “Onde”: “Vais aonde?” “Onde estavas?” 

• “Demais” é diferente de “De mais”: “O bolo cozeu de mais.” “entregou a 

certidão, mas os demais documentos serão enviados pelo correio” (FLiP, 2020) 
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• “Rápido” é diferente de “Depressa”: “Ele é muito rápido.” (adjetivo) “Ele 

trabalha depressa.” (advérbio) 

• Diz-se “ir-se embora”, em vez de “ir embora” 

• É desejável diferenciar a preposição “para” e o imperativo do verbo “parar” (que, 

segundo o Acordo Ortográfico de 1990, já não leva acento), substituindo este 

último por “Chega/Parou/Quieto/Alto” 

 

Correções relativas ao Acordo Ortográfico de 1990: 

• “Fim de semana”, “hei de” e “semifinal” já não têm hífenes 

• “Cor-de-rosa” tem hífenes, mas “cor de laranja” não 

• A palavra “primeiro-ministro” escreve-se com letras minúsculas e com hífen 

• “Veem” e “peru” já não levam acento 

•  Florida não leva acento 

 

Correções úteis para a redução de texto nas legendas: 

• Retirar os pronomes pessoais “Eu, Tu, Nós, Eles”, etc. 

• Cortar expressões, como “Acho que”, “Suponho que”, “Na minha opinião”, 

“Como por exemplo”, “Bem...”, “Portanto” 

• Cortar interjeições, como “Oh!/Ah!” e “Oh não!” e festejos, como “Ehhhhhh!” 

(“Yay”) 

• Cortar repetições como “Não, não”, e advérbios (substituir, por exemplo “Não é 

suficientemente comprido” por “Não é comprido que chegue”) 

• Cortar “Porque é que a Polícia está cá?” (substituir por “O que faz aqui a 

Polícia?”, por exemplo) 

 

Correções relativas à formatação das legendas: 

• não ultrapassar os 6 segundos por legenda, mesmo que os parâmetros o 

permitam, pois isso fará com que o espectador a leia mais do que uma vez; 

• Se há um estrangeirismo numa frase dita pelo narrador (ou seja, que já está toda 

em itálico), esse termo passa a ser a única palavra que não está em itálico.  
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Considerações finais 

 
Após a realização deste estágio, pude concluir que o ramo da tradução em que 

decidi trabalhar – a legendagem – inclui, em certa medida, aspetos de todos os outros 

ramos da tradução, como a literária, a técnica e científica, etc. uma vez que há 

programas sobre todo o tipo de áreas e assuntos, desde o entretenimento aos 

documentários de medicina e zoologia, aos programas sobre economia, e muito mais. 

Desta forma, a legendagem acresce às suas dificuldades inerentes, as de todas as outras 

áreas da tradução. 

O balanço deste estágio curricular foi muito positivo, uma vez que cumpriu as 

minhas expectativas, no sentido em que me deu as bases necessárias para ingressar na 

área de trabalho da legendagem, que é a vertente da tradução de que mais gosto. Além 

de me ter dado a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao 

longo do mestrado, este estágio deu-me experiência a vários níveis – não só na tradução 

e legendagem, mas também na transcrição e revisão de legendagem. Fiquei a saber 

como funciona uma empresa de tradução audiovisual, tive oportunidade de 

testemunhar as condições de trabalho dos profissionais de legendagem em Portugal e 

de conhecer o fluxo de trabalho que existe atualmente. 

O estágio na Sintagma permitiu-me ainda concluir que o fator mais importante na 

legendagem, no mercado atual, é a velocidade. Os prazos de entrega são sempre muito 

curtos, de modo que um tradutor deve procurar ser o mais rápido possível, mantendo 

ao mesmo tempo a qualidade do produto final. Ao longo do estágio, consegui melhorar 

a minha velocidade de legendagem, apesar de ter dificuldade em dizer quanto tempo 

demoro por minuto de legendas, porque, nos diversos projetos, por muitas e diferentes 

razões, os tempos variaram: ora porque tinham termos específicos mais difíceis de 

encontrar (a pesquisa dos termos de construção civil no Grand Designs Australia 

requereu muito tempo, o que, por exemplo, não aconteceu no episódio de Nashville), 

ora porque o número de legendas em cada minuto era maior (um minuto do episódio 

de Captain Underpants continha muito mais legendas que, por exemplo, um minuto do 

documentário Polar Bear Family and Me). Não obstante, a prática foi um fator 

importante para a melhoria da minha velocidade de legendagem. O facto de me terem 
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dado três episódios diferentes de culinária para traduzir e legendar, fez com que, no 

terceiro, já não perdesse tanto tempo na pesquisa de termos, uma vez que já tinha 

registado várias traduções numa base de dados terminológica. Este aspeto faz-me 

realçar a contribuição das bases de dados terminológicas em geral, e pessoais, em 

particular, para um aumento da produtividade de um tradutor. 

