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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo a elaboração de uma legenda descritiva para o filme brasileiro 

O cangaceiro (1953). Apresenta-se uma breve contextualização acerca da Companhia 

Cinematográfica Vera Cruz (1949-1954), estúdio responsável pela realização do filme, e um 

resumo da obra. Versa-se, então, sobre Tradução Audiovisual. Por fim, enfoca-se a modalidade 

de legendagem descritiva. O processo de legendagem fundamentou-se em Díaz Cintas e Remael 

(2021), Zárate (2021), Romero-Fresco (2015 apud ROMERO-FRESCO, 2018a), Naves et al. 

(2016), Santiago Vigata, Oliveira e Silveira (2021), Araújo (2008), Neves (2005, 2010) e 

Nascimento (2013, 2018). Por meio de exemplos extraídos das legendas elaboradas, são 

apresentados os parâmetros utilizados no processo de legendagem. 

 

Palavras-chave: O cangaceiro. Vera Cruz. Tradução Audiovisual. Acessibilidade. 

Legendagem descritiva. 

 

  



 

 

   

 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to produce subtitles aimed at the deaf and hard of hearing (SDH) for 

the Brazilian movie O cangaceiro (1953). A brief study concerning the Companhia 

Cinematográfica Vera Cruz (1949-1954), the film studio responsible for O cangaceiro (1953), 

and a synopsis of the film are presented. An overview on Audiovisual Translation (AVT) is 

then provided. Finally, the AVT mode SDH is addressed. The subtitling process was based on 

Díaz Cintas e Remael (2021), Zárate (2021), Romero-Fresco (2015 apud ROMERO-FRESCO, 

2018a), Naves et al. (2016), Santiago Vigata, Oliveira and Silveira (2021), Araújo (2008), 

Neves (2005, 2010) and Nascimento (2013, 2018). The parameters that guided it are illustrated 

with examples of subtitles produced for this research. 

 

Keywords: O cangaceiro. Vera Cruz. Audiovisual Translation. Accessibility. Subtitling for the 

deaf and hard of hearing. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Nos últimos anos, a produção de pesquisas acadêmicas envolvendo a temática da 

acessibilidade tem aumentado de maneira expressiva. Greco (2018) refere-se a essa 

movimentação como uma verdadeira ‘revolução’, a qual pode ser observada nas mais diversas 

áreas: transporte, geografia, engenharia, design, sustentabilidade, estudos da tradução, 

educação e turismo (GRECO, 2018, p. 209). Para o autor, o interesse pela acessibilidade foi 

impulsionado pelas transformações provocadas pelas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) (GRECO, 2018, p. 209). 

Díaz Cintas (2010) também comenta o papel central desempenhado pelas TICs no 

processo de expansão do próprio conceito de acessibilidade, o qual, por muito tempo, esteve 

associado de maneira exclusiva à supressão de barreiras físicas para pessoas com diversidade 

funcional física1. Embora esta interpretação não seja incorreta, ela é limitada, pois “o conceito 

de acessibilidade evoluiu com o tempo, paralelamente aos avanços que ocorreram em outras 

esferas e entornos.” (DÍAZ CINTAS, 2010, p. 157, tradução minha2). Percebe-se, então, uma 

ampliação daquilo que se entende por acessibilidade, como explica o autor: 

[Pessoas com diversidade funcional sensorial] têm se esforçado para obter pleno 

acesso, sem obstáculos nem barreiras, à informação, entretenimento e formação que 

oferecem não apenas os meios de comunicação audiovisual (cinema, DVD, televisão 

e Internet), mas também outras situações comunicativas, como as representações 

teatrais, a ópera, os congressos, as exposições em museus etc. O acesso sem limitações 

a esse fluxo de informações é entendido, hoje em dia, como um dos direitos 

fundamentais e inalienáveis de todo cidadão e, ao mesmo tempo, como um elemento-

chave quando se fala da plena integração de todos os indivíduos […] no sistema 

sociocultural de um país ou comunidade. (DÍAZ CINTAS, 2010, p. 158, tradução 

minha3). 

 
1 Termo cunhado por Romañach e Lobato (2005) para substituir “pessoas com deficiência”. Apesar de este ser o 

termo adotado pela comunidade internacional, os pesquisadores mencionados defendem que palavras como 

“deficiência” são pejorativas e derivam do modelo médico normativo que entende a diversidade funcional 

enquanto algo a ser curado. Ao proporem “diversidade funcional”, os autores explicam que pessoas diferentes 

executam as mesmas tarefas de maneira distinta, mas sempre com o mesmo objetivo (locomoção, 

comunicação etc.). Decidiu-se, então, para esta pesquisa, empregar “pessoa com diversidade funcional” em 

detrimento de “pessoa com deficiência”. Deve-se salientar, porém, que cada grupo de pessoas com diversidade 

funcional tem sua denominação de preferência, como é o caso dos s/Surdos: utiliza-se “surdo” para pessoas 

que se comunicam por meio de uma língua oral e identificam-se com a comunidade não-surda (NEVES, 2008; 

ZÁRATE, 2021) e “Surdo” para aqueles que se comunicam por meio de uma língua de sinais e sentem-se 

pertencentes a uma minoria linguística e cultural (ZÁRATE, 2021). 
2 Do espanhol: “[…] el concepto de accesibilidad ha evolucionado con el tiempo, de manera paralela a los avances 

que han tenido lugar en otras esferas y entornos.”. 
3 Do espanhol: “[…] han dirigido sus esfuerzos a conseguir el pleno acceso, sin obstáculos ni barreras, a la 

información, el entretenimiento y la formación que ofrecen no solo los medios de comunicación audiovisual 

(cine, vídeo/DVD, televisión e Internet), sino también otras situaciones comunicativas como las 
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Portanto, a acessibilidade trata-se de um conceito multifacetado e diz respeito à 

facilitação de acesso de todos, principalmente de pessoas com diversidade funcional – seja ela 

física, sensorial ou intelectual –, aos meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, à 

educação, à informação e comunicação, garantindo sua autonomia e independência, como 

consta no preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), 

adotada em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU). O artigo 30 do mesmo 

documento frisa a importância da participação na vida cultural e decreta que pessoas com 

diversidade funcional devem ter acesso a programas de televisão, cinema e teatro em formatos 

acessíveis, como salientado por Díaz Cintas (2010). Esse tipo de acessibilidade diz respeito à 

acessibilidade audiovisual, a qual, por sua vez, compõe um dos domínios da Tradução 

Audiovisual (TAV). 

Desde meu ingresso na Universidade de Brasília (UnB), tenho como objetivo 

especializar-me em TAV. A razão para tal deve-se ao interesse que cultivo por cinema desde a 

adolescência. Ao inteirar-me do Bacharelado em Línguas Estrangeiras Aplicadas ao 

Multilinguismo e à Sociedade da Informação (LEA-MSI), a possibilidade de associar, por meio 

da prática tradutória, o conhecimento em línguas estrangeiras à sétima arte soou-me promissora. 

Ao longo da minha trajetória acadêmica, pude debruçar-me sobre os estudos da TAV 

em diferentes momentos da graduação. No primeiro semestre, para uma disciplina optativa, 

organizei um trabalho sobre o curso de LEA-MSI, no qual responsabilizei-me pela apresentação 

da aplicabilidade da graduação na esfera do audiovisual, familiarizando-me com as 

modalidades de TAV voltadas para a acessibilidade – audiodescrição (AD) e legendagem 

descritiva. Por meio desse trabalho, tive meu primeiro contato com as contribuições da Prof.ª 

Dr.ª Vera Lúcia Santiago Araújo no campo da acessibilidade audiovisual, o que plantou em 

mim a semente de explorar mais essa área. 

No sexto semestre, para a disciplina de Estágio Supervisionado, sob orientação da Prof.ª 

Dr.ª Helena Santiago Vigata, propus uma legenda descritiva para o curta-metragem brasileiro 

A menina-espantalho (2008). Essa experiência foi um ponto de virada no meu percurso 

acadêmico, pois fez com que a legendagem descritiva passasse a ser minha aspiração 

profissional. Desde então, busco aprimorar-me nessa prática, tendo sempre a certeza de que 

meu trabalho de conclusão de curso (TCC) se voltaria à acessibilidade audiovisual. 

 
representaciones teatrales, la ópera, los congresos, las exposiciones en los museos, etc. El acceso sin 

limitaciones a este caudal de información se entiende en nuestros días como uno de los derechos fundamentales 

e inalienables de todo ciudadano y, al mismo tiempo, como un elemento clave a la hora de alcanzar la plena 

integración de todos los individuos […] en el sistema sociocultural de un país o comunidad.”. 
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Em 2019, ao elaborar o projeto de TCC – também sob orientação da Prof.ª Dr.ª Helena 

–, minha ideia inicial era propor uma legenda descritiva para a animação japonesa A viagem de 

Chihiro (2001) devido à fascinação tenho pelo estúdio Ghibli. Entretanto, em 2020, por meio 

da disciplina Cinema Brasileiro, ofertada pelo Departamento de Audiovisuais e Publicidade 

(DAP) da Faculdade de Comunicação (FAC), tomei conhecimento da obra O cangaceiro 

(1953), a qual escolhi como objeto de estudo para a presente pesquisa. 

Dois atributos de O cangaceiro (1953) levaram-me à decisão de trabalhar com ele. 

Primeiro, o fato de Rachel de Queiroz, renomada escritora cearense, ter sido convidada para 

complementar os diálogos criados pelo diretor Lima Barreto chamou-me a atenção. Ao assistir 

ao filme, pude identificar expressões como “rebolar no mato” e “bulir” – muito faladas no 

estado do Ceará, onde vivi por alguns anos e também estado de origem da minha família – e 

isso fez com que a obra dialogasse com a minha vivência de maneira pessoal. Segundo, a trilha 

musical do filme, a qual conta com músicas instrumentais orquestradas trabalhadas por Gabriel 

Migliori e canções caracterizadas por ritmos do Nordeste como baião4 e coco5 instigou-me a 

refletir sobre como seria o processo de descrevê-la por meio de palavras para uma pessoa 

s/Surda. Além disso, deduzi que propor uma legenda descritiva para o filme seria uma forma 

de homenagear o cinema nacional. 

Assim, sabendo da importância de se ter pleno acesso à experiência proporcionada pelas 

obras audiovisuais, o presente trabalho apresenta como objetivo geral a elaboração de uma 

legenda descritiva para o filme brasileiro O cangaceiro (1953). Quanto ao objetivo específico, 

a pesquisa propõe-se a descrever os parâmetros utilizados no processo de legendagem por meio 

da apresentação de exemplos extraídos das legendas elaboradas. 

A monografia está dividida em quatro capítulos. No primeiro, trago uma breve 

contextualização acerca da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, responsável pela realização 

de O cangaceiro (1953), e apresento um resumo do filme. 

No segundo, debruço-me sobre a TAV e suas modalidades. 

No terceiro, justifico a razão pela qual adotei, para esta pesquisa, o termo legendagem 

descritiva em detrimento de legendagem para surdos e ensurdecidos, bem como apresento um 

panorama acerca dessa modalidade. 

 
4 O baião é um gênero musical caracterizado pela combinação “da tríade ‘sanfona, zabumba e triângulo’” 

(FERREIRA, 2020); considera-se o sanfoneiro pernambucano Luiz Gonzaga o principal expoente do baião. 
5 Cascudo (s.d.) define o coco como uma “[d]ança popular nordestina, cantado em coro o refrão que responde aos 

versos do tirador de coco ou coqueiro [...]. É canto-dança das praias e do sertão. [...] Os instrumentos são, em 

maioria absoluta, de percussão, ingonos, cuícas, pandeiros e ganzás [...].” (CASCUDO, s.d., p. 292). 
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Por fim, no quarto capítulo, discorro sobre o processo de legendagem de O cangaceiro 

(1953) e apresento, por meio de exemplos extraídos das legendas produzidas para o filme, os 

parâmetros técnicos e linguísticos adotados para a elaboração das legendas. 
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2 O CANGACEIRO (1953) 

Este capítulo está dividido em dois subcapítulos. O primeiro versa sobre a Companhia 

Cinematográfica Vera Cruz, desde a sua fundação em 1949 até o encerramento de suas 

atividades em 1954. O segundo contextualiza de maneira breve o filme O cangaceiro (1953), 

objeto de estudo deste trabalho, e apresenta um resumo da obra.  

2.1 A COMPANHIA CINEMATOGRÁFICA VERA CRUZ 

Fundada em 1949 pelo engenheiro italiano Franco Zampari e pelo industrial ítalo-

brasileiro Ciccillo Matarazzo, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz surge em um contexto 

em que São Paulo se encontrava em pleno desenvolvimento industrial e consolidava-se como 

centro econômico do país. Nesse período, testemunha-se na capital paulista uma explosão de 

iniciativas no âmbito da cultura, como a inauguração do MASP (Museu de Arte de São Paulo) 

em 1947, a fundação do TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) e do MAM (Museu de Arte 

Moderna) em 1948 e a criação da Bienal Internacional de Arte de São Paulo em 1951 

(GONÇALVES, 2010, p. 128-129) – todas contando com a participação de Matarazzo. A 

criação de um ambiente cultural profícuo é reflexo da ascensão da burguesia industrial paulista, 

a qual, como aponta Gonçalves (2010), se sentiria plenamente realizada enquanto classe 

dominante somente ao incorporar manifestações culturais dignas das grandes potências. 

Naquilo que se refere à produção cinematográfica, a idealização da Vera Cruz parte do 

desejo de “valorizar o cinema como produção cultural no mesmo nível do grande teatro, das 

exposições de arte, dos museus inaugurados no pós-guerra, com apoio e investimento desses 

mesmos membros da burguesia paulistana” (TOLENTINO, 2001, p. 19). Em seu artigo, 

Gonçalves (2010) discorre sobre a intenção daqueles envolvidos na concretização de um projeto 

ambicioso como a Vera Cruz: 

[…] a Vera Cruz tinha como “missão” elevar o cinema brasileiro ao nível do 

cosmopolitismo e da urbanidade que se pretendia viver na São Paulo que surgia com 

o avanço da industrialização. Deveria dotá-lo do conteúdo e da qualidade técnica que 

não tivera até então. Deveria transformá-lo em arte; a arte industrial mais 

característica daquele século e que melhor se adequava àquela burguesia, também 
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industrial, em busca do lustro cultural que sua condição de nova classe hegemônica 

lhe exigia. (GONÇALVES, 2010, p. 129) 

Para realizar tal feito, a Companhia investiu uma quantia avultada na construção de 

estúdios e na importação de tecnologia e mão de obra especializada (TOLENTINO, 2001, p. 

