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A audiodescrição (AD) é uma ferramenta utilizada para garantir maior
acessibilidade à informação visual a indivíduos com deficiência visual e
consiste na tradução das imagens em palavras. Essa operação, porém, é
bastante complexa, pois não basta apenas descrever o que se vê, mas o
que é relevante para a organização semiótica da obra. A partir desses
pressupostos, foi realizada pesquisa na Universidade de Brasília com o
objetivo de propor parâmetros para um modelo de audiodescrição
brasileiro. A pesquisa teve como corpus 4 curtas-metragens, para os
quais foram confeccionados 2 modelos de roteiro cada, com base nos
modelos espanhol (centrado na ação) e inglês (detalhado) e contando-se
com a assessoria de um aluno deficiente visual. A pesquisa de recepção
foi feita tendo como sujeitos deficientes visuais adultos. Serão
apresentadas aqui, considerações sobre os modelos utilizados, as
sugestões dos sujeitos consultados e propostas para um novo modelo.
Palavras-Chave: audiodescrição; deficiente visual; modelo brasileiro.

ABSTRACT
Audio description (AD) is a tool used to guarantee accessibility to
audiovisual information to blind and visually impaired people and
may be defined as the translation of images into words. Such practice,
however, is very complex, because more than describing what one sees,
it is necessary to describe what is relevant to the semiotic organization
of the work. Based on these concepts, a research was held at University
of Brasília – UnB, aiming at proposing a model for audio description
suitable for the Brazilian blind audience. So, different AD scripts were
made for 4 short-films. The scripts were written based on the Spanish
model (AD centered in action;) and the British model (detailed). A
reception research was made with blind adults. It will be presented
here the model proposed by our team based on suggestions and
demands exposed by the participants.

Anhanguera Educacional Ltda.

Keywords: audiodescription; blind and visually impaired people; brazilian
model.

Correspondência/Contato
Alameda Maria Tereza, 2000
Valinhos, São Paulo
CEP 13.278-181
rc.ipade@aesapar.com
Coordenação
Instituto de Pesquisas Aplicadas e
Desenvolvimento Educacional - IPADE
Artigo Original
Recebido em: 05/08/2011
Avaliado em: 08/09/2011
Publicação: 30 de setembro de 2011

9

10

Propostas para um modelo brasileiro de audiodescrição para deficientes visuais

1.

INTRODUÇÃO
No mundo de hoje é inevitável que a visão seja o sentido predominante. Computadores,
aparelhos de televisão, DVD, revistas, entre outros meios de comunicação, são todos
baseados no sentido visual. De acordo com Payá (2007), mais de 94% da informação que
recebemos diariamente chega pelos sentidos da visão e da audição, sendo 80% de toda
essa informação de caráter visual.
Dessa forma, torna-se essencial que haja maneiras de tornar essa informação
acessível a pessoas com deficiência visual. A audiodescrição (AD) é, hoje, uma dessas
maneiras. Segundo Bourne (2007), a AD se caracteriza por ser informação verbal inserida
entre os diálogos visando auxiliar pessoas cegas ou de baixa visão a apreciar o que está se
passando na tela
Esse conceito, porém, pode ser estendido para além de uma tela. Diaz-Cintas
(2007, p. 50) divide a audiodescrição em três grandes áreas: 1) para programas de
televisão, filmes e internet; 2) para museus e espaços temáticos; 3) para espetáculos
teatrais, musicais e de dança.
Este trabalho aborda a primeira modalidade de AD e refere-se particularmente à
AD para cinema. Desse modo, estamos diante de uma narração que é inserida nos
intervalos entre os diálogos de um filme.
A AD é considerada uma modalidade de tradução audiovisual e se insere na área
dos Estudos de Tradução. Segundo Diaz-Cintas (2007):
O termo tradução audiovisual tem sido usado como conceito global que encapsula as
diferentes práticas tradutórias que se implementam nos meios audiovisuais na hora de
se traduzir uma mensagem de uma língua para outra e em um formato em que haja uma
interação semiótica entre o som e as imagens.1 (DIAZ-CINTAS, 2007, p. 18)

