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Versão testada e licença de uso

Para a realização deste tutorial, utilizamos a versão 3.0.0-rc3 do Jubler em uma distribuição Debian 
Stable (com algumas bibliotecas ou ferramentas Debian Testing). Pudemos observar que alguns 
botões disponíveis ainda não funcionam corretamente, provavelmente dispostos ali para uma versão 
futura do programa - o que não impede que ele funcione muito bem, pois há várias formas de se 
fazer a mesma coisa.

Este tutorial é livre para ser usado, copiado, distribuído e modificado desde que para fins não 
comerciais.



A interface principal

A interface principal do programa

A interface do Jubler é bastante simples. No menu do programa (ao alto), vemos vários ícones para 
edição, descritos abaixo. Entendê-los ficará muito mais simples com um arquivo de legenda 
carregado, como faremos logo em seguida.

- Novo projeto de legendas

- Abrir legendas já existentes

- Salvar legendas

- Recortar linha ou linhas

- Copiar linha ou linhas

- Colar linha ou linhas



- Desfazer ação

- Refazer ação

- Ordenar legendas (este botão parece não funcionar)

- Fazer edição de legendas usando interface de sincronia

- Testar legendas usando tocador de vídeo (no caso, mplayer)

- Botão de informações sobre o programa

Carregando um arquivo de legenda

Vale a pena brincar um pouco com as ferramentas de edição do Jubler para entender como elas 
funcionam. Em geral, as ferramentas Novo Projeto, Abrir arquivo, Salvar, Recortar, Copiar e Colar 
possuem as mesmas funções que teriam em um editor de texto. A diferença fica por conta da 
marcação de tempo, que precede cada linha de legenda: A da esquerda mostra com quando tempo 
de vídeo a legenda começa a ser mostrada e a da direita em qual tempo ela pára de ser mostrada.

Para isso, a dica aqui é buscar na Internet um arquivo de legendas que você possa usar, para testar. 
Neste exemplo, estou usando as legendas para o filme La Jetée, de Chris Marker (1963). Nem 
sempre as legendas estarão com a melhor escolha de palavras para a tradução – desta forma, você 
pode aproveitar e editá-las de acordo com a sua preferência. Normalmente, arquivos de legenda 
possuem as seguintes extensões:

Extensão Formato 
.ass Advanced SubStation (talvez o mais avançado) 
.srt SubRip (o mais comum) 
.sub Micro DVD 
.txt Arquivo de texto comum 

Para abrir um arquivo de legendas, basta clicar no botão Abrir (ou: “File -> Open”), selecionar o 
arquivo e clicar em “OK”.



Uma visão geral por sobre o arquivo de legenda

Como vimos, um arquivo de legendas nada mais é do que uma seqüência de frases colocadas em 
ordem, em que cada frase possui uma marcação de tempo de entrada e uma de saída. Essa marcação 
de tempo pressupõe que cada legenda terá uma duração de exposição na tela.

É isso o que vemos na parte central do programa, mas também repetido na parte de baixo. Repare 
que, conforme você seleciona uma legenda, ela aparece ampliada na parte de baixo e podemos ver, 
calculada, a duração que ela possui. Em nosso exemplo, a legenda selecionada começará a ser 
exibida com 2min50seg450milésimos e sairá da tela aos 2min53seg320milésimos – o que implica 
numa duração de 2 segundos e 870 milésimos.

Podemos alterar tanto o valor de entrada, quanto os de saída ou os de duração, clicando com o 
cadeado situado à direita do valor que queremos deixar intacto para travar sua posição. Este 
cadeado deve sempre travar uma das três posições; assim, mude-o conforme o valor que quiser 
alterar.

Comandos de edição do menu

No menu escrito, ao topo da interface do programa, há algumas funções bem úteis e para as quais 
não existem ícones. Algumas dessas funções são:



• Apagar (“Edit -> Delete”): apaga as legendas selecionadas (“By Selection”) ou as linhas 
vazias (“Empty Lines”) 

• Substituir (“Edit -> Replace”): busca e substitui um termo (“Find & Replace”) ou substitui 
todos os termos no arquivo (“Globally”) 

• Marcar (“Edit -> Mark”): marca as legendas selecionadas com uma das cores disponíveis 

• Modificar tempo em geral (“Tools -> Shift Time”): esta ferramenta é muito útil quando você 
repara que as legendas estão muito distantes de onde deveriam estar, ou quando elas estão 
próximas demais mas dessincronizadas, então vale a pena afastá-las um pouco para ter uma 
margem maior de operação. Para usá-la, selecione a legenda, ou o bloco de legendas que 
você quer afastar, ou aproximar usando shift ou ctrl junto com o botão esquerdo do mouse. 
Vá em “Tools” -> “Shift Time” e mexa na última opção, a chamada “Shift Subtitles”. Nela, 
o sinal “+” significa que você adicionará um tanto de tempo antes do bloco selecionado e o 
de “-” que você retirará um tanto de tempo. Modifique o tempo no segundo campo e clique 
em “OK”. 