19). Ao todo, em um terreno cedido por Matarazzo em São Bernardo do Campo, foram 

construídos quatro estúdios de 1,4 mil metros quadrados cada um, além da aquisição de oito 

caminhões, três jipes, três caminhonetes e um ônibus6. Assim, com seu slogan “Do planalto 

abençoado para as telas do mundo”7, a Vera Cruz almejava conquistar o mercado internacional. 

Um fato a ser salientado é que, até o final da década de 1940, as produções fílmicas 

brasileiras concentravam-se no Rio de Janeiro e a inauguração da Vera Cruz marca o retorno 

de São Paulo ao cenário cinematográfico brasileiro (GOMES, 1996, p. 76). Àquela altura, o 

cinema carioca encontrava-se no seu apogeu com suas comédias musicais de apelo popular – 

conhecidas como chanchadas – e a Vera Cruz surge como resposta às “produções baratas e 

quase artesanais do Rio de Janeiro” (TOLENTINO, 2001, 19). Havia, portanto, um desejo por 

parte dos paulistas de se distanciar do cinema feito no Rio de Janeiro, tendo como propósito a 

realização de “filmes de classe”, o que explica a contratação de técnicos italianos e ingleses 

pelos empreendedores da Vera Cruz, como aponta Gomes (1996). Além disso, o cineasta 

brasileiro Alberto Cavalcanti, que havia construído uma carreira de prestígio no cinema francês 

e inglês, foi convidado por Zampari a retornar ao país natal e ocupar o cargo de produtor geral 

da Companhia (GONÇALVES, 2010, p. 133). 

Munir-se de uma equipe quase exclusivamente estrangeira constitui uma das razões pela 

qual a Vera Cruz foi duramente condenada pelos críticos da época, que a acusavam de ter uma 

postura imperialista diante do cinema que praticava (TOLENTINO, 2001, 21). Sua forma de 

fazer cinema também foi criticada posteriormente pelos expoentes do Cinema Novo, como 

Glauber Rocha, que, em Revisão crítica do cinema brasileiro, afirma que os diretores italianos8 

contratados pela Companhia eram “hábeis mas aculturalizados” e que isso significava: 

 
6  COMPANHIA Cinematográfica Vera Cruz. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. 

São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao272447/companhia-cinematografica-vera-cruz. Acesso em: 

31 de julho de 2021. Verbete da Enciclopédia. 
 ISBN: 978-85-7979-060-7. 

7 HISTÓRIA da Vera Cruz. Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Disponível em: 

http://www.veracruz.itgo.com/historia.htm. Acesso em: 31 de julho de 2021. 
8  Dentre os diretores contratados pela Vera Cruz, sete eram italianos (Adolfo Celi, Gianni Pons, Alberto 

Pieralise, Luciano Salce, Ruggero Jacobbi, Ugo Lombardi e Flamínio Cerri), um era português (Fernando de 

Barros) e um era argentino (Tom Payne). Em contrapartida, havia apenas três diretores brasileiros: Lima 

Barreto, Carlos Thiré e Abílio Pereira de Almeida. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao272447/companhia-cinematografica-vera-cruz
http://www.veracruz.itgo.com/historia.htm
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[…] partir, não da estaca zero, mas de uma estaca apodrecida do cinema estrangeiro 

e querer, de cima para baixo, alcançar uma expressão nacional – resultado que, 

logicamente, só poderia surgir das forças vivas da tragédia popular brasileira em mão 

de cineastas integrados nesse processo. Aí, não apenas um dado de inteligência, mas 

de coragem, sensibilidade e vivência. (ROCHA, 2003, p. 75-77). 

Glauber também aponta que se Vera Cruz houvesse priorizado diretores brasileiros, seus filmes 

teriam um caráter mais nacional, atribuindo parte da responsabilidade a Cavalcanti, que, ao ser 

convidado por Zampari, deveria ter aceitado o convite sob “a condição de usar somente 

diretores brasileiros nos estúdios em São Bernardo do Campo” (ROCHA, 2003, p. 77). 

Há, no entanto, autores que discordam desse ponto de vista, como é o caso de Gonçalves 

(2010), que argumenta que a Vera Cruz trazia em seus filmes a diversidade e a complexidade 

da sociedade e culturas brasileiras e que a “representação dessa cultura e sociedade não se fazia 

apenas sob a ótica da burguesia industrial, por mais que o capital que propiciou o início dessa 

produção fílmica tenha vindo dessa classe” (GONÇALVES, 2010, p. 134). Ao analisar as 

produções Caiçara (1950) e Terra é sempre terra (1951) – ambas dirigidas por estrangeiros –, 

o autor conclui que a Companhia obteve êxito ao “transplantar um cinema europeu para os 

trópicos”, conseguindo “construir um discurso cinematográfico repleto de brasilidade e 

preocupado com nossas questões” (GONÇALVES, 2010, p. 143). 

Em sua dissertação, Onofre (2005) – sob a perspectiva da análise musical – defende a 

ideia de que a Vera Cruz buscou retratar a identidade nacional brasileira por meio das trilhas 

musicais de seus filmes, as quais apresentam elementos folclóricos e nacionais. Uma 

observação pertinente feita pela autora é que quatro dos cinco compositores contratados pela 

Companhia eram brasileiros e estavam engajados no movimento do nacionalismo musical, o 

qual “se refere à utilização de temas e técnicas de folclore para a composição de música erudita 

instrumental e vocal, camerística e sinfônica” (ONOFRE, 2005, p. 32). Para a pesquisadora, a 

utilização de ritmos brasileiros e temas nacionais nas trilhas musicais da Vera Cruz refuta a 

alegação de que a Companhia não retratava a realidade brasileira (ONOFRE, 2005, p. 82). 

Pode-se considerar, porém, como consenso entre críticos e admiradores da Vera Cruz a 

importância da Companhia quanto à sua contribuição do ponto de vista técnico para o cinema 

brasileiro. A título de exemplo, o jornalista cinematográfico Alex Viany escreve, em 1952, um 

artigo para a revista Fundamentos9 intitulado “A função do crítico de cinema”, no qual afirma 

 
9  Em sua dissertação, Santos (2015) versa sobre o periódico Fundamentos: Revista de Cultura Moderna, o qual 

foi criada em 1948 e contava “com a participação de vários articulistas ligados ao Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) em seu corpo editorial, se inclinando a este em especial no que se refere às questões culturais” 

(SANTOS, 2015, p. 41). O autor acrescenta que, embora tenha sido fundada em 1948, a revista trouxe o 

cinema como um de seus temas somente a partir de sua décima segunda edição, publicada em fevereiro de 

1950 (SANTOS, 2015, p. 44). 
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que “uma história não é brasileira só por ser situada no Brasil e feita em estúdios brasileiros” e 

que filmes como Caiçara (1950), Ângela (1951) e Terra é sempre terra (1951) – todas 

produções da Vera Cruz – “não podem ser tidos como brasileiros se nada apresentaram de 

brasileiro e nada contribuíram para a formação de uma tradição cinematográfica brasileira” 

(VIANY, 1952, p. 28). No entanto, anos mais tarde, em seu livro Introdução ao cinema 

brasileiro (1958), Viany reconhece que a partir da Vera Cruz: 

[…] houve uma sensível melhora no nível técnico e artístico de nossos filmes […]. 

Além disso, com todas as suas falhas de estrutura, programa e administração, não há 

dúvida de que, num sentido histórico, a Vera Cruz precipitou a industrialização do 

cinema brasileiro. (VIANY, 1987, p. 109 apud SANTOS, 2015, p. 51). 

Em seu artigo, Gonçalves (2010) também aponta o impacto positivo trazido pela Vera 

Cruz, afirmando que a Companhia: 

[…] foi, sem dúvida, uma experiência única na produção de filmes no Brasil. Da 

mesma forma que significou um avanço inestimável no aprimoramento técnico de 

nossas produções, formando um número significativo de profissionais qualificados 

nas mais diferentes áreas da atividade cinematográfica, também representou uma 

sólida construção de um retrato multifacetado da nação brasileira. (GONÇALVES, 

2010, p. 142). 

O projeto audacioso de Zampari e Matarazzo, no entanto, teve vida curta. Em 1954, a 

Companhia decreta seu fim. Silva (2020) afirma que um ponto determinante para a derrocada 

da Vera Cruz diz respeito aos gastos excessivos para a realização dos filmes, além do fato de 

que o processo de gravação das cenas costumava levar um tempo maior do que o recomendado. 

Somado a isso, a Companhia entregou a distribuição de seus filmes à Columbia Pictures, que, 

como explica Maria Rita Galvão, pouco tinha interesse no desenvolvimento do cinema 

brasileiro, o qual, uma vez bem-sucedido, poderia transformar-se em um forte concorrente às 

suas produções (GALVÃO, 1981 apud ONOFRE, 2005, p. 25). 

Ao longo de seus cinco anos de existência, a Vera Cruz produziu 21 obras audiovisuais, 

transitando entre filmes de ficção e documentários. Somam-se 18 longas-metragens ficcionais: 

Caiçara (1950), Ângela (1951), Terra é sempre terra (1951), Apassionata (1952), Veneno 

(1952), Tico-tico no fubá (1952), Sai da frente (1952), Nadando em dinheiro (1952), Sinhá 

moça (1953), A família lero-lero (1953), O cangaceiro (1953), Uma pulga na balança (1953), 

Esquina da ilusão (1953), Luz apagada (1953), É proibido beijar (1954), Na senda do crime 

(1954), Candinho (1954) e Floradas na serra (1954). Dentre tais obras, destaca-se O 

cangaceiro, a produção de maior expressão da Companhia e objeto de estudo deste trabalho. 
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2.2 RESUMO DO FILME 

Dirigido por Lima Barreto, O cangaceiro (1953) trata-se do primeiro filme brasileiro a 

obter êxito nacional e internacionalmente. No Brasil, o filme estreou em 24 cinemas e atingiu 

a marca de 800 mil espectadores, um recorde de bilheteria até então no país10. No âmbito 

internacional, O cangaceiro foi exibido em mais de 80 países – o lucro, porém, foi em maior 

parte para a Columbia Pictures, que detinha os direitos de distribuição do filme no exterior 

(VIEIRA, 2007, p. 72), como mencionado anteriormente. O sucesso extraordinário é resultado 

da participação do filme na sexta edição do Festival de Cannes em 1953, que lhe rendeu o 

prêmio de melhor filme de aventura e uma menção honrosa pela trilha musical composta por 

Gabriel Migliori. 

Tolentino (2001) aponta que, entre 1927 e 1969, foram realizados 27 filmes sobre o 

cangaço, entre “documentários, tentativas de leituras mais fiéis ao cangaço real, apropriação do 

cangaço como alegoria e mesmo paródias dos filmes mais famosos” (TOLENTINO, 2001, p. 

69). Observa-se, portanto, desde a década de 1920, uma fascinação pelo tema cangaço tanto por 

parte de cineastas como de espectadores (VIEIRA, 2007, p. 17). Entretanto, é somente a partir 

da obra de Lima Barreto que o cangaço se torna um gênero cinematográfico no Brasil, o qual 

foi apelidado de nordestern ou northeastern (TOLENTINO, 2001, p. 69), ambos neologismos 

que derivam do western americano11. Consoante Vieira (2007), além de O cangaceiro, 

enquadram-se no gênero nordestern os seguintes filmes: A morte comanda o cangaço (1960), 

Três cabras de Lampião (1962), Nordeste sangrento (1963), Corisco, o diabo loiro (1969), 

entre outros. 

Com roteiro também elaborado por Lima Barreto e diálogos complementados pela 

escritora cearense Rachel de Queiroz, O cangaceiro acompanha o ‘Capitão’ Galdino Ferreira e 

 
10  COMPANHIA Cinematográfica Vera Cruz. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. 

São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao272447/companhia-cinematografica-vera-cruz. Acesso em: 

05 de agosto de 2021. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7. 
11  Xavier (2007) explica que “o western construiu um universo radicalmente polarizado. De um lado, as forças 

de permanência; de outro, as forças do progresso, responsáveis pela estabilização e pela imposição de uma 

ordem social que se respeita. […] prevalece, no gênero, a impostação dos conflitos como um duelo renovado 

entre vilões e heróis, onde, de um lado, tudo é mau e gera a desordem, a injustiça, e, de outro, tudo é bom e 

serve à ordem, à convivência pacífica entre cidadãos amparados numa ordem jurídica inconteste” (XAVIER, 

2007, p. 148). Tal polarização também pode ser observada nos filmes classificados como nordestern, porém 

com peculiaridades relativas à cor local, como volantes contra cangaceiros, cidade contra caatinga, 

coronelismo contra população humilde, moça de família contra mulher do cangaço etc. (VIEIRA, 2007, p. 

68). 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao272447/companhia-cinematografica-vera-cruz
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seu bando de cangaceiros. Ao invadirem uma pequena cidade no interior do Nordeste, Galdino 

decide levar consigo a professora local, Olívia, e pede vinte contos de réis pelo seu resgate. 

Entretanto, um dos membros do bando, Teodoro, apaixona-se por Olívia e a ajuda a fugir, o que 

provoca a ira de Galdino. Paralelamente à desavença entre os dois cangaceiros, uma volante, 

organizada pelos líderes da cidade de Olívia, planeja eliminar o bando de Galdino. 

Ao apresentar uma análise do filme sob a perspectiva do western americano, Phillips 

(2014) afirma que a narrativa fílmica de O cangaceiro pode ser segmentada em três grandes 

atos12. O primeiro concentra-se em Galdino e seu bando; o segundo é marcado pela bifurcação 

da ação e do espaço narrativo (PHILLIPS, 2014): uma parte segue acompanhando Galdino e 

seu bando, enquanto a outra atém-se à fuga de Teodoro e Olívia. No segundo ato, Galdino e os 

cangaceiros comportam-se tanto como perseguidores como perseguidos, pois ao mesmo tempo 

que buscam Teodoro e Olívia, são procurados pela volante. Por fim, o terceiro ato apresenta 

uma recombinação do espaço narrativo original (PHILLIPS, 2014), em que o bando e Teodoro 

defrontam-se. 

