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A presente pesquisa partiu da necessidade de mais estudos envolvendo a 

legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE). Os estudos que já são realizados na 

UECE (ARAÚJO, 2009: ARAÚJO e NASCIMENTO, 2011) tentam descobrir qual 

seria a legendagem ideal para o surdo brasileiro assistir a produções audiovisuais. Este 

trabalho será baseado parcialmente em Perego (2003 e 2009), a qual abordou a 

explicitação em legendas de filmes por meio de uma análise manual. O diferencial do 

meu trabalho está no uso da Linguística de Corpus, pois serão analisadas 

eletronicamente as categorias descritas pela autora. As perguntas de pesquisa são: 1) até 

que ponto existe explicitação em um filme legendado, já que o texto legendado 

caracteriza-se por ser condensado e menor do que o texto de partida? 2) Existe diferença 

de explicitação na LSE e na legendagem para ouvintes? Para tal, escolheu-se o filme 

The Nativity Story, cujo título no Brasil é Natividade: A História de Jesus Cristo e em 

Portugal, O Nascimento de Cristo. O filme português possui LSE e legendas para 

ouvintes. Além disso, este trabalho vai contribuir para a discussão dos trabalhos de 

tradução baseados em corpora (BAKER, 1996), incluindo a legendagem entre as 

modalidades de tradução que utilizam corpora para a análise e produção de legendas. A 

maioria dos estudos feitos para identificar explicitação é feita com corpora escritos 

compostos por textos originais e/ou traduzidos, objetivando encontrar a manifestação 

estrutural de explicitação, assim como suas causas e efeitos. Essa investigação espera 

ganhar uma conclusão mais objetiva e mais confiável da utilização de explicitação 

através da análise baseada em corpus de dados autênticos retirados de duas legendagens 



de um mesmo filme. As legendas dessa pesquisa serão transcritas, etiquetadas e 

analisadas com a ajuda Wordsmith Tools 5.0. Após a transcrição, as legendas receberão 

etiquetas feitas no editor de textos Word ou Bloco de notas. Após a etiquetagem, deve 

ser feito o alinhamento do corpus com o auxílio do utilitário Viewer and Aligner do 

Wordsmith Tools que permite alinhar os dois tipos de legendas e a transcrição da fala de 

forma que cada legenda fique disposta uma em baixo da outra, sempre mesclando, 

legendas para ouvintes x legendas para surdos. O alinhamento facilita a comparação das 

legendas e, consequentemente, a análise e a descrição. Após a preparação do corpus, as 

legendas estarão prontas para serem analisadas. Ao fazer uma comparação entre as 

legendas do corpus analisando o parâmetro específico da explicitação, pode-se entender 

o papel desse universal da tradução (BAKER, 1996) na legendagem, além de ajudar na 

formação de legendistas no que diz respeito a este aspecto peculiar da tradução. 
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