Sincronizando as legendas (usando a interface de sincronia fina)

A interface de sincronia fina

O jeito mais fácil de sincronizar as legendas é usando a interface de sincronia do Jubler. Ela permite 
que você veja a imagem do vídeo e as ondas sonoras do áudio, fazendo com que fique muito mais 
fácil obter a precisão exata em milésimos de segundos entre o início da fala e o início da legenda.

Porém, antes de começarmos, vale um aviso: esteja como o seu vídeo com o número de frames por 
segundo (fps) no formato para o qual você dará saída. Se você baixou o vídeo de um amigo na 
Internet é possível que ele esteja com 24fps; se você quiser gravá-lo em DVD, é possível que só 
consiga transformando-o para 25fps. Dependendo do modo como fizer isso, as legendas ficarão 
dessincronizadas, então é melhor fazer isso antes. Para tanto, use os programas transcode ou 
FFMPEG.

A interface de sincronia fina é composta por um pequeno menu à esquerda, da visualização do 
vídeo e das legendas (área de cima), uma da visualização das ondas de áudio relacionadas ao vídeo 
(área do meio) e uma da marcação dos tempos de exposição das legendas no vídeo (abaixo, são os 
blocos verdes).

Clique em uma das linhas da legenda na interface principal. Note que uma área azul apareceu junto 
da área de visualização das ondas sonoras, mas englobando também a parte dos blocos de legendas 
(blocos verdes). Esta área azul corresponde à marcação da duração da legenda específica que você 
selecionou. Clique em outras legendas para ver o que acontece na interface de sincronia fina.



Para editar as marcações por aqui, o que é muito mais fácil já que é possível ver onde as falas 
começam e terminam, habilite o botão parecido com uma varinha de condão no menu da interface 
de sincronia fina.

Ele permitirá que todas as alterações que você fizer por aqui reflitam nas marcações de tempo da 
interface principal. Agora, é só arrastar a marcação azul com o mouse até o áudio correspondente e 
fazer o ajuste fino expandindo, ou diminuindo as bordas dessa mesma área azul (note que, quando 
você chega com o cursor perto das bordas da marcação, ele se transforma em uma seta, sendo 
possível aumentar ou diminuir as bordas).

Usando a interface de testes (pré-visualização da sincronia com o vídeo)

Certo, mas como saber a onda sonora era aquela mesmo, ou se a duração das legendas está 
certinha? Basta testá-la com um tocador de vídeo, usando o penúltimo botão de ícones da interface 
principal (na parte de cima). Antes de fazer a visualização, informe qual vídeo usar e, depois, ele 
chamará uma interface parecida com a da figura abaixo.

Observação: nos testes que fizemos, o Jubler não conseguiu reproduzir um vídeo com uma trilha 
de áudio em separado.

Informe o vídeo a ser usado



A interface de testes

Os botões da interface de testes:

- Inicia ou pausa o vídeo selecionado.

- Sai do tocador de vídeo (na verdade, este é o único meio de sair do tocador, esteja 
avisada/o).

- Volta ou avança a exibição em 30 segundos.

- Volta ou avança a exibição em 10 segundos.

- Botões destinados a alterar a disposição das legendas - nos testes 
que fizemos, eles não funcionaram. Quem sabe na próxima 
versão?

- Atualiza as informações da legenda no vídeo. Este botão é útil se você estiver trabalhando 
com a interface principal, ou de sincronia fina sem fechar esta aqui. Para que alterações feitas 
ali sejam mostradas aqui, use este botão.

- Estes botões serviriam para marcar as legendas com as cores dispostas, mas não 
funcionaram nos testes realizados.



Como vimos, nem todos os botões desta interface funcionam. Com o tempo, você se acostumará a 
trabalhar com as três interfaces, sincronizando os blocos de legendas na de sincronia fina, ou na 
principal e testando-as na interface de testes. Quando se pega a manha, vai rapidinho – e é mais 
fácil fazer a sincronia observando as trilhas de áudio, acredite.

Salvando as legendas

Tudo feito, agora é só escolher o formato de gravação das legendas. Provavelmente o formato mais 
fácil de ser usado em qualquer lugar seja o SubRip, embora o mais completo seja o Advanced 
SubStation. Salvar as legendas em formato de texto simples (.txt) não é recomendável, porque é 
possível que você tenha problemas ao usá-las, dependendo do programa. Veja uma tabelinha 
simples abaixo:

Extensão Formato 
.ass Advanced SubStation (talvez o mais avançado) 
.srt SubRip (o mais comum) 
.sub Micro DVD
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