O filme introduz o primeiro ato com um plano geral dos cangaceiros montados a cavalo 

atravessando a tela da direita para a esquerda; a câmera está posicionada em contraluz, o que 

faz com que vejamos apenas a silhueta do bando. Essa primeira cena funde-se com a seguinte, 

que mostra os cangaceiros descendo um declive; há, então, um corte para um outro homem 

andando por uma trilha que o conduz aos cangaceiros. Ao avistá-los, ele corre 

desesperadamente na direção oposta, deparando-se com um grupo de homens; quando os 

cangaceiros o alcançam, entendemos que o primeiro homem se trata de um soldado encarregado 

de escoltar funcionários civis do Rio de Janeiro que estão naquele local para medir as terras a 

fim de abrir uma estrada de rodagem. Quando os funcionários informam a razão pela qual se 

encontram naquela região, Galdino identifica-se, afirmando que “enquanto Capitão Galdino 

Ferreira for governador da caatinga, por aqui não passa rodagem nenhuma”. 

Na sequência seguinte, o bando invade uma pequena cidade, onde há uma sucessão de 

atos violentos. Em meio aos tiros, a população amedrontada corre para todos os lados. Uma 

mulher é raptada e outra tem seu rosto marcado com ferro em brasa; casas são furtadas; a cadeia 

é saqueada e policiais – a quem os cangaceiros referem-se como ‘macacos’ – são enforcados. 

Uma vez instalado o caos, os cangaceiros encontram-se reunidos em um espaço que se 

assemelha a uma dependência da prefeitura da cidade; junto a eles estão duas autoridades locais, 

 
12 O professor de roteiro Robert McKee define ato como uma série de sequências cujo ponto culminante está em 

uma cena que acarreta uma reviravolta na história (MCKEE, 1997, p. 41). 



20 

 

   

 

a quem Galdino questiona se ninguém vai reclamar-lhes seus direitos. De maneira repentina, 

entra uma senhora angustiada, que afirma que um dos cangaceiros presentes matou sua cabra 

de leite; Galdino, então, exige que o responsável pague à senhora o valor de 200 mil-réis para 

que ela possa comprar uma outra cabra. Furioso, o cangaceiro acusado joga-lhe o dinheiro, 

insultando-a e dizendo que se trata de esmola; Galdino mostra-se indignado diante da atitude 

do homem, estapeia-o e exige que o cangaceiro pague à senhora o que lhe é devido. 

Após abandonarem a dependência, os cangaceiros dirigem-se à escola da cidade, onde 

se encontra a professora Olívia. Nesse momento, somos introduzidos também ao braço-direito 

de Galdino, Teodoro, que fita Olívia; o olhar de Teodoro direcionado à professora chama a 

atenção da companheira de Galdino, Maria Clódia. Galdino decide levar a moça consigo e deixa 

na lousa um aviso informando que a professora foi levada pelo bando e que deve ser pago o 

valor de 20 contos de réis pelo seu resgate. 

Os cangaceiros, então, encaminham-se ao local onde estão acampados; há um diálogo 

entre Teodoro e Galdino no qual o primeiro questiona as intenções do segundo em relação à 

professora. A insistência de Teodoro no assunto deixa Galdino desconfiado, que avisa a um dos 

cangaceiros que somente ele pode entrar no local onde Olívia é mantida presa. Entretanto, 

momentos depois, Teodoro leva um prato de comida para Olívia e promete ajudá-la a fugir; a 

partir dessa interação, é nítido o interesse de Teodoro por Olívia. As cenas subsequentes 

retratam o cotidiano do bando, como as refeições, momentos de descontração etc. 

Paralelamente, é formada a Terceira Volante cujo objetivo é eliminar o bando de Galdino. 

Horas depois do diálogo entre Teodoro e Olívia, já no período noturno, Maria Clódia 

tenta conversar com Teodoro, perguntando-lhe a razão pela qual ele está tão distante; nesse 

momento, entendemos que Maria Clódia é apaixonada por Teodoro, com quem teve um caso. 

Teodoro, então, manda-a embora. Quando todos vão dormir, com a ajuda de um outro membro 

do bando, Teodoro consegue fugir com Olívia. Encerra-se, assim, o primeiro ato do filme. 

O segundo ato divide-se entre os momentos partilhados por Teodoro e Olívia, em que 

há o desenvolvimento do romance dos dois, e a busca de Galdino e seu bando pelos dois 

fugitivos, havendo, portanto, uma bifurcação do espaço narrativo (PHILLIPS, 2014). Nesse 

ínterim, há um confronto entre a Terceira Volante e os cangaceiros, do qual o bando sai 

vitorioso. O espaço narrativo é recombinado no momento em que Teodoro mata o cangaceiro 

enviado para procurá-los na mata. Teodoro separa-se de Olívia, que retorna à cidade, iniciando, 

assim, o terceiro e último ato do filme. 
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O terceiro ato compreende o embate entre Galdino, acompanhado pelo seu bando, e 

Teodoro. Este último, apesar de encontrar-se em larga desvantagem, apresenta uma boa 

pontaria e, ao esconder-se sob um monte rochoso, atira em vários de seus ex-companheiros; o 

primeiro a ser atingido é Galdino, lesionando-o gravemente. O confronto estende-se até o dia 

seguinte, quando a munição de Teodoro se esgota, obrigando-o a render-se. Galdino, então, 

permite que Teodoro escolha a maneira como deseja morrer. Por sua vez, Teodoro sugere um 

duelo entre os dois, porém tem seu pedido recusado por Galdino, que se encontra débil devido 

ao ferimento de bala. Galdino dá-lhe uma única opção: aponta para uma árvore que se encontra 

a aproximadamente 800 metros de distância e exige que ele caminhe sem pressa até a árvore. 

Ao passar pela árvore, cada um dos membros do bando atirará uma única vez, totalizando 23 

tiros, excluindo o próprio Galdino; caso nenhuma bala o atinja, ele será um homem livre para 

encontrar-se com sua amada, Olívia. Um dos cangaceiros opõe-se à proposta de Galdino, 

afirmando que não é capaz de atirar em Teodoro; no mesmo instante, Galdino atira nele, 

matando-o. Teodoro lamenta o ocorrido e, então, começa a caminhar em direção à árvore. Maria 

Clódia revolta-se com a atitude do Galdino, joga sua pistola e munição aos pés de Galdino e 

desafia-o a atirar e quebrar a promessa feita a Teodoro. Galdino, no entanto, mostra-se 

irredutível e pede aos cangaceiros que se preparem. Quando Teodoro passa pela árvore, os 

homens começam a atirar. Ele é atingido mais de uma vez; um tiro fatal derruba-o. Com 

dificuldade, ele desloca-se até um riacho, profere as palavras “não posso ir; nasci aqui e vou 

morrer aqui; olha a terra do meu sertão” e morre; seu corpo funde-se à terra e desaparece13. 

O cangaceiro encerra-se da mesma forma como começou: um plano geral dos 

cangaceiros montados a cavalo atravessando a tela; porém, dessa vez, eles deslocam-se da 

esquerda para a direita, como se retornassem “desse episódio aventureiro para reiniciar sua luta 

no sertão” (VIEIRA, 2007, p. 92). 

  

 
13  Anteriormente, em um diálogo com Olívia, Teodoro comenta a forte ligação que possui com o sertão e que 

não consegue imaginar-se vivendo em outro lugar; fazendo a seguinte afirmação: “Nasci aqui, aqui vivo e 

aqui morro, seja como for… Parece até que tenho um bocado desta terra desmanchada no sangue”. As palavras 

ditas por ele instantes antes de morrer somadas à fusão de seu corpo com a terra são uma referência a essa 

conversa. 
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3 TRADUÇÃO AUDIOVISUAL 

A Tradução Audiovisual (TAV) ocupa-se da tradução de textos audiovisuais, os quais 

se caracterizam pela interação entre os canais auditivo e visual. Díaz Cintas e Remael (2021, p. 

4) explicam que, enquanto a literatura e a poesia evocam uma determinada realidade, textos 

audiovisuais representam-na e a tornam factual por meio de imagens editadas e combinadas por 

um diretor. Dessa forma, o significado de uma obra audiovisual é transmitido não apenas por 

diálogos entre personagens, mas, também, por imagens, gestos, movimentos de câmera, efeitos 

especiais etc. (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021, p. 4). Chaume (2013) detalha o conceito de 

texto audiovisual: 

[…] textos audiovisuais fornecem informações (traduzíveis) por meio de dois canais 

de comunicação que veiculam simultaneamente significados codificados utilizando 

diferentes sistemas sígnicos: o canal auditivo, através do qual vibrações acústicas são 

transmitidas e recebidas como palavras, informações paralinguísticas, a trilha sonora 

e efeitos especiais; e o canal visual, através do qual ondas de luz são transmitidas e 

recebidas como imagens, cores e movimento, assim como cartazes ou legendas 

contendo signos linguísticos, etc. (CHAUME, 2013, p. 105, tradução minha14). 

Entretanto, deve-se ressaltar que, por muito tempo, o texto audiovisual, no âmbito da 

TAV, esteve atrelado a uma perspectiva exclusivamente linguística, concentrada na passagem 

de trechos curtos e descontextualizados de diálogos de uma língua-fonte para uma língua-alvo 

(PÉREZ-GONZÁLEZ, 2014, p. 185). A expansão do escopo da TAV para além dos limites dos 

Estudos da Tradução é reflexo dos avanços de uma sociedade impulsionada pela tecnologia, na 

qual “o valor das imagens em movimento, acompanhadas de som e texto, é crucial quando se 

trata da participação na comunicação.” (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021, p. 1, tradução 

minha15). Pérez-González (2014) explica que a necessidade de se compreender a relação 

interdependente entre as diversas camadas de significação de um texto audiovisual tem se 

mostrado cada vez mais urgente em um contexto de transformações aceleradas nas 

textualidades audiovisuais. 

 
14  Do inglês: “[…] audiovisual texts provide (translatable) information through two channels of communication 

that simultaneously convey codified meanings using different sign systems: the acoustic channel, through 

which acoustic vibrations are transmitted and received as words, paralinguistic information, the soundtrack 

and special effects; and the visual channel, through which light waves are transmitted and received as images, 

colours, movement, as well as posters or captions with linguistic signs, etc.”. 
15  Do inglês: “[In a technologically driven multimedia society like the present one], the value of moving images, 

accompanied with sound and text, is crucial when it comes to engaging in communication.” 
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No início da década de 2000, o crescimento exponencial da TAV enquanto área de 

pesquisa acadêmica – e prática profissional – já era atestado por estudiosos, como Mayoral 

Asensio (2001), que afirma: “[a] tradução audiovisual está experimentando uma revolução 

fomentada pelo incremento espetacular da oferta e procura de produtos audiovisuais” 

(MAYORAL ASENSIO, 2001, n.p, tradução minha16). O autor atribui tal ‘revolução’ a: i) 

multiplicação de redes de televisão regionais e locais; ii) incremento de atividades como o 

ensino a distância; iii) aparição de plataformas digitais, vídeo sob demanda etc.; iv) ampliação 

da televisão a cabo; v) ampliação das emissões de televisão via satélite (MAYORAL 

ASENSIO, 2001, n.p). 

Vinte anos mais tarde, as transformações acarretadas pelas tecnologias digitais são ainda 

mais profundas quando se trata da “criação, produção, distribuição e a potencial manipulação 

de novos conteúdos audiovisuais” (CHAUME, 2019, p. 1, tradução minha17). Chaume (2019, 

p. 4) afirma que essas transformações determinaram o surgimento de novas modalidades de 

TAV, a reformulação de modalidades existentes e a ampliação do próprio conceito de tradução 

audiovisual, delineando um novo modelo de TAV – completamente diferente daquele com o 

qual estávamos familiarizados uma década atrás. Dentre as mudanças apontadas pelo autor que 

contribuem para essa conjuntura, destacam-se: 

i. Novas gerações cresceram com a tecnologia digital, desenvolvendo aptidão 

digital logo nos primeiros anos da infância; 

ii. Novas audiências constantemente conectadas à Internet, aumentando sua 

capacidade de atuar na produção, distribuição e tradução de qualquer produto 

audiovisual, especialmente aqueles que não são distribuídos pelos meios 

oficiais de cada país; 

iii. O fato de que todos os produtos audiovisuais digitais podem ser acessados por 

meio de qualquer dispositivo, computador, televisão, celular ou tablet; 

iv. O uso generalizado de novos dispositivos, notebooks, iPods, tablets etc. que 

permitem que novas audiências consumam o que quiserem a qualquer 

momento; 

v. A consolidação de formas lúdicas que se popularizaram ao longo das últimas 

décadas (videogames, webtoons e webséries, videoclipes etc.); 

 
16  Do espanhol: “La traducción audiovisual está experimentando una revolución fomentada por el incremento 

espectacular de la demanda y la oferta de productos audiovisuales […]”. 
17  Do inglês: “[In the field of media communication, digitalization facilitates] the creation, production, 

distribution and potential manipulation of new audiovisual contents.”. 
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vi. Um aumento no consumo de todas as modalidades de TAV; a possibilidade 

de escolher a modalidade preferida; e, às vezes, o consumo de duas ou mais 

modalidades simultaneamente. 

Por modalidades de TAV, entende-se os vários tipos de transferência de textos 

audiovisuais de uma língua para outra – tradução interlinguística – ou dentro de uma mesma 

língua – tradução intralinguística. Chaume (2013) propõe a categorização das diferentes 

práticas tradutórias de TAV em dois grandes grupos: revocalização e legendagem. O primeiro 

abarca as modalidades em que há a gravação e inserção de uma nova faixa de diálogos no texto 

original e, posteriormente, a sincronização sonora (CHAUME, 2013, p. 106-107); a faixa 

original pode ser substituída – como ocorre na dublagem – ou colocada em volume baixo – 

como ocorre no voice-over. O autor também menciona interpretação simultânea de filmes, 

comentário livre (free commentary), fã-dublagem (fandubbing) e audiodescrição (AD) como 

modalidades de revocalização. Díaz Cintas e Remael (2021) incluem narração e interpretação 

simultânea ou consecutiva nessa categoria de TAV. 

O segundo grupo abarca as modalidades em que há a inserção de texto escrito – 

geralmente situado na parte inferior da tela ou próximo a ela – contendo a tradução dos diálogos 

do texto original; dessa forma, a tradução pode ser lida enquanto os personagens falam 

(CHAUME, 2013, p. 107). Além da legendagem convencional, o autor menciona legendagem 

descritiva, supra-legendagem, legendagem em tempo real e fã-legendagem (fansubbing) como 

modalidades de legendagem. 