Neste momento, e após a experiência adquirida, se um cliente me perguntar de 

quanto tempo preciso para legendar um determinado produto audiovisual, a minha 

resposta será uma outra pergunta: qual é o tipo de conteúdo ou de programa em 

questão?  

Após a minha experiência com prazos extremamente curtos, concluo que, por 

vezes, é importante ter a capacidade de, perante uma longa pesquisa infrutífera, 

procurar outro tipo de soluções mais criativas. 

Apesar de, ao longo do estágio, me terem fornecido guiões na maioria dos 

projetos, o facto de ter trabalhado em diversos projetos sem guiões tornou-me mais 

capaz de trabalhar por ouvido, o que fez com que me habituasse a consultar os guiões 

apenas em caso de incertezas, algo que contribui imenso para a poupança de tempo e 

consequente melhoria da velocidade de tradução. 

Este contacto próximo com o mercado de trabalho da legendagem permitiu-me 

concluir que a grande maioria dos profissionais desta área da tradução são 

trabalhadores freelancers e, agora que estou prestes a ingressar também neste 

mercado, deparo-me com a questão do investimento num software de tradução. Fiquei 

adepta do SPOT, no entanto, sei que nem sempre o fluxo de trabalho é suficiente para 

compensar os gastos da licença deste programa, surgindo o desafio de gerir licenças 

temporárias, ou de ponderar a utilização de softwares gratuitos com os quais tenho 

muito menos experiência.  

Mas estas dúvidas, inerentes à moratória em que me encontro, terão a sua 

resposta quando o trabalho efetivo for uma realidade. 

Neste relatório, foi recorrente a referência a erros, dificuldades, riscos e desafios 

identificados ao longo do estágio que, em cada caso específico, obtiveram soluções 

apropriadas e que muito contribuíram para a evolução do meu trabalho como tradutora, 
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mas, será a experiência como profissional que me dará competências para agilizar os 

mecanismos de solução para os futuros desafios que irão surgir constantemente.  
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Anexos 

Anexo 1 – Base de dados terminológica de culinária 

 

Confetti cake – existe o termo “confetis” neste contexto (cenáriosgulosos.pt) 

tie dye cake – tingido / manchado/ colorido 

Sugar cookie – é uma bolacha normal 

Maple Syrup – Xarope de Bordo e não de Ácer 

Jelly – geleia – só de marmelo.    Compota – polpa de fruta; 

Raspberry simple syrup – calda de framboesa 

Vanilla / Cinnamon buttercream – creme de manteiga com baunilha / canela. 

Massa choux – massa solta 

Liner – forma de papel 

Shortening – creme vegetal 

Vanilla bean – vagem de baunilha (e não fava) 

Cornstarch – amido de milho (e não Maizena, que é uma marca) 

Gumpaste – massa de flores 

Heavy cream – natas gordas 

Mint – não é menta, mas sim Hortelã. 

Broken milk water – água com leite talhada (água com grumos) 

Overcooked – passou do ponto 

“Build the cake” – montar o bolo. 

Piping – desenhar com o saco de pasteleiro 

Rice Cakes – cereais de arroz com marshmallows 

Panko – farinha panko 

Mousse – musse 

Game meat – carne de caça 

Lady fingers – biscoitos de champanhe 

Blast chiller – abatedor de temperatura 

Freeze dried foods – comida liofilizada 

Pastry cream (crème patissiére) – creme de pasteleiro 
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Porterhouse steak – bife de corte porterhouse 

Sour cream (crème fraîche) – creme azedo 

Molho Worcestershire – molho inglês. 

Scallions – cebolinha (usa-se a raiz de uma cebola muito pequena) 

Chives – cebolinho (é um vegetal diferente – usa-se a rama) 

Sweet paprika – pimentão doce 

Jalapeño pepper – malagueta 

Cayenne pepper – pimenta-de-caiena 

Star-tipped piping bag – saco de pasteleiro com bico de estrela 

Rest the meat – repousar a carne 
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Apêndices 

Apêndice 1 – Guia de configuração do SPOT 6 

 

Configuração do Spot 6.2.33 

 Função recomendada 

 Função opcional 

 Não usada pela Sintagma 
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Apêndice 2 – Guia de teclas de atalho 

 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 

 
  



93 
 

Apêndice 3 – Parâmetros enviados por um cliente da SINTAGMA. 
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Apêndice 4 – Guia para trabalhar com Templates. 

 

 

 

 

Versão 1.0 

 

TRABALHAR COM TEMPLATES 

 

 

1. O que é um template? 

Um template é um ficheiro de legendagem que inclui já os 

tempos e o texto original, em inglês, ou, no caso de conteúdos cuja 

língua não seja o inglês, a tradução em inglês do texto original.  

Regra geral, a maioria dos clientes internacionais envia 

templates como material para auxiliar o processo de tradução e 

legendagem, podendo enviar ou não também o guião. 

Trabalhar com um template não significa que não é preciso 

trabalhar com o vídeo. O template é apenas um material de apoio, 

tal como o guião. 

