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I – Introdução: Descrição do projeto 
 

No semestre passado foi criado um DVD com 15 vídeos de experimentos realizados 
nas disciplinas F609, F709, F809, F530 e F895. Este DVD foi feito pelo aluno Harti Luiz 
Sachser Júnior com vídeos de vários semestres anteriores, vídeos estes que foram editados 
e/ou digitalizados por outros alunos. Além disso, dois dos vídeos foram legendados em 
português e em outras línguas. 
 
O trabalho consistiu em duas partes principais: 
1 – transcrição das falas e textos dos vídeos, em português; 
2 – tradução destas falas e textos para o inglês e o alemão; 
3 – sincronização das legendas com os vídeos. 
 
 
II – Importância didática e publico alvo do trabalho 
 

A legendagem dos vídeos em português é de grande importância, pois possibilita a 
compreensão por deficientes auditivos, além de tornar mais claros os diálogos e as 
explicações dos experimentos, que nem sempre são inteligíveis à primeira audição. A 
legendagem em outras línguas, além dos benefícios já citados, permite uma divulgação 
maior do material, de modo que ele poderá ser usado por alunos e professores em inúmeros 
países. 
 

O público alvo do trabalho é formado por professores, alunos, divulgadores de 
ciências e interessados em demonstrações de experimentos científicos em geral. Com as 
traduções, o público alvo passa a abranger uma enorme variedade de países em todo o 
mundo. 
 
 
III – Resultados obtidos e dificuldades encontradas 
 
 Fizemos a transcrição e a tradução de todos os quinze vídeos de experimentos e de 
um vídeo de apresentação do DVD. Terminadas estas etapas, fizemos também a 
sincronização de todas as legendas. Todos os arquivos finais de legendas estão no formato 
srt. 
 
 Quanto à transcrição, a principal dificuldade diz respeito à repetitividade do 
processo. Por haver diálogos pouco claros e por serem os experimentos apresentados, em 
sua maioria, de maneira informal, a transcrição requer em alguns casos várias repetições de 
um mesmo trecho de vídeo, para que se possa compreender corretamente as falas e 
formular o texto de forma que fique mais adaptado à linguagem escrita. 
 
 No que tange às traduções, só houve uma dificuldade considerável na tradução para 
o alemão. Tal dificuldade ocorreu principalmente por causa do nível de conhecimento da 
língua pelo aluno e pela dificuldade de encontrar termos técnicos apropriados nessa língua. 
Para contornar esse problema usamos bastante o site Wikipedia [1], que contém artigos em 
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diversas línguas, com a possibilidade de encontrar um artigo em uma língua e, a partir 
deste, procurar artigos equivalentes ou relacionados em outros idiomas. 
 
 Uma dificuldade operacional que encontramos tanto com as transcrições quanto 
com as traduções se deve à manipulação de arquivos em diferentes formatos e a conversão 
de um formato para outro. A princípio, transcrevemos as legendas em um programa de 
planilhas, como o Microsoft Excel e o Calc do BrOffice, pois achávamos que seria o mais 
adequado para transcrever as legendas e marcar seu tempo inicial e final nos vídeos. 
Depois, passamos os textos para um editor de textos comum, mais adequado para 
manipular somente textos. Porém, para passar os textos e os tempos para o formato de 
arquivo de legendas, tivemos que executar para cada arquivo algumas operações de 
conversão de formato, passando os textos para o formato de texto comum, usando o Bloco 
de Notas do Windows, sendo que eles deviam estar formatados de modo que o editor de 
legendas utilizado (Subtitle Workshop [a]) os compreendesse. Gastamos um tempo 
considerável fazendo essas conversões e descobrindo como elas poderiam se feitas. 
Acreditamos que todo este processo pode ser facilitado se dispensarmos o editor de 
planilhas e transcrevermos os textos diretamente no editor de legendas. Ainda assim, 
algumas conversões de arquivos terão que ser feitas. 
 
 A seguir temos imagens dos programas e dos sites mais utilizados: 
 

 
Figura 1: tradução de português para inglês com o software Subtitle Workshop 

09 - 3 



 44

 
Figura 2: tradução de português para alemão com o software Subtitle Workshop 
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Figura 3: Dicionário inglês � alemão na internet LEO 
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Softwares utilizados: 
 
[a] Subtitle Workshop 2.51 – software livre para edição de legendas, de fácil utilização, que 
suporta uma grande quantidade de formatos. 
[b] VLC Media Player 0.8.6c – software livre para exibição de vídeos em muitos formatos, 
no qual é fácil inserir legendas. Também disponível em versão portável (para instalar em 
pen drives, por exemplo). 
 
 
VI – Comentários do orientador 
 
 O meu orientador, Prof. José Joaquin Lunazzi realizou os seguintes comentários: 
"O aluno realizou corretamente o trabalho e ainda estamos em fase de completá-lo, sendo 
que eu próprio deverei acrescentar as versões em espanhol e esperanto. A respeito do 
alemão, veremos de contatar uma pessoa que é nativa da língua. Por outro lado, os vídeos 
da edição anterior já estão sendo divulgados e usados em outras línguas, tendo ido para 
países como Argentina e Romênia" 
 

09 - 6 