Visto que o presente trabalho visa apresentar uma proposta de legenda descritiva para o 

filme brasileiro O cangaceiro (1953), o enfoque será dado a essa modalidade. 
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4 LEGENDAGEM DESCRITIVA 

Este capítulo está dividido em dois subcapítulos. O primeiro discorre sobre a adoção, 

para esta pesquisa, do termo legendagem descritiva em detrimento de legendagem para surdos 

e ensurdecidos (LSE). O segundo apresenta um panorama dessa modalidade de TAV e os 

principais aspectos que a diferenciam da legendagem convencional. 

4.1 LEGENDAGEM PARA SURDOS E ENSURDECIDOS 

Legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE) trata-se de uma tradução do termo que 

designa essa modalidade na língua inglesa, subtitling for the deaf and the hard of hearing 

(SDH). Embora amplamente utilizada por pesquisadores da área ao redor do mundo, Neves 

(2019) afirma que a denominação ‘SDH’ logo se mostrará ultrapassada e propõe a adoção de 

um novo termo: enriched (responsive) subtitling (legendagem enriquecida-responsiva). A 

autora explica que ‘enriquecida’ refere-se a todos os elementos acrescentados às legendas que 

a tornam importante para usuários específicos e ‘responsiva’ às propriedades padronizadas que 

permitem que as legendas transitem por diferentes mídias e plataformas (NEVES, 2019, p. 84). 

Neves (2019) complementa que essa mudança removeria o estigma da deficiência. Além disso, 

tem sido demonstrado que essa modalidade de TAV pode ser proveitosa para outros tipos de 

público, como falantes não-nativos da língua das legendas, pessoas com dificuldade de 

aprendizagem e idosos (NEVES, 2009; NEVES, 2019; CHAUME, 2013). Também é comum 

que o público não-surdo faça uso desse tipo de legenda em locais barulhentos (NEVES, 2008). 

À luz dos aspectos apontados por Neves (2019), optou-se, nesta pesquisa, pelo emprego 

da denominação legendagem descritiva, proposta pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) 

na Instrução Normativa n.º 128, a qual “regulamenta o provimento de recursos de acessibilidade 

visual e auditiva nos segmentos de distribuição e exibição cinematográfica.” (BRASIL, 2016). 
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4.2 PANORAMA ACERCA DA LEGENDAGEM DESCRITIVA 

Nos últimos anos, a legendagem descritiva – junto à AD – tem ganhado imensa 

visibilidade no domínio da TAV. A princípio, houve certa resistência por parte de alguns 

acadêmicos da tradução ao reconhecimento de tais práticas como modalidades de TAV, uma 

vez que ambas eram exclusivamente qualificadas como intralinguísticas. Para sanar essa 

questão, Díaz Cintas (2005) propõe a ampliação do conceito de acessibilidade: 

Acessibilidade na nossa área significa disponibilizar um programa audiovisual para 

aqueles que não poderiam ter acesso a ele, sempre tendo em mente um grau de 

deficiência por parte do beneficiado. Gostaria de expandir o conceito e argumentar 

que, essencialmente, dublar, legendar ou fazer uso do voice-over para traduzir um 

programa partilha da ideia de acessibilidade da mesma forma que a legendagem 

descritiva ou AD. Apenas os públicos-alvo são diferentes. Seja uma barreira 

linguística ou sensorial, o objetivo do processo tradutório é exatamente o mesmo: 

facilitar o acesso a uma fonte de informação e entretenimento. Dessa forma, 

acessibilidade torna-se um denominador comum que atravessa essas práticas. (DÍAZ 

CINTAS, 2005, p. 4, tradução minha18). 

Pode-se, então, afirmar que esse tópico já foi superado e tanto a legendagem descritiva como a 

AD são consideradas parte integral da TAV (ZÁRATE, 2020; DÍAZ CINTAS, 2005). 

Entretanto, no âmbito da legendagem descritiva, a concepção errônea de que se trata 

necessariamente de uma prática intralinguística ainda perdura. Szarkowska (2013) atribui esse 

equívoco a dois fatores. Primeiro, os debates acerca da legendagem descritiva centraram-se na 

língua inglesa e nos países anglófonos – especificamente Estados Unidos e Reino Unido, 

pioneiros na disponibilização de legendas voltadas para o público s/Surdo e ensurdecido –, onde 

se atesta o consumo majoritário de produções nacionais; essa, porém, não é a realidade de outros 

países – principalmente aqueles com um número elevado de produções estrangeiras importadas 

(SZARKOWSKA, 2013, p. 68). Segundo, há a crença de que as legendas interlinguísticas 

voltadas para o público não-surdo são suficientes para que pessoas s/Surdas e ensurdecidas 

tenham acesso ao conteúdo de um programa audiovisual de forma integral, o que não é verdade. 

Relativamente ao segundo fator, a autora cita uma reflexão de Díaz Cintas (2003), que ainda se 

faz muito necessária: 

 
18  Do inglês: “Accessibility in our field means making an audiovisual programme available to people that 

otherwise could not have access to it, always bearing in mind a degree of impairment on the part of the receiver. 

I would like to expand the concept and argue that, in essence, to lip-sync, to subtitle or to voice-over a 

programme shares as much the idea of accessibility as SDH or AD. Only the intended audiences are different. 

Whether the hurdle is a language or a sensorial barrier, the aim of the translation process is exactly the same: 

to facilitate the access to an otherwise hermetic source of information and entertainment. In this way, 

accessibility becomes a common denominator that underpins these practices.”. 
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Desconsiderar esse tipo de legendagem [descritiva interlinguística] implicaria na 

aceitação implícita da falácia de que Surdos e ensurdecidos assistem somente a 

programas produzidos originalmente em sua língua materna, quando não há dúvidas 

de que eles também assistem a programas provenientes de outras línguas e culturas. 

Isso, por sua vez, significaria que eles são forçados a usar as mesmas legendas 

interlinguísticas que pessoas ouvintes, quando, para todos os efeitos, essas legendas 

são inadequadas para suas necessidades. (DÍAZ CINTAS, 2003, p. 200, tradução 

minha19). 

Díaz Cintas (2003) também afirma que classificar essa modalidade como 

exclusivamente intralinguística significa ignorar o fato de que legendagem descritiva enquanto 

prática interlinguística tem crescido no mercado de DVDs – e, mais recentemente, nas 

plataformas de streaming (ZÁRATE, 2020). 

A definição de legendagem descritiva proposta pela Ancine na Instrução Normativa 

nº128 mostra-se a par dessa questão, caracterizando-a como uma prática em que há a: 

[...] conversão do texto oral para o texto escrito de uma língua para outra, dentro de 

uma mesma língua ou de uma língua de sinais para uma língua escrita […]. Devem 

ser explicitadas informações de efeitos sonoros, música, sons do ambiente, silêncios 

significativos e aspectos paralinguísticos do discurso perceptíveis pela entonação ou 

pela emissão de sons não verbais – como choro ou riso –, bem como adicionada a 

identificação dos falantes.  (BRASIL, 2016). 

Diferentemente da legendagem convencional, a legendagem descritiva não se limita à 

tradução das falas, sendo o acréscimo de informações adicionais seu principal atributo. Díaz 

Cintas (2010) destrincha os cinco componentes que devem estar presentes nessa modalidade de 

TAV: i) o que é dito: os diálogos dos atores/pessoas que falam no programa audiovisual, assim 

como as canções; ii) quem o diz: a indicação do falante quando necessário; iii) como é dito: 

informações paralinguísticas que acompanham a entrega dos diálogos ou monólogos, como a 

ênfase, a entonação, o tom da voz, os sotaques etc.; iv) o que se ouve: os efeitos sonoros, sons 

de ambiente e música instrumental; v) o que se vê: os elementos discursivos que aparecem em 

tela e estão em outros idiomas, como cartas, cartazes, grafites etc. (DÍAZ CINTAS, 2010, p. 

160). 

Neves (2005) afirma que as legendas descritivas devem apresentar o máximo possível 

de diálogos e informações apreendidas através do canal auditivo. Isso, porém, pode implicar a 

diminuição do desfrute por parte do público ao assistir ao programa legendado, pois aquilo que 

é percebido por meio do som é explicitado de maneira escrita, o que torna as legendas mais 

 
19  Do inglês: “Failing to account for this type of subtitling would imply a tacit acceptance of the fallacy that the 

deaf and hard-of-hearing only watch programmes originally produced in their mother tongue, when there is 

no doubt that they also watch programmes originating in other languages and cultures. This in turn would 

mean that they are forced to use the same interlingual subtitles as hearing people, when those subtitles are, to 

all intents and purposes, inappropriate for their needs.”. 
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densas (NEVES, 2005). Portanto, o tradutor audiovisual que se dedica a essa prática deve fazer 

com que as legendas se harmonizem com o som e as imagens, facilitando seu processo de leitura 

e, consequentemente, garantindo ao público uma experiência aprazível (NEVES, 2005). Para 

tal, o profissional envolvido deve levar em consideração uma série de parâmetros de ordem 

técnica e linguística no momento de elaboração das legendas. 

Os parâmetros utilizados na legendagem de O cangaceiro (1953) serão apresentados no 

capítulo seguinte. 
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5 PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DAS LEGENDAS 

DESCRITIVAS DE O CANGACEIRO (1953) 

Este capítulo discorre sobre os parâmetros utilizados para a elaboração das legendas 

descritivas de O cangaceiro (1953). São quatro subcapítulos; o primeiro apresenta as etapas do 

processo de legendagem do filme. Os subcapítulos subsequentes abordam, respectivamente, os 

parâmetros técnicos, os parâmetros linguísticos e os aspectos específicos da legendagem 

descritiva. O primeiro subcapítulo está dividido em seis seções: configuração das legendas, 

posição das legendas, duração das legendas, intervalo entre legendas consecutivas, velocidade 

de leitura e marcação das legendas. O segundo subcapítulo apresenta quatro seções: redução 

textual, segmentação, linguagem não-padrão e uso de maiúsculas e itálico. Por fim, o terceiro 

subcapítulo dispõe de quatro seções: identificação dos falantes, elementos paralinguísticos, 

efeitos sonoros e música. Para cada seção, são apresentados exemplos extraídos das legendas 

produzidas para o filme. 

5.1 PROCESSO DE LEGENDAGEM 

O processo de legendagem de O cangaceiro (1953) dividiu-se em três etapas. Primeiro, 

reuni os parâmetros que seriam utilizados na elaboração das legendas; fundamentei-me em Díaz 

Cintas e Remael (2021), Zárate (2021), Romero-Fresco (2015 apud ROMERO-FRESCO, 

2018a), Naves et al. (2016), Santiago Vigata, Oliveira e Silveira (2021), Araújo (2008), Neves 

(2005, 2010) e Nascimento (2013, 2018). 

Deve-se ressaltar que grande parte das pesquisas com as quais tive contato envolvendo 

a produção de legendas descritivas para obras audiovisuais – como Oliveira (2016) e Sampieri 

(2018) – baseiam-se nos parâmetros propostos pelo Guia para produções audiovisuais 

acessíveis (Naves et al., 2016). O desenvolvimento do Guia (Naves et al., 2016), o qual 

apresenta parâmetros para audiodescrição (AD), legendagem descritiva e janela de Libras, 

representou um marco naquilo que se refere à luta pelo pleno acesso a obras audiovisuais no 

Brasil.  
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Para esta pesquisa, no entanto, decidiu-se pela elaboração das legendas do filme O 

cangaceiro (1953) com base não apenas no Guia – o qual, sem dúvida alguma, desempenhou 

um papel fundamental nesse processo –, mas, também, em publicações de autores que 

representam a comunidade científica internacional da TAV, como Díaz Cintas e Remael (2021), 

Zárate (2021) e Romero-Fresco (2015 apud ROMERO-FRESCO, 2018a). Pretende-se, assim, 

contribuir para os estudos de acessibilidade audiovisual no contexto da produção científica 

brasileira, trazendo materiais recentes de pesquisadores de outros países. Publicações de 

pesquisadoras brasileiras como Araújo (2008) e Nascimento (2013, 2018) também auxiliaram 

no processo de busca por parâmetros que garantam uma experiência audiovisual agradável 

àqueles que fazem uso desse tipo de modalidade de TAV.  

Um aspecto a ser salientado em relação ao emprego de parâmetros propostos por 

diferentes autores é o fato de que a produção das legendas descritivas para O cangaceiro (1953) 

se trata de um trabalho de pesquisa, o que significa que tive liberdade para tal. Em contrapartida, 

traduções feitas para empresas de legendagem devem seguir à risca os parâmetros adotados por 

estas. 

A segunda etapa do processo de legendagem consistiu em assistir ao filme atentando-

me, especificamente, à presença de efeitos sonoros e música. Para cada inserção de um desses 

dois componentes da trilha sonora no filme, indiquei, em um arquivo .docx, o tempo em minutos 

e segundos em que aparecem, acompanhado de possíveis descrições que poderiam ser utilizadas 

no momento da legendagem. Nessa etapa, já foi possível observar a recorrência do tema musical 

principal (“Mulher rendeira”), assim como a repetição das músicas instrumentais orquestradas 

dos créditos iniciais no decorrer do filme.  

Por fim, a terceira etapa refere-se à legendagem em si, a qual foi realizada no Subtitle 

Edit20. Devido à complexidade tanto dos diálogos como da trilha musical, optou-se pela divisão 

da legendagem em duas subetapas21. Na primeira, legendei diálogos, efeitos sonoros e canções; 

na segunda, concentrei-me na legendagem das músicas instrumentais orquestradas. 

Em relação à segunda subetapa, um aspecto deve ser ressaltado. Embora já dispusesse 

do arquivo .docx produzido na etapa precedente, constatei que seria contraproducente ter de 

retroceder ou avançar o vídeo sempre que a recorrência de uma música fosse identificada. 

 
20 Software livre para a criação de legendas. Disponível em: https://nikse.dk/SubtitleEdit.  
21 Salienta-se, porém, que essa decisão se justifica pelo tempo de que dispunha para dedicar-me às legendas. 

Geralmente, profissionais de legendagem trabalham com prazos curtos e priorizar um elemento da trilha sonora 

de cada vez dificilmente será possível, salvo contextos de pesquisa acadêmica. 

https://nikse.dk/SubtitleEdit
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Assim, decidi gravar22 cada trecho em que há a inserção de músicas instrumentais orquestradas 

no filme. Os trechos foram reunidos em pastas de acordo com o sentimento suscitado pela 

música – por exemplo, “músicas cômicas” – ou consoante o personagem – por exemplo, 

“Teodoro”. 