Jakobson (1995) divide a tradução em três modalidades: tradução interlinguística,
que é a tradução de um texto de uma língua fonte para uma língua alvo; tradução
intralinguística, aquela que se dá dentro de uma mesma língua, como a adaptação de uma
obra canônica para um público infanto-juvenil; e a tradução intersemiótica, que seria a
tradução de um texto do meio verbal para o não- verbal, como uma obra literária
adaptada para o cinema. Plaza (1987) amplia esse conceito ao definir a tradução
intersemiótica como uma operação na qual um texto pertencente a um sistema de signos
(verbal, visual, sonoro, etc.) é traduzido para outro sistema de signos. A AD, assim, pode

1 Do original: el término «traducción audiovisual» se ha venido usando como concepto global que encapsula las diferentes
prácticas traductoras que se implementan en los medios audiovisuales a la hora de trasvasar un mensaje de una lengua a
otra, en un formato en eí que hay una interacción semiótica entre el sonido y las imágenes. Tradução nossa.
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ser vista como uma forma de tradução intersemiótica, pois se caracteriza pela tradução de
imagens (meio visual) para palavras (meio verbal).
Essa

operação,

porém,

não

é

simples

e

requer

grande

perícia

do

tradutor/audiodescritor, pois não se trata, apenas, de descrever o que se vê, mas o que é
importante para a compreensão da organização semiótica da obra. Um filme, por
exemplo, não é só imagens, é composto também por diálogos, sons, textos que, se não
levados em conta pela audiodescrição, esta acabará por prejudicar seu entendimento. Há
um consenso de que a audiodescrição não deve se sobrepor aos diálogos do filme. Os
indivíduos com deficiência visual deverão ter acesso a conteúdos cinematográficos tal
como os videntes, logo, a audiodescrição não deve privá-los de usufruir da informação
que eles já recebem naturalmente, a auditiva. Assim, a narração tem que ser adaptada aos
intervalos de silêncio, devendo, às vezes, ser bastante sintetizada. Não se pode esquecer,
também, de que a AD, para o deficiente visual, é elemento indispensável para a
compreensão da obra, portanto, deve estar ligada a esta de modo a contribuir para a
organização de seu significado.
Um exemplo elucidativo da questão é o caso da AD do filme Dona Custódia
(2007), feita por nossa equipe. No filme, uma empregada transforma a vida de um escritor
ao arrumar seu apartamento. Porém, durante uma viagem do escritor, muda a decoração
do ambiente e convida amigas para jogar cartas. Se forem descritos os objetos da sala,
mesmo antes e depois da mudança, fica muito difícil a compreensão de que mudaram,
pois, devido ao tempo para inserção da audiodescrição, muito pouca atenção pôde ser
dada aos objetos do estilo do escritor. Dessa forma, é interessante frisar a mudança, como
por exemplo: “Percebe-se que a decoração foi modificada, e agora há quadros de
borboletas coloridas nas paredes, abajur florido e miniaturas de perfumes.” De acordo
com os dados recolhidos em nossa pesquisa (e que serão detalhados mais à frente),
nenhum dos participantes compreendeu a mudança sem a inclusão dessa afirmação. Não
é o caso de explicitar, interpretar, ou adiantar informações, mas de ser sensível à
composição das cenas e à sua importância para o contexto da obra.
Outro exemplo está na AD do filme Tropa de Elite. Depois de mais de 40 minutos
de filme, as cenas do começo se repetem, para explicar como uma dada situação teve
início. Assim, a AD diz: “As cenas do início se repetem, mas por outra perspectiva”.
Como não há uma informação verbal precisa de que a cena está se repetindo, a AD
introduziu essa informação: só com a descrição das imagens seria muito difícil a
compreensão, já que a cena está muito distante da inicial. Percebe-se, dessa forma, como a
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AD não só corrobora, mas está imbricada na composição do significado da obra para o
deficiente visual.
A AD começou a ser utilizada de forma profissional na década de 1970. Desde
então, vários países elaboraram modelos de audiodescrição, procurando atender às
necessidades da população deficiente visual. Cada país estabelece critérios específicos
para os seus respectivos modelos.
A AD no Brasil está, aos poucos, sendo implantada. Foi exigido um mínimo de
duas horas semanais de audiodescrição para as emissoras de televisão digital, conforme
demandado pela Portaria nº 188/2010. Essa quota representa 1,2% de toda a programação
emitida pelas redes de televisão aberta digital. Para os próximos dez anos, são esperadas
vinte horas audiodescritas por dia. No dia 20 de junho de 2011, foi anunciado, em
cerimônia realizada no Auditório da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, o cumprimento dessa Portaria. Esse regulamento foi efetuado a partir de 1º de
julho. Assim, torna-se cada vez mais essencial capacitar e qualificar profissionais nessa
área.
Visando contribuir para que a AD seja implantada no Brasil de forma eficiente,
bem como participar da formação e capacitação de profissionais dessa área, estão sendo
realizadas pesquisas na Universidade de Brasília - UnB, com participação de alunos
bolsistas e voluntários2 e professores3, que objetiva propor um modelo de AD que atenda
às necessidades de deficientes visuais brasileiros. A primeira parte da pesquisa teve por
corpus 4 filmes de curta-metragem de diretores brasilienses e de gêneros variados. Os
filmes primam pela cuidadosa composição da ambientação e dos personagens, aspectos
decisivos na construção da narrativa. São eles: A Ilha (2008) e Rua das Tulipas (2007), ambos
de Alê Camargo; Feijão com Arroz (2009), de Daniela Marinho e Dona Custódia (2007), de
Adriana de Andrade. Para a realização das audiodescrições dos filmes foi necessária,
primeiramente, a confecção dos roteiros, que tiveram como base o modelo espanhol (com
a audiodescrição centrada na ação, vocabulário simples e frases coordenadas curtas) e
inglês (com audiodescrição detalhada do cenário e das características físicas dos
personagens; utilização de gama variada de adjetivos e vocabulário rebuscado), como
definidos por Bourne e Hurtado (2007).