 

2. O template pode ser alterado? 

Sim, a menos que o gestor do projeto diga que não. Isto 

acontece em alguns casos. Quando o gestor de projeto não o 

indica, os tempos do template podem ser alterados consoante as 

especificações do cliente e regras universalmente aceites. 

Os clientes que trabalham com templates são normalmente 

internacionais. Isto implica que as regras de legendagem que têm 

de ser cumpridas são muito específicas, como por exemplo: ter 

atenção às mudanças de plano, ao tempo de leitura, ao uso de 

itálicos e aspas, entre outros. Não é aconselhável alterar os tempos 

do template para esticar legendas mais de meio segundo após o fim 

do áudio ou mais do que poucos frames antes do início do diálogo. 
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Também não é aconselhável alterar tempos de forma a que uma 

legenda ultrapasse uma mudança de plano sem necessidade (por 

exemplo, quando o diálogo começa depois da mudança de plano ou 

acaba antes da mudança de plano). No caso de ser preciso 

aumentar o tempo de leitura, convém ter em mente estes aspetos. 

Tendo em conta a necessidade de ter atenção a mudanças de 

plano, desaconselha-se aos profissionais que trabalhem com 

versões do Spot inferiores à 6 ou com software amador de fazer 

alterações aos templates. 

 

3. O template tem erros. O que fazer? 

Caso receba um template com erros, deve avisar o gestor do 

projeto o mais depressa possível, sejam erros gramaticais ou de 

temporização. 

Se os tempos de um template não cumprirem as especificações 

do cliente, deve avisar o gestor do projeto antes de fazer alterações 

ao mesmo. Se um template não estiver com o rigor necessário e o 

tradutor tiver de fazer várias alterações aos tempos, aplicam-se 

taxas extra. Porém, tal tem de ser confirmado com o cliente, daí ser 

fundamental que se informe o gestor do projeto primeiro. 

A velocidade de leitura elevada num template não constitui um 

erro. Os templates costumam incluir a transcrição integral do que é 

dito. Cabe ao tradutor condensar o texto na língua de chegada.  

 

4. Pode-se juntar e dividir legendas? 

Sim. Pode-se e deve-se adaptar o template à língua de chegada. 

Isto implica juntar legendas que estariam separadas no template, 

mas que cabem juntas, melhorando a leitura do texto, e dividir as 

frases e/ou legendas consoante a naturalidade da língua de 
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chegada. No entanto, ao juntar e dividir legendas, é crucial ter em 

atenção as mudanças de plano e também o reposicionamento das 

legendas (por exemplo, ao juntar uma legenda que está em baixo 

com outra que está subida, é preciso confirmar que a legenda fica 

corretamente posicionada). 

 

5. Pode-se apagar legendas? 

Sim. No caso de texto de ecrã que seja redundante (por 

exemplo, um nome próprio) ou irrelevante, pode-se e deve-se 

apagar a legenda, exceto se o gestor do projeto der outras 

indicações. Ao apagar, deve incluir um comentário em inglês na 

legenda seguinte à apagada a indicar, sucintamente, a razão pela 

qual a apagou. 

Ainda no caso de texto de ecrã, pode-se apagar a legenda caso 

entre em conflito com diálogo, justificando. Nota: isto depende dos 

parâmetros do cliente; algumas legendas, mesmo ficando em 

conflito com diálogo, são obrigatórias (por exemplo, em 

documentários). 

Pode-se ainda apagar legendas que sejam interjeições, tais 

como “ah”, “oh”, “wow”, entre outras. Neste caso, não tem de o 

justificar através de um comentário. Isto não se aplica a legendas 

com nomes ou apenas afirmações/negações (legendas que tenham 

apenas “sim” ou “não”). Isso deve ser mantido. 

Quanto a apagar o título do programa, depende de projeto para 

projeto. Deve confirmar com o gestor do projeto como deve 

proceder. 
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Apêndice 5 – Avaliação do estágio na Sintagma 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Rua Manuel Almeida Vasconcelos n. º196 – Atelier esq.  

 Quinta do Barão 2775-713 Carcavelos Portugal 
 T: +351 214 574 383 
 Tlm: +351 963 639 913 
 NIF  503 018 597 
 sintagma.pt 
 geral@sintagma.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Avaliação de Estágio 
 
 

 
 
A Leonor Rolla demonstrou autonomia em todos os programas que traduziu e legendou, os 
seus conhecimentos gerais estão de acordo com a sua experiência e tem capacidade para 
melhorar o seu desempenho em termos de tradução de inglês para português. Cumpriu sem-
pre os prazos de entrega dos projetos ao longo das 400 horas de estágio e foi evoluindo em 
todos os aspetos, adquirindo os conhecimentos necessários em técnicas de legendagem e 
dos softwares usados. Integrou-se bem na equipa, mostrou dedicação e profissionalismo e 
está apta para ingressar na área a nível profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
Orientadora do Estágio 
Rosário Valadas Vieira 
 

 
 

 
 
 
Carcavelos, 21 de setembro 2020 
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