 

Figura 1 – Captura de tela da pasta "Teodoro" 

 
 Fonte: A autora 

 

 Dessa forma, ao reunir em uma mesma pasta as músicas de acordo com um 

denominador comum – sentimento suscitado ou personagem –, o processo de verificar se se 

tratava, de fato, de uma repetição ou de uma música distinta foi facilitado. 

5.2 PARÂMETROS TÉCNICOS 

Os parâmetros técnicos dizem respeito a: i) configuração das legendas; ii) posição das 

legendas; iii) duração das legendas; iv) intervalo entre legendas consecutivas; v) velocidade de 

leitura; vi) marcação das legendas. 

5.2.1 Configuração das legendas 

Configuração das legendas refere-se aos seguintes aspectos: fonte e cor; número de 

linhas e número de caracteres por linha. 

 
22 A gravação foi feita por meio da ferramenta Xbox Game Bar, a qual pode ser instalada gratuitamente pelo site 

da Microsoft para usuários do sistema operacional Windows. Disponível em: https://www.microsoft.com/pt-

br/p/xbox-game-bar/9nzkpstsnw4p?activetab=pivot:overviewtab.   

https://www.microsoft.com/pt-br/p/xbox-game-bar/9nzkpstsnw4p?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/pt-br/p/xbox-game-bar/9nzkpstsnw4p?activetab=pivot:overviewtab
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Visto que se recomenda a utilização de fontes sem serifa para legendagem (DÍAZ 

CINTAS; REMAEL, 2021; ZÁRATE, 2021), a fonte utilizada foi Verdana em cor amarela. 

Convencionalmente, legendas costumam apresentar-se em cor branca, porém, pelo fato de o 

filme O cangaceiro (1953) ser em preto e branco, optou-se pela cor amarela para aumentar o 

contraste entre imagens e legendas. Além disso, em uma pesquisa de recepção conduzida por 

Araújo (2008), os participantes s/Surdos mostraram preferência por legendas em cor amarela e 

fundo transparente. 

Figura 2 – Fonte e cor utilizadas nas legendas 

 
Fonte: A autora 

 

Quanto ao número de linhas, estabeleceu-se o limite de duas linhas por legenda, como 

é habitual na prática profissional de legendagem (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021). Cada linha 

apresenta um máximo de 36 caracteres, ou seja, uma legenda pode conter até 72 caracteres. 

5.2.2 Posição das legendas 

Convencionalmente, legendas apresentam-se centralizadas na parte inferior da tela para 

reduzir a obstrução da imagem. Díaz Cintas e Remael (2021) apontam três situações nas quais 

o deslocamento das legendas para outra região da tela pode fazer-se necessária: a) quando o 

fundo da parte inferior da tela é claro de tal modo que dificulte a leitura das legendas; b) quando 

uma ação importante ocorre na parte inferior da tela; c) quando um texto na obra original – 
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como legendas fornecendo datas – aparece no momento em que há presença de diálogo. (DÍAZ 

CINTAS; REMAEL, p. 94-95). 

Para o filme O cangaceiro (1953), não foi preciso mover as legendas para outra parte 

da tela por alguma das razões supramencionadas. No entanto, foi feita a inserção de legendas 

exercendo a função de nota explicativa na parte superior da tela, uma estratégia de tradução 

comum na modalidade de fã-legendagem23 (Figura 3). Diversas vezes ao longo do filme, tanto 

Galdino como outros membros de seu bando referem-se a policiais como “macacos”. Essa 

alcunha era utilizada por cangaceiros reais para denominar os soldados de polícia que formavam 

as chamadas ‘volantes’, enviadas pelo governo a fim de combater o movimento do cangaço 

(LEITE; BARACUHY; MARTINS, 2016). Partindo do pressuposto de que essa alcunha pode 

não ser de conhecimento do público, optou-se pela sua explicação em forma de nota na parte 

superior da tela (Figura 4). 

 

Figura 3 – Exemplo de nota explicativa 

 
Fonte: Ferrer-Simó (2005, p. 32) 

 

 

23  Ferrer-Simó (2005) explica que a fã-legendagem surgiu na década de 1990 como uma reação por parte do 

público entusiasta de animação japonesa à falta de produto no mercado. Entretanto, com a oferta crescente de 

animes nos últimos anos, a prática converteu-se em um método para difundir séries novas. A autora afirma 

que a fã-legendagem expandiu-se a ponto de influenciar nas decisões de profissionais do setor audiovisual e, 

consequentemente, no trabalho dos tradutores audiovisuais profissionais. Dentre as principais caraterísticas 

dessa modalidade, destacam-se: utilização de diferentes fontes e cores – até mesmo dentro de um mesmo 

programa –, variação de posicionamento das legendas e utilização de notas explicativas. Quanto a essa última, 

a autora comenta que fã-legendistas recorrem às notas para elucidar referências culturais. 
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Figura 4 – Exemplo 1 de nota explicativa utilizada na legendagem 

 
Fonte: A autora 

 

Notas explicativas também foram utilizadas para elucidar o significado de algumas 

expressões típicas de alguns estados da região Nordeste, como “rebolar no mato” (Figura 5) e 

“bulir” (Figura 6). 

 

Figura 5 – Exemplo 2 de nota explicativa utilizada na legendagem 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 6 – Exemplo 3 de nota explicativa utilizada na legendagem 
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Fonte: A autora 

5.2.3 Duração das legendas 

Para evitar que as legendas produzam um efeito cintilante (SANTIAGO VIGATA; 

OLIVEIRA; SILVEIRA, 2021), estipula-se a exposição mínima de um segundo para que o 

espectador tenha tempo suficiente para ler seu conteúdo (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021). 

Quanto à exposição máxima, recomenda-se, tradicionalmente, seis segundos para uma legenda 

com as duas linhas cheias contendo entre 35 e 42 caracteres cada uma. Entretanto, devido ao 

fato de o público mostrar-se cada vez mais propenso a consumir programas legendados, o tempo 

de exposição máxima reduziu-se para cinco segundos (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021), 

sendo este o parâmetro adotado para esta pesquisa. Deve-se ressaltar, porém, que, para algumas 

canções, foi necessário estender o tempo de exposição em tela de suas legendas em até sete 

segundos, como forma de acompanhar o seu ritmo original (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021, 

p. 134). 

5.2.4 Intervalo entre legendas consecutivas 

Díaz Cintas e Remael (2021) afirmam que, para que o espectador entenda que houve 

uma mudança de legenda, uma pausa deve ser colocada entre legendas consecutivas. Quando 
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uma legenda é colocada logo após a outra sem um intervalo entre ambas, o olho humano tem 

dificuldade de perceber que uma nova informação foi apresentada (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 

2021). Os autores recomendam, então, um intervalo de dois fotogramas entre legendas 

consecutivas – independentemente da taxa de quadros (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021). 

Os programas de legendagem apresentam uma função que cria uma pausa de forma 

automática após o tempo de saída de cada legenda (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021). Visto 

que a versão de O cangaceiro (1953) com a qual trabalhei apresenta uma taxa de quadros de 

23,976 fps, um intervalo de dois fotogramas equivale a 83 milissegundos. 

 

Figura 7 – Configuração do intervalo entre legendas no Subtitle Edit 

 
Fonte: A autora 

5.2.5 Velocidade de leitura 

Entende-se por velocidade de leitura a relação existente entre a quantidade de texto 

contida em uma legenda e seu tempo de exposição em tela; são duas as maneiras de medir a 

velocidade de leitura: palavras por minuto (ppm) e caracteres por segundo (cps) (DÍAZ 

CINTAS; REMAEL, 2021, p. 107). A Tabela 1 apresenta possíveis velocidades de leitura 

calculadas em ppm e cps, sendo esta a medida mais empregada na prática profissional de 

legendagem. 

 

Tabela 1 – Velocidades de leitura em palavras por minuto e caracteres por segundo 
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150 ppm 160 ppm 170 ppm 180 ppm 190 ppm 200 ppm 215 ppm 225 ppm 240 ppm 

12 cps 13 cps 14 cps 15 cps 16 cps 17 cps 18 cps 19 cps 20 cps 

Fonte: Adaptado de Díaz Cintas e Remael (2021, p. 112) 

 

Díaz Cintas e Remael (2021) explicam que o advento da tecnologia digital e o 

aparecimento do DVD – e, mais recentemente, dos serviços de streaming – possibilitaram o 

aumento progressivo da velocidade de leitura empregada na legendagem, já que os espectadores 

passaram a consumir em maior número obras audiovisuais legendadas e habituar-se com essa 

modalidade. Assim, velocidades baixas em torno de 12 cps – utilizadas na televisão – deram 

lugar a velocidades altas a partir de 15 cps. Os autores afirmam que medida de 17 cps está em 

via de tornar-se a velocidade preferida na indústria quando se trata de programas voltados para 

o público adulto (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021, p. 110). 

Para esta pesquisa, porém, adotou-se uma velocidade baixa – 13 cps – como parâmetro 

para a legendagem do filme O cangaceiro (1953). Essa decisão pauta-se em uma pesquisa 

empírica conduzida por Romero-Fresco (2015 apud ROMERO-FRESCO, 2018a) na qual foi 

feito o uso da tecnologia de eye tracking (rastreamento ocular). O autor afirma que quanto maior 

a velocidade de leitura adotada, maior será o tempo gasto pelo espectador para ler as legendas 

e, consequentemente, menor será o tempo gasto para explorar as imagens (ROMERO-

FRESCO, 2011 apud ROMERO-FRESCO, 2018a). A partir do estudo realizado com 103 

s/Surdos, ensurdecidos e não-surdos da Polônia, Espanha, Itália, França e Alemanha, foi 

possível determinar a média de distribuição de atenção dos espectadores entre texto e imagem 

dependendo do tempo de exposição do texto em tela (ROMERO-FRESCO, 2018a). Concluiu-

se que, quando as legendas são exibidas em uma velocidade 12 cps, o espectador divide sua 

atenção entre texto e imagens de maneira proporcional: 50% no texto e 50% nas imagens. Uma 

velocidade maior – 15 cps – faz com que o espectador se concentre nas legendas (60-65%), 

voltando-se às imagens por 40-35% do tempo; uma velocidade de 17 cps leva-o a explorar as 

imagens por apenas 20% do tempo (ROMERO-FRESCO, 2018a, p. 240-241). 

Portanto, partindo da ideia de que legendas foram feitas para serem lidas em conjunto 

com a exploração das imagens (ROMERO-FRESCO, 2018b), decidiu-se pela adoção de uma 

velocidade baixa, que transita entre aquela adotada pela televisão e aquela empregada pelas 

plataformas de streaming: 13 cps, com a possibilidade de estendê-la até 15,6 cps (uma margem 

de 20%) para diálogos densos. 
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5.2.6 Marcação das legendas 

A marcação refere-se à delimitação dos tempos de entrada e saída de uma legenda 

(NAVES et al., 2016). Fala-se de uma marcação satisfatória quando se obtém a sincronia entre 

os diálogos originais e as legendas. Díaz Cintas e Remael (2021) afirmam que a antecipação ou 

atraso das legendas em relação à trilha sonora original é o principal fator de frustração quando 

se assiste a um programa legendado. Os autores também explicam que a sincronia entre 

diálogos e legendas reforça a coesão semiótica da obra traduzida (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 

2021, p. 101). 

Quando se trata da legendagem descritiva, tradicionalmente, recomenda-se a sincronia 

das legendas com as imagens em vez dos diálogos pelo fato de o grupo para quem essa 

modalidade foi pensada ser o público s/Surdo. Ao elencar os princípios básicos da legendagem 

descritiva, Neves (2005, p. 139) afirma que as legendas devem conter a) o máximo possível de 

diálogos e informações apreendidas através do canal auditivo; b) da maneira mais acessível 

possível; c) em perfeita sincronia com as imagens; d) em uma velocidade que permita uma 

leitura confortável. Posteriormente, a autora reforça essa questão da priorização da sincronia 

com as imagens: 

[…] na legendagem descritiva, a sincronia deve ser obtida, em primeiro lugar, com a 

imagem. […] isso significa que as legendas devem estar em sincronia não com o início 

do diálogo, mas, sim, com a presença da imagem. E […] elas devem desaparecer 

quando não há referência visual àquilo que é lido. (NEVES, 2005, p. 181, tradução 

minha24) 

Entretanto, autores como Zárate (2021) defendem que essa modalidade deve também 

buscar a sincronia com os diálogos originais e imagens, pois, como a pesquisadora elucida: 

Tanto as deixas sonoras como as deixas visuais, como os movimentos labiais, 

imediatamente direcionarão o olhar do espectador para o local das legendas. É 

importante salientar que a surdez raramente implica a falta de acesso total ao som; na 

verdade, s/Surdos e ensurdecidos têm diferentes percepções de sons dependendo do 

grau e tipo de surdez que os afeta e o aparelho auditivo que eles usam. A sincronia 

das legendas com som e imagem é essencial para garantir que o espectador tenha uma 

experiência agradável. (ZÁRATE, 2021, p. 54, tradução minha25). 

 
24  Do inglês: “[…] in SDH, synchrony will need to be achieved, in the first place, with image. […] this means 

that subtitles should be in sync, not with the onset of speech, but with the presence of image. And again, they 

should disappear when there is no visual reference to what is read in them.”. 
25  Do inglês: “Both sound cues and visual cues, such as a mouth movement, will immediately direct the viewer’s 

gaze to the subtitle or caption area. It is important to remember that deafness very rarely entails a complete 

lack of access to sound and, in fact, d/Deaf and hard of hearing people will have different perceptions of 
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Para a legendagem do filme O cangaceiro (1953), então, buscou-se a sincronia entre 

diálogos e imagens. Em alguns momentos, porém, foi necessário atrasar um pouco o tempo de 

saída das legendas, pois o filme caracteriza-se por apresentar diálogos densos em uma 

velocidade alta e, embora estratégias de condensação e omissão – tratadas na próxima seção – 

tenham sido utilizadas, seria inviável reduzir o conteúdo das legendas sem afetar a mensagem 

original. A Tabela 2 apresenta um exemplo de diálogo cujas legendas sofreram um pequeno 

atraso no tempo de saída. 

