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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Análise do comportamento de tradutores:
• Jakobsen (2002) – texto escrito;
• Pagano, Alves e Araújo (2011) e OrregoCarmona, Dutka e Szarkowska (2016) –
legendistas;
• Hvelplund (2015) – dublagem.
Análise dos roteiros produzidos:
• Jiménez Hurtado, Rodríguez e Seibel (2010);
• Franco et al. (2011).
OBJETIVOS
• Esboçar uma metodologia para investigar o
processo tradutório de audiodescritores;
• Descrever e comparar o comportamento
tradutório, tempo despendido na orientação,
redação e revisão, de audiodescritores
profissionais e novatos;
• Comparar os roteiros de AD elaborados por
audiodescritores profissionais e novatos;
• Identificar prováveis padrões processuais
dos audiodescritores profissionais.
METODOLOGIA
• 4 audiodescritores profissionais e 4 novatos;
• um curta metragem de 5 minutos;
• para audiodescrever: Subtitle Workshop;
• para pesquisas na internet : Navegadores;
• para rastrear o olhar e gravar todo o
processo: rastreador ocular Tobii TX300 e
Tobii Studio 3.3.2.

RESULTADOS
• Tempo total para completar a tarefa;

• Observamos as três fases da tradução
descritas
por
Jakobsen
(2002),
orientação, redação e revisão;

• Durante a redação a área mais fixada é o
filme, mas as durações mais longas são
na caixa de texto;
• Na revisão, ambos os perfis fixam
principalmente na área onde as
descrições aparecem em cima do filme,
como se fossem legendas;
• O número de palavras usadas nas
descrições dos profissionais foi superior
ao dos novatos. Isso se refletiu na
quantidade de elementos do filme que
foram
audiodescritos
e
do
aproveitamento dos tempos disponíveis
no filme para inserção de descrição,
ambos melhor aproveitados pelos
profissionais;
• Os
dados
estatisticamente
não
apresentaram diferenças significativas
entre os participantes profissionais e
novatos.
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