 

Tabela 2 – Exemplo de marcação das legendas 

Falas 

originais 
Duraç

ão das 

falas 

Marcação das 

falas (início e 

fim) 

Legendas Marcação das 

legendas 

(entrada e 

saída) 

Duraç

ão das 

legend

as 
Galdino: Zé 

Fulastra! 
0,531 s 00:11:51,255 

→ 

00:11:51,786 

-[Galdino] Zé Fulastra! 

-[Zé Fulastra] Eu, capitão. 
00:11:50,959 

→ 

00:11:54,165 

3,206 s 

Zé Fulastra: 

Pronto, 

capitão! 

0,433 s 00:11:52,369 
→ 

00:11:52,802 
Galdino: Foi 

você que 

matou a cabra 

aqui da dona? 

1,360 s 00:11:53,229 
→ 

00:11:54,589 

-[Galdino] Você matou a cabra? 
-[Zé Fulastra] Foi sem querer… 

00:11:54,249 
→ 

00:11:58,784 

4,535 s 

Zé Fulastra: 

O tiro saiu… 

saiu sem eu 

querer, 

capitão. 

1,962 s 00:11:55,141 
→ 

00:11:57,103 

Galdino: O 

que lhe 

perguntei foi 

se você matou 

a cabra. 

1,767 s 00:11:57,323 
→ 

00:11:59,090 

[Galdino] Quero saber 

se você matou a cabra. 
00:11:58,868 

→ 

00:12:01,644 

2,776 s 

Zé Fulastra: 

Matar… O 

que que vou 

fazer? 

1,464 s 00:12:00,139 
→ 

00:12:01,603 

[Zé Fulastra] 

Matar…eu matei, capitão. 
00:12:01,728 

→ 

00:12:04,473 

2,745 s 

Zé Fulastra: 

Matar…eu 

matei, capitão. 

0,875 s 00:12:01,687 
→ 

00:12:02,562 
Galdino: De 

quanto a 

senhora carece 

para comprar 

outra cabra? 

1,338 s 00:12:03,172 
→ 

00:12:04,510 

[Galdino] Quanto custa uma outra? 00:12:04,557 
→ 

00:12:06,684 

2,127 s 

Fonte: A autora 

 

 
sounds depending on the degree and type of deafness they are affected by and on the hearing device they use. 

Synchronisation of subtitles with both sound and image is essential if the viewer is to have an enjoyable 

experience.”. 
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A cena em que há essa conversa entre Galdino e um dos membros de seu bando, Zé 

Fulastra, ocorre no início do filme, quando os cangaceiros encontram-se reunidos em um espaço 

que se assemelha a uma dependência da prefeitura da pequena cidade invadida por eles. Uma 

senhora entra no recinto acusando Zé Fulastra de ter matado a sua cabra de leite; Galdino 

mostra-se indignado com a situação e exige que Zé Fulastra pague à senhora o valor devido 

para que ela compre uma outra cabra. Esse diálogo, apesar de não apresentar um conteúdo 

denso, apresenta falas muito rápidas e legendá-las representou um grande desafio. Como é 

possível observar na Tabela 2, as duas primeiras falas foram unidas em forma de diálogo com 

o uso do hífen para indicar que as duas linhas de legendas são de pessoas distintas, sendo a fala 

original de Zé Fulastra (“Pronto, capitão!”) reduzida para “Eu, capitão”. Além disso, a legenda 

foi inserida cerca de 300 milissegundos antes do início do diálogo. Entretanto, mesmo com a 

redução da fala de Zé Fulastra e a antecipação da legenda, seu tempo de saída apresenta um 

atraso de cerca de 1,300 segundos em relação ao diálogo original, o que resultou no atraso de 

todas as legendas posteriores. Deve-se ressaltar também que a identificação dos falantes é 

fundamental nessa modalidade – principalmente em diálogos como esse –, porém isso acarreta 

uma diminuição considerável da quantidade de caracteres disponíveis para a legendagem dos 

diálogos, o que pode dificultar a tarefa de manter sempre os diálogos e as legendas 

sincronizados. 

5.3 PARÂMETROS LINGUÍSTICOS 

Os parâmetros linguísticos dizem respeito a: i) redução textual; ii) segmentação e iii) 

linguagem não-padrão; iv) uso de maiúsculas e itálico. 

5.3.1 Redução textual 

Quando a velocidade com que um personagem profere suas falas ultrapassa a velocidade 

de leitura adotada para a legendagem de um determinado programa, é necessário que as 

legendas passem por um processo de redução textual. Existem dois tipos de redução: parcial 
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(condensação) e total (omissão). A redução parcial envolve a condensação e uma tradução mais 

concisa do texto original, já a redução total implica a omissão de itens lexicais (DÍAZ CINTAS; 

REMAEL, 2021, p. 147). 

Como mencionado no item 5.2.6, o filme O cangaceiro (1953) caracteriza-se por 

apresentar diálogos densos em uma velocidade alta, o que fez com que o recurso de redução 

textual fosse empregado diversas vezes ao longo processo de legendagem. A Tabela 3 apresenta 

o primeiro diálogo que ocorre na obra, marcado por falas muito rápidas, sendo necessário 

recorrer tanto à condensação como à omissão. 

 

Tabela 3 – Relação entre velocidade das falas e velocidade das legendas 

Falas originais e 

duração 
Velocidade das 

falas transcritas 

em cps 

Legendas e duração Velocidade das 

legendas em cps 

Galdino: Boa tarde, seus 

moços. O que é que estão 

fazendo por essas 

bandas? 

Duração: 2,377 s 

27,77 cps [Galdino] Boa tarde. 

O que fazem por aqui? 

Duração: 2,720 s 

15,07 cps 

Homem: Somos 

funcionários civis do 

Rio… 

Duração: 1,062 s 

30,13 cps -[Homem] Somos funcionários… 

-[Galdino] Não é macaco, pois não? 

Duração: 4,105 s 

15,59 cps 

 

Galdino: O senhor está 

querendo dizer que não é 

macaco, pois não? Isso 

eu vejo logo. 

Duração: 2,318 s 

32,36 cps 

Homem: Somos 

funcionários civis do Rio 

de Janeiro e fomos 

mandados para fazer o 

levantamento dum 

traçado. 

Duração: 3,836 s 

25,55 cps [Homem] Somos funcionários civis  

e viemos fazer um levantamento. 

Duração: 4,170 s 

15,11 cps 

Galdino: Que 

instrumento é aquele? 

Duração: 0,703 s 

35,58 cps -[Galdino] O que é aquilo? 

-[Homem] É um teodolito. 

Duração: 3,210 s 

15,58 cps 

Homem: É um teodolito. 

Duração: 0,665 s 
22,56 cps 

Galdino: Não perguntei 

de quem é o instrumento. 

Perguntei pra que que 

serve. É máquina de tirar 

retrato? 

Duração: 3,798 s 

25,01 cps 

 

Não perguntei de quem é. 

É pra tirar retrato? 

Duração: 3,200 s 

 

13,75 cps 

 

Homem: É pra medir 

terreno. 

Duração: 0,889 s 

22,50 cps -[Homem] É pra medir terreno. 

-[Galdino] Medir pra quê? 

Duração: 3,353 s 

15,51 cps 

Galdino: Medir pra quê? 

Duração: 0,523 s 
26,77 cps 
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Homem: Pra abrir uma 

estrada de rodagem. 
Duração: 1,062 s 

31,07 cps -[Homem] Pra abrir uma estrada. 
-[Galdino] Sua viagem acaba aqui. 

Duração: 4,111 s 

15,57 cps 

Galdino: Então a sua 

viagem acaba aqui. 
Duração: 1,120 s 

26,79 cps 

Galdino: Volte e diga lá 

para o seu governo que 

ele fique mandando nas 

suas governanças e não 

se meta no sertão, onde 

mando eu. 
Duração: 3,704 s 

31,85 cps [Galdino] Diga pro seu governo 

que ele não se meta no sertão. 
Duração: 3,855 s 

15,56 cps 

Galdino: Enquanto 

Galdino Ferreira for 

governador da caatinga, 

por aqui não passa 

rodagem nenhuma. 

Duração: 4,082 s 

21,80 cps 

 

Enquanto Galdino Ferreira 

for governador da caatinga, 
Duração: 3,350 s 

15,52 cps 

por aqui não passa estrada nenhuma. 
Duração: 2,300 s 

15,22 cps 

Galdino: Vamos! Vire 

no pé e suma daqui! E 

deixe aí o tal de 

tiodorico. 
Duração: 3,173 s 

19,54 cps E deixe o tal de ‘tiodorico’. 
Duração: 1,870 s 

15,51 cps 

Fonte: A autora 

 

Como é possível observar na segunda coluna, as transcrições das falas ultrapassam 

consideravelmente a velocidade de leitura adotada – entre 13 e 15,6 cps – e, caso mantidas 

dessa forma, tornariam difícil ao espectador a tarefa de registrar e entender o conteúdo das 

legendas (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021, p. 147). Além da velocidade de leitura, outros 

fatores influenciam no processo de redução textual, como o número máximo de caracteres por 

linha de legenda – para esta pesquisa, são 36 caracteres – e o tempo disponível para cada 

legenda. Deve-se levar em consideração também a identificação dos falantes, elemento 

fundamental na legendagem descritiva e que é incluído na contagem de caracteres, o que torna 

reduções ainda mais necessárias. 

5.3.2 Segmentação 

A segmentação trata-se da divisão das falas do texto original em blocos de texto. Díaz 

Cintas e Remael (2021) explicam que uma segmentação cuidadosa das informações reforça 

aspectos essenciais na legendagem, como coesão e coerência, levando em consideração o curto 

espaço de tempo em que aparecem em tela. A segmentação das falas pode ser feita de duas 

maneiras: distribuindo o enunciado nas duas linhas de uma mesma legenda – quebra de linha – 
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ou em duas ou mais legendas (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021, p. 171). Para ambas, o tradutor 

audiovisual deve priorizar convenções sintáticas em vez do apelo estético, não buscando 

manter, por exemplo, legendas de duas linhas sempre no mesmo formato (DÍAZ CINTAS; 

REMAEL, 2021, p. 171).  

No capítulo sobre legendagem descritiva, o Guia para produções audiovisuais 

acessíveis (NAVES et al., 2016) dispõe de uma seção em que essa questão da segmentação é 

apresentada de maneira detalhada. São apresentados diversos exemplos de legendas mal 

segmentadas e, para cada uma, há uma proposta de ressegmentação. O Quadro 1 apresenta 

exemplos de legendas elaboradas nesta pesquisa; a primeira coluna mostra a legenda 

segmentada de maneira inadequada e a segunda, sua respectiva correção. 

 

Quadro 1 – Exemplos de segmentação 

Legendas mal segmentadas Legendas corrigidas 
[Teodoro] Comemos à noite quando 

arrancharmos para dormir. 
[Teodoro] Comemos à noite 

quando arrancharmos para dormir. 
Quando dei fé, tinha 

tomado conta de mim. 
Quando dei fé, 

tinha tomado conta de mim. 
[Galdino] Diga pro seu governo que 

ele não se meta no sertão. 
[Galdino] Diga pro seu governo 
que ele não se meta no sertão. 

Vendia leite nas casas com 
o menino novo. 

Vendia leite nas casas 
com o menino novo. 

[Teodoro] As estradas são ruins, mas 
tem água e sombra. 

[Teodoro] As estradas são ruins, 

mas tem água e sombra. 
Fonte: A autora 

 

De acordo com o Guia, uma má segmentação costuma manifestar-se nas orações 

coordenadas e subordinadas e nos sintagmas nominal, verbal, preposicional, adjetival e 

adverbial (NAVES et al., 2016, p. 51). O Quadro 1 apresenta dois exemplos de legendas em 

que há a quebra de sintagmas: “Quando dei fé, tinha tomado conta de mim” e “Vendia leite nas 

casas com o menino novo”. No primeiro exemplo, há uma quebra do sintagma verbal “tinha 

tomado” devido à separação dos verbos auxiliar e principal; já no segundo exemplo, há uma 

quebra do sintagma preposicional “com o menino novo” devido à separação da preposição 

“com” e o sintagma nominal “o menino novo”. O Guia recomenda que a segmentação seja feita 

entre os sintagmas e jamais dentro dos sintagmas (NAVES et al., 2016, p. 51). Os três exemplos 

restantes: “[Teodoro] Comemos à noite quando arrancharmos para dormir.”, “[Galdino] Diga 

pro seu governo que ele não se meta no sertão”, “[Teodoro] As estradas são ruins, mas tem água 

e sombra” são exemplos de orações nas quais a conjunção foi separada do restante da oração. 

Díaz Cintas e Remael (2021) afirmam que, quando uma legenda consiste em um período de 
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duas orações subordinadas ou coordenadas e não é possível manter as duas em uma legenda de 

uma linha por conta do limite de caracteres, cada oração deverá ocupar uma linha. 

5.3.3 Linguagem não-padrão 

O filme O cangaceiro (1953) foi roteirizado pelo próprio diretor, Lima Barreto, tendo 

seus diálogos complementados pela escritora cearense Rachel de Queiroz. A participação da 

autora de O Quinze (1930) no processo de roteirização da obra é reflexo do desejo da 

Companhia Cinematográfica Vera Cruz de trazer uma temática nacional aos seus filmes, como 

explica Tolentino (2001): 

Em resposta a tais críticas [de que não produzia um cinema “nacional”], a Vera Cruz, 

admitindo que não era essencialmente nacional o “conteúdo” dos seus filmes, dizia 

estar empenhada nessa busca quando das filmagens de O cangaceiro. E Lima Barreto, 

diretor desse filme, dizia que o seu tema era absolutamente nacional porque tratava 

do Nordeste e lá estaria o que ainda havia de brasileiro, uma vez que o Sul já se 

“contaminara” pelo elemento estrangeiro. E, apesar da incursão à la John Ford pelos 

domínios do cangaço, o seu filme seria considerado um importante precursor pela 

grande cinematografia brasileira dos anos 60. (TOLENTINO, 2001, p. 21, grifos da 

autora). 

Assim, com o propósito de trazer um caráter maior de fidedignidade ao texto, os 

diálogos de O cangaceiro (1953) são marcados pela presença de expressões típicas de alguns 

estados do Nordeste, como “bulir”, “cabra da peste” e “rebolar no mato”. Buscou-se conservar 

tais expressões nas legendas – exceto nos momentos em que foi necessário reduzir o conteúdo 

das falas devido à restrição de caracteres –, pois, como afirmam Rodrigues e Severo (2013), “o 

apagamento de traços típicos da fala de certos grupos sociais no processo tradutório resulta no 

apagamento de aspectos de suas respectivas culturas e condições sociais” (RODRIGUES; 

SEVERO, 2013, p. 305). Como apresentado no item 5.2.2, “bulir” e “rebolar no mato” tiveram 

seus significados explicitados em forma de nota explicativa situada na parte superior da tela. 
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5.3.4 Maiúsculas e itálico 

O emprego de maiúsculas na legendagem – no caso, legendas cujo texto encontra-se 

inteiramente em maiúsculas – restringe-se à tradução do título da obra legendada e a textos 

curtos que aparecem em tela, como manchetes de jornal, cartazes, grafites, frases em 

vestimentas etc. (DÍAZ CINTAS; REMAEL, 2021, p. 130). Para a legendagem de O 

cangaceiro (1953), recorreu-se às maiúsculas para legendar a mensagem que Galdino escreve 

no quadro-negro da escola em que Olívia ensina. 

 

Figura 8 – Uso de maiúsculas 

 
Fonte: A autora 

 

Consoante Díaz Cintas e Remael (2021), o itálico é, sobretudo, utilizado para legendar: 

a) falas proferidas por personagens que não se encontram em cena; b) vozes vindas do telefone, 

televisão, rádio, interfone etc.; c) monólogos interiores – pensamentos não-expressos por 

personagens –; d) títulos de livros, filmes, programas etc.; d) narrações; e) letra das canções. 

Em relação ao item (a), os autores salientam que falas de personagens que não aparecem, mas 

partilham do mesmo espaço ou estão próximos dos atores em tela, não são italicizadas (DÍAZ 

CINTAS; REMAEL, 2021, p. 132).  

O recurso do itálico pode causar confusão àqueles que estão no início de sua trajetória 

enquanto legendistas. Santiago Vigata, Oliveira e Silveira (2021) detalham essa questão, 

afirmando que é comum que estudantes de TAV utilizem o itálico para indicar:  
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[...] qualquer voz fora de plano [...], inclusive quando há um diálogo entre dois 

personagens mostrado em plano e contraplano. Nesse caso, não é conveniente 

produzir a alternância entre letra normal e itálico, uma vez que os dois personagens 

se encontram no mesmo lugar ao mesmo tempo, e o itálico é um recurso que remete 

a uma ideia de separação espacial ou temporal. (SANTIAGO VIGATA; OLIVEIRA; 

SILVEIRA, 2021, p. 244). 

Em O cangaceiro (1953), há um exemplo de fala que explicita um momento em que é 

necessário recorrer ao itálico. Na cena em que Galdino e o bando estão no recinto que se 

assemelha a uma dependência da prefeitura, entra uma senhora chorosa que acusa Zé Fulastra, 

um membro de bando, de ter matado sua cabra de leite. Antes de adentrar no local, a senhora 

grita: “Quero falar com o Capitão! Pelo amor de Deus!”; por estar do lado de fora do recinto, 

sua fala é abafada. Optou-se, assim, por colocá-la em itálico, deixando evidente que ela não é 

proferida por algum dos personagens no recinto (NASCIMENTO, 2013, p. 37).  

 

Figura 9 – Exemplo de uso de itálico 

 
Fonte: A autora 

 

O recurso do itálico também foi utilizado para a transcrição das letras das seis canções 

que compõem parte da trilha musical do filme. 

 

Figura 10 – Exemplo de uso de itálico para as letras das canções 
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Fonte: A autora 

 

Tradicionalmente, letras de canções são legendadas com os versos iniciados sempre em 

letra maiúscula e sem o uso de pontuação ao final de cada linha de legenda (SANTIAGO 

VIGATA; OLIVEIRA; SILVEIRA, 2021, p. 250) – exceto pontos de exclamação e 

interrogação. 

5.4 ASPECTOS ESPECÍFICOS DA LEGENDAGEM DESCRITIVA 

A explicitação de informações depreendidas pelo canal auditivo é a principal 

característica da legendagem descritiva (NAVES et al., 2016). Para a legendagem de O 

cangaceiro (1953), as seguintes informações foram explicitadas: i) identificação dos falantes; 

ii) elementos paralinguísticos; iii) efeitos sonoros; iv) música. 

 

5.4.1 Identificação dos falantes 

A identificação dos falantes é fundamental na legendagem descritiva. Em uma pesquisa 

de recepção conduzida por Araújo (2008), os participantes s/Surdos foram unânimes quanto à 

necessidade de inserção de uma etiqueta contendo a identificação dos falantes; a princípio, seu 
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desejo era que os falantes fossem indicados em todas as legendas, porém, ao entenderem que 

isso resultaria em legendas mais densas, optaram pela identificação quando há troca de turno 

de fala entre os personagens em cena. A identificação dos falantes também se faz necessária 

para vozes utilizadas em narrações e vozes off screen. No Brasil, a identificação dos falantes é 

colocada entre colchetes. 

 

Figura 11 – Exemplo 1 de identificação do falante 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 12 – Exemplo 2 de identificação do falante 

 
Fonte: A autora 

 

O Guia para produções audiovisuais acessíveis (NAVES et al., 2016) recomenda que 

falantes que não possuem nome sejam identificados pelo seu gênero ou características físicas. 

Ao longo do filme O cangaceiro (1953), diversos membros do bando de Galdino desprovidos 
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de nome apresentam falas breves. Inicialmente, cogitou-se identificá-los como [Cangaceiro 1], 

[Cangaceiro 2], [Cangaceiro 3] etc. No entanto, essa ideia mostrou-se inviável, pois, ao final 

do processo de legendagem, totalizou-se 21 cangaceiros anônimos. Decidiu-se, então, pela sua 

identificação somente como [Cangaceiro]; para as situações em que há um diálogo entre dois 

cangaceiros anônimos, o primeiro é identificado como [Cangaceiro 1] e o segundo como 

[Cangaceiro 2]. 

 

Figura 13 – Identificação de cangaceiros anônimos quando há diálogo 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 14 – Identificação de cangaceiros anônimos quando há diálogo 

 
Fonte: A autora 
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5.4.2 Elementos paralinguísticos 

Os elementos paralinguísticos referem-se aos aspectos não-verbais e vocais que 

acompanham a fala. É por meio das variações na voz – como tom de voz, entonação e ritmo – 

que a paralinguagem se manifesta, transmitindo emoções – como alegria, tristeza e raiva – ou, 

até mesmo, modificando o significado das palavras – como ironia e sarcasmo (NEVES, 2005, 

p. 221). Para a legendagem de O cangaceiro (1953), foram poucas as legendas em que foi 

possível inserir elementos paralinguísticos devido à restrição de caracteres, pois, como exposto 

nas seções anteriores, a obra caracteriza-se por diálogos densos em uma velocidade alta. 

 

Figura 15 – Exemplo 1 de inserção de elemento paralinguístico 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 16 – Exemplo 2 de inserção de elemento paralinguístico 
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Fonte: A autora 

 

Figura 17 – Exemplo 3 de inserção de elemento paralinguístico 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 18 – Exemplo 4 de inserção de elemento paralinguístico 
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Fonte: A autora 

 

Zárate (2021, p. 72) inclui no grupo de elementos paralinguísticos sons não-verbais e 

vocais que não necessariamente acompanham a fala, como choro, riso, gemido, grito, assobio 

etc. 

Figura 19 – Exemplo 5 de inserção de elemento paralinguístico 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 20 – Exemplo 6 de inserção de elemento paralinguístico 
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Fonte: A autora 

 

Figura 21 – Exemplo 7 de inserção de elemento paralinguístico 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 22 – Exemplo 8 de inserção de elemento paralinguístico 
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Fonte: A autora 

5.4.3 Efeitos sonoros 

Consoante Zárate (2021, p. 80), entende-se por efeitos sonoros sons diegéticos – ou seja, 

sons cuja fonte encontra-se dentro do espaço narrativo do filme (JORGE, 2011, p. 62) – 

reproduzidos de maneira artificial e que têm como propósito criar um efeito dramático na obra 

audiovisual; deve-se ressaltar que efeitos sonoros não dizem respeito aos diálogos, música e 

elementos paralinguísticos. 

 

Figura 23 – Exemplo 1 de inserção de efeito sonoro 

 
Fonte: A autora 
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Figura 24 – Exemplo 2 de inserção de efeito sonoro 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 25 – Exemplo 3 de inserção de efeito sonoro 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 26 – Exemplo 4 de inserção de efeito sonoro 
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Fonte: A autora 

 

Figura 27 – Exemplo 5 de inserção de efeito sonoro 

 
Fonte: A autora 

 

Alguns efeitos sonoros foram colocados junto à música ou a elementos paralinguísticos. 

 

Figura 28 – Exemplo de legenda com efeitos sonoros e música 
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Fonte: A autora 

 

Figura 29 – Exemplo de legenda com efeitos sonoros e elementos paralinguísticos 

 
Fonte: A autora 

5.4.4 Música 

A música desempenha um papel fundamental nas obras audiovisuais. Ao analisar os três 

componentes da trilha sonora de um filme – diálogos, efeitos sonoros e música –, Alves (2012) 

afirma que a música “constitui um dos mais poderosos elementos dramáticos da produção 

audiovisual, ocupando uma posição privilegiada na trilha sonora cinematográfica.” (ALVES, 

2012, p. 94).  
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Tradicionalmente, guias de legendagem descritiva costumavam recomendar que a 

presença de música fosse apenas indicada por sinais gráficos como [♫] ou [♪]. Zárate (2021, p. 

75) atribui esse simplismo à concepção errônea de que o público s/Surdo e ensurdecido não 

aprecia música. A autora desmistifica essa questão, afirmando que: 

A surdez não deveria impedir que pessoas apreciem e tenham acesso à música. Com 

as legendas, profissionais devem ter em mente dois tipos de audiência: pessoas que 

tiveram pleno acesso à música em suas vidas através da audição antes de se tornarem 

s/Surdas ou ensurdecidas e aquelas que são s/Surdas desde o nascimento e que, por 

acaso, transformaram-se em musicistas ou dançarinas, assim como pessoas que 

ouvem. […] A música é absorvida e processada de maneira muito individual e envolve 

mais do que a audição […]. (ZÁRATE, 2021, p. 75, tradução minha26). 

Em consonância com Zárate (2021), Neves (2010, p. 123) explica que o mundo de 

pessoas s/Surdas está longe de ser silencioso, sendo possível considerá-lo até mesmo mais 

dinâmico, uma vez que o som é percebido de maneira amplificada através de todos os sentidos. 

Para a autora, essa habilidade que os s/Surdos têm de apreender o som fisicamente é o bastante 

para que tradutores audiovisuais que se dedicam à prática de legendagem descritiva tenham um 

cuidado maior quanto à descrição de músicas (NEVES, 2010, p. 124). Dessa forma, buscou-se, 

nesta pesquisa, a elaboração de descrições acuradas das músicas que compõem a trilha musical 

de O cangaceiro (1953). 

Composta por Gabriel Migliori, a trilha rendeu à obra de Lima Barreto uma menção 

honrosa na sexta edição do Festival de Cannes em 1953. Onofre (2005), em sua dissertação em 

que versa sobre as trilhas musicais das produções da Cia. Cinematográfica Vera Cruz, afirma 

que Migliori – junto aos outros quatro compositores brasileiros contratados pela Vera Cruz – 

estava engajado no movimento do nacionalismo musical, buscando incorporar às suas trilhas 

ritmos e instrumentos brasileiros, como acordeão e zabumba. 

Para a trilha musical do filme presentemente tratado, Migliori valeu-se da canção 

“Mulher rendeira”27, utilizando seus acordes básicos para compor as músicas instrumentais 

 
26 Do inglês: “Deafness should not preclude people from enjoying and accessing music. With their captions and 

subtitles, professionals must address two types of audience: people who had full access to music through hearing 

in their lives before becoming d/Deaf or hard of hearing, and also those born profoundly d/Deaf, who, incidentally, 

can become musicians or dancers, just the same as hearing people [...] Music is absorbed and processed in a very 

individual way and it involves much more than hearing [...].”. 
27 Nos créditos finais de O cangaceiro (1953), a canção “Mulher rendeira” consta como de autoria anônima. 

Andrade (1972) a atribui ao bando liderado por Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. O 

musicólogo afirma que essa canção foi cantada por “Lampeão com o pessoal dele quando atacaram Mossoró.”. 

Cascudo (s.d.), descreve esse episódio: “Quando Lampeão atacou Mossoró, em 13 de junho de 1927, os 

cangaceiros viajavam a cavalo. […] Indicaram-me, no ‘Alto da Conceição’, onde os primeiros cangaceiros 

surgiram, cantando ‘Mulher Rendeira’.” (CASCUDO, s.d., p. 126). A canção possui diversas variantes; a versão 

apresentada no filme dispõe de somente quatro versos: “Olê, mulher rendeira / Olê, mulher rendá / Tu me ensina 

a fazer renda / Que eu te ensino a namorar”. 
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orquestradas (ONOFRE, 2005, p. 101). Pode-se afirmar que “Mulher rendeira” funciona como 

o leitmotiv principal da obra, uma vez que se faz presente em quinze sequências do filme, tanto 

sob forma de canção como sob forma de música instrumental orquestrada (ONOFRE, 2005, p. 

187). Whittall (2001 apud HALL, 2009) define leitmotiv como: 

Um tema […] claramente definido a fim de conservar sua identidade, caso seja 

modificado em aparições posteriores, cujo propósito é representar ou simbolizar uma 

pessoa, um objeto, um lugar, uma ideia, um estado de espírito, uma força sobrenatural 

ou qualquer outro elemento em uma obra dramática […]. O leitmotiv pode estar 

musicalmente inalterado em seu retorno, ou alterado em seu ritmo, intervalo, 

harmonia, orquestração ou acompanhamento e também pode estar combinado com 

outros leitmotivs para sugerir uma nova condição dramática. (WHITTALL, 2001 apud 

HALL, 2009, p. 8, tradução minha28). 

Quando em forma de música instrumental orquestrada, o leitmotiv “Mulher rendeira” 

foi descrito como [Tema instrumental “Mulher rendeira”]. De acordo com o sentimento 

suscitado pela variação do leitmotiv trabalhada por Migliori, a descrição foi adaptada. 

 

Figura 30 – Exemplo 1 de descrição do leitmotiv “Mulher rendeira” 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 31 – Exemplo 2 de descrição do leitmotiv “Mulher rendeira” 

 
28 Do inglês: “A theme […] clearly defined so as to retain its identity if modified on subsequent appearances, 

whose purpose is to represent or symbolize a person, object, place, idea, state of mind, supernatural force or any 

other ingredient in a dramatic work […]. The leitmotif may be musically unaltered on its return, or altered in its 

rhythm, intervallic structure, harmony, orchestration or accompaniment and also may be combined with other 

leitmotifs in order to suggest a new dramatic condition.”. 
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Fonte: A autora 

 

Figura 32 – Exemplo 3 de descrição do leitmotiv “Mulher rendeira” 

 
Fonte: A autora 

 

Quando em forma de canção, a descrição utilizada foi [Canção nostálgica “Mulher 

rendeira” em ritmo de baião]. 

 

Figura 33 – Descrição da canção “Mulher rendeira” 
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Fonte: A autora 

 

Além de “Mulher rendeira”, outras cinco canções formam parte da trilha musical do 

filme: “Chiquinho, olê”, “Minervina”, “Lua bonita”, “Meu pião” e “Sodade, meu bem, sodade”, 

as quais seguem o mesmo modelo de descrição utilizado para “Mulher rendeira” (sentimento 

suscitado pela canção, seu título e estilo musical). As canções “Minervina” e “Sodade, meu 

bem, sodade”, porém, foram descritas de maneira distinta: [Mulher que costura canta 

“Minervina”] e [Maria Clódia canta “Sodade, meu bem, sodade”]. A canção interpretada pela 

personagem Maria Clódia é introduzida por uma melodia melancólica de violão tocada por um 

cangaceiro em cena, para a qual foi inserida a legenda [Melodia melancólica de violão]. Deve-

se salientar que todas as canções tiveram suas letras transcritas e colocadas em itálico, como 

exposto no item 5.3.4. 

 

Figura 34 – Descrição da canção “Chiquinho, olê” 
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Fonte: A autora 

 

Figura 35 – Descrição da canção “Minervina” 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 36 – Descrição da canção “Lua bonita” 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 37 – Descrição da canção “Meu pião” 
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Fonte: A autora 

 

Figura 38 – Descrição da melodia que acompanha “Sodade, meu bem, sodade” 

 

Fonte: A autora 

 

Figura 39 – Descrição da canção “Sodade, meu bem, sodade” 
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Fonte: A autora 

 

Um dado pertinente trazido por Onofre (2005) acerca do filme é o número elevado de 

sequências contando com a presença de música. De acordo com a pesquisadora, há inserção de 

música em 54 sequências do filme, o que corresponde a 70% de sua duração (ONOFRE, 2005, 

p. 220). A omnipresença da música na obra revelou-se um desafio no processo de legendagem, 

uma vez que foi necessário reassistir a trechos do filme diversas vezes para verificar se havia 

outras ocorrências da mesma música. A título de exemplo, os créditos iniciais apresentam três 

trechos curtos de músicas que se repetem no decorrer da obra, as quais foram descritas como 

[Música de perigo], [Música romântica] e [Música tensa]. 

 

Figura 40 – Descrição da primeira música dos créditos iniciais 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 41 – Descrição da segunda música dos créditos iniciais 
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Fonte: A autora 

 

Figura 42 – Descrição da terceira música dos créditos iniciais 

 
Fonte: A autora 

 

A [Música tensa] acompanha toda a sequência em que há o confronto entre a Terceira 

Volante e o bando de Galdino, do qual os cangaceiros saem vitoriosos. 

 

Figura 43 – Exemplo de repetição de uma das músicas dos créditos iniciais 
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Fonte: A autora 

 

Um aspecto a ser ressaltado em relação ao processo de legendagem das músicas é que 

este se apoiou na tese de Nascimento (2018), na qual a pesquisadora busca convencionalizar 

legendas para elementos paralinguísticos, efeitos sonoros e música. Relativamente à música, 

Nascimento (2018) sugere diferentes adjetivos para músicas que suscitam o mesmo sentimento; 

por exemplo, como alternativas à descrição [Música de ação], há: [Música de confronto], 

[Música de conquista], [Música épica], [Música inquietante], [Música militar], [Música tensa] 

e [Música de luta] (NASCIMENTO, 2018, p. 184). Para a legendagem de O cangaceiro (1953), 

da lista, foram utilizadas [Música de ação], [Música de confronto], [Música inquietante], 

[Música militar] e [Música tensa]. 

 

Figura 44 – Descrição [Música de ação] 

 
Fonte: A autora 
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Figura 45 – Descrição [Música de confronto] 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 46 – Descrição [Música inquietante] 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 47 – Descrição [Música militar] 
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Fonte: A autora 

 

Nascimento (2018) também propõe a padronização de legendas que indicam 

continuidade e fim das músicas: [Música continua] e [Música para]. Em relação à continuidade 

de uma música, a pesquisadora recomenda um intervalo mínimo de 40 segundos entre uma 

legenda e seguinte que marcam a sua continuidade (NASCIMENTO, 2018, p. 216). Além disso, 

deve-se sempre incluir na legenda a descrição da música, pois, como explica Nascimento 

(2018): 

Apesar da informação constante de que a música continua, o espectador pode não se 

lembrar mais da qualificação dessa música que continua e, por conseguinte, esquecer 

sua função na trama. Dessa forma, sugere-se a inserção do qualificador também nesse 

tipo de legenda. (NASCIMENTO, 2018, p. 216). 

Para as legendas que marcam o fim de uma música, segue-se a mesma recomendação. 

 

Figura 48 – Exemplo de legenda que indica a continuidade da música 
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Fonte: A autora 

 

Figura 49 – Exemplo de legenda que indica o fim da música 

 
Fonte: A autora 

 

Foi feita também a inserção de legendas indicando o retorno de músicas legendadas 

momentos antes: [Música recomeça]. Consoante Nascimento (2018), para que a indicação do 

retorno de uma música tenha coerência, é necessário que uma legenda anterior tenha marcado 

seu fim (NASCIMENTO, 2018, p. 217). Ademais, não deve haver um intervalo extenso entre 

as duas legendas; nesse caso, insere-se uma legenda apenas indicando a presença da música, 

por exemplo, [Música alegre] em vez de [Música alegre recomeça] (NASCIMENTO, 2018, p. 

217). Dessa forma, recomenda-se um intervalo máximo de um minuto entre as legendas 

indicando o fim e retorno da música (NASCIMENTO, 2018, p. 217). 

 

Figura 50 – Exemplo de legenda que indica o retorno de uma música 
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Fonte: A autora 

 

Por fim, mudanças de nuance de uma mesma música também foram indicadas nas 

legendas de O cangaceiro (1953). 

 

Figura 51 – Exemplo 1 de legenda que indica mudança de nuance de uma música 

 
Fonte: A autora 

 

Figura 52 – Exemplo 2 de legenda que indica mudança de nuance de uma música 

 
Fonte: A autora 

 

Diálogos densos e rápidos e trilha musical complexa caracterizam a obra de Lima 

Barreto. Foram vários os momentos em que legendar esses dois elementos da trilha sonora 

mostrou-se um desafio e seria impraticável ilustrá-los em sua totalidade. Dessa forma, buscou-
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se, ao longo deste capítulo, apresentar os exemplos que melhor representassem o processo de 

elaboração das legendas descritivas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo a elaboração de uma legenda descritiva para o filme 

brasileiro O cangaceiro (1953). Por meio da apresentação de exemplos extraídos das legendas 

elaboradas, pretendeu-se descrever os parâmetros técnicos e linguísticos utilizados na 

legendagem. 

Buscou-se também, nesta pesquisa, versar sobre a criação da Companhia 

Cinematográfica Vera Cruz, projeto ambicioso idealizado por Franco Zampari e Ciccillo 

Matarazzo. Embora tenha decretado seu fim em 1954, cinco após sua fundação, a Vera Cruz 

constitui um importante capítulo da história do cinema brasileiro. Além de ter propiciado o 

aprimoramento de nossos filmes do ponto de vista técnico (GONÇALVES, 2010, p. 142), sua 

produção de maior expressão e objeto de estudo deste trabalho, O cangaceiro (1953), instaurou 

o cangaço enquanto gênero cinematográfico no Brasil. 

Antes de enfocar a legendagem descritiva, apresentou-se um panorama acerca da 

Tradução Audiovisual (TAV), a qual, nos últimos anos, tem experimentado um crescimento 

exponencial enquanto área de pesquisa acadêmica e prática profissional.  

A legendagem descritiva trata-se de uma dentre uma gama de práticas tradutórias da 

TAV. O principal atributo dessa modalidade em detrimento da legendagem convencional é a 

inserção de informações adicionais, as quais dizem respeito à identificação dos falantes, 

elementos paralinguísticos, efeitos sonoros e música. Embora a legendagem descritiva tenha 

sido pensada para s/Surdos e ensurdecidos, hoje já se sabe que outros grupos podem beneficiar-

se desse recurso, como falantes não-nativos da língua das legendas, pessoas com dificuldade de 

aprendizagem e idosos (NEVES, 2009; NEVES, 2019; CHAUME, 2013), além do fato de que 

não-surdos fazem uso desse tipo de legenda em locais barulhentos (NEVES, 2008). 

O processo de elaboração das legendas para o filme O cangaceiro (1953) dividiu-se em 

três etapas. Primeiro, reuni os parâmetros utilizados na elaboração das legendas, os quais 

tiveram respaldo em Díaz Cintas e Remael (2021), Zárate (2021), Romero-Fresco (2015 apud 

ROMERO-FRESCO, 2018a), Naves et al. (2016), Santiago Vigata, Oliveira e Silveira (2021), 

Araújo (2008), Neves (2005, 2010) e Nascimento (2013, 2018). A motivação para a 

fundamentação do processo de legendagem em vários autores – brasileiros e estrangeiros – 

partiu do desejo de que as legendas produzidas para esta pesquisa assegurassem uma 

experiência o mais completa possível a potenciais espectadores. A título de exemplo, guias de 
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legendagem descritiva costumavam recomendar que a presença de música fosse apenas 

indicada por sinais gráficos como [♫] ou [♪]. Para esta pesquisa, no entanto, adotou-se uma 

postura condizente com a visão de Neves (2010), que defende que as músicas sejam descritas 

de maneira meticulosa. 

Além disso, ao trazer materiais recentes de pesquisadores de TAV de outros países (e.g., 

Díaz Cintas e Remael [2021], Zárate [2021], Romero-Fresco [2015 apud ROMERO-FRESCO, 

2018a]), pretendeu-se contribuir para pesquisas envolvendo a acessibilidade audiovisual no 

Brasil.  

Ressalta-se, porém, que a experimentação de diferentes parâmetros está atrelada ao fato 

de que a elaboração das legendas apresentadas ao longo da monografia é fruto de um trabalho 

de pesquisa acadêmica, o que significa que tive autonomia para isso. Se, por outro lado, fosse 

uma tradução feita para uma determinada empresa de legendagem, seria preciso seguir 

rigorosamente os parâmetros adotados por esta. 

A segunda etapa do processo de legendagem consistiu em assistir ao filme atentando-

me, especificamente, a dois componentes da trilha sonora: efeitos sonoros e música. Nesse 

momento, a recorrência de músicas ao longo da obra já foi constatada.  

Por fim, na terceira etapa, dei início à legendagem em si, a qual foi realizada no software 

livre Subtitle Edit. A última etapa, por sua vez, dividiu-se em duas subetapas: em um primeiro 

momento, foram legendados diálogos, efeitos sonoros e as canções; em um segundo momento, 

priorizou-se as músicas instrumentais orquestradas. Relativamente à primeira subetapa, devo 

afirmar que o principal desafio encontrado refere-se à legendagem dos diálogos, uma vez que 

O cangaceiro (1953) se caracteriza por apresentar falas densas proferidas em uma velocidade 

alta. Somado a isso, empregou-se, para esta pesquisa, uma velocidade de leitura baixa, entre 13 

e 15,6 cps. Esses dois fatores – falas densas e rápidas e parâmetro de velocidade adotado – 

fizeram com que, diversas vezes ao longo do processo de legendagem dos diálogos, fosse 

necessário recorrer às estratégias de redução textual (parcial e total). 

Quanto à segunda subetapa, a legendagem das músicas também se revelou um desafio, 

uma vez que o filme apresenta um número elevado de sequências contando com a presença de 

música. São várias as músicas instrumentais orquestradas que se repetem ao longo da obra. 

Como forma de facilitar o processo de identificá-las e evitar que fosse preciso retroceder ou 

avançar o vídeo sempre que houvesse a suspeição de que se tratava de uma repetição, cada 

trecho em que há inserção musical foi gravado. Os trechos foram reunidos em pastas de acordo 

com o sentimento suscitado pela música ou consoante o personagem. Dessa forma, evitou-se, 
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na medida do possível, utilizar descrições diferentes para uma mesma música, bem como 

utilizar uma mesma descrição para músicas distintas. 

Ao longo do processo de elaboração das legendas, foram muitas as inquietações e 

questionamentos que surgiram. Cheguei à conclusão de que a complexidade da legendagem 

descritiva se mostra na prática, principalmente naquilo que se refere à tradução de efeitos 

sonoros e música. Trabalhos como o de Nascimento (2018) auxiliam esse processo, mas cabe 

unicamente ao tradutor a tarefa de compreender o papel que um determinado som desempenha 

na narrativa de uma obra audiovisual. 

Ademais, o acesso ao roteiro de O cangaceiro (1953) teria tornado mais fácil o processo 

de legendagem, uma vez que há falas no decorrer do filme de difícil compreensão. A título de 

exemplo, uma fala do protagonista Galdino teve de ser legendada como [Fala ininteligível], 

pois, embora tenha assistido à cena diversas vezes – em velocidade reduzida também –, não foi 

possível entendê-la.  

Deve-se salientar que as legendas produzidas nesta pesquisa não foram validadas por 

um consultor em acessibilidade. Frisa-se, porém, a importância do trabalho de cooperação entre 

esse profissional e o tradutor responsável pela elaboração das legendas.   

Por fim, espera-se que este trabalho desperte o interesse de acadêmicos da área e 

incentive-os a explorar o cinema brasileiro em futuras pesquisas voltadas à acessibilidade 

audiovisual, valorizando nossas produções e fazendo com que cheguem a mais pessoas. 
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