, Diogo Sousa Alexandre, Juliana Harumi-Chinatti, Fernanda Gomes Eirão, além dos autores deste artigo.
Helena Santiago, Maria del Mar Cepey e Charles Rocha Teixeira, além da professora coordenadora da pesquisa e autora
deste artigo.
2
3

Tradução & Comunicação: Revista Brasileira de Tradutores • Nº. 22, Ano 2011 • p. 9-29

Soraya Ferreira Alves, Veryanne Couto Teles, Tomás Verdi Pereira

13

Após a gravação dos roteiros passou-se para a pesquisa de recepção, que foi feita
tendo como sujeitos deficientes visuais adultos4 que frequentam o Centro de Educação
Especial do Deficiente Visual de Brasília, a fim de se verificar qual modelo seria mais
eficiente na construção dessas narrativas e como influenciaria na compreensão do filme.
Os sujeitos assistiram aos filmes e opinaram sobre eles – cada um em versões diferentes:
com AD detalhada e com AD mais sucinta. Serão apresentadas, neste trabalho,
considerações sobre os modelos apresentados, as sugestões dos sujeitos consultados e os
parâmetros para realização de um modelo proposto por nossa equipe, o qual será agora
testado na AD de programas de televisão de gêneros variados.

2.

OS ROTEIROS
Para a confecção dos roteiros dos filmes, como explicitado acima, tivemos como base o
modelo inglês e o espanhol, além dos parâmetros de análise de ADs estabelecidos por
Hurtado (2007), a saber:
ELEMENTOS VISUAIS NÃO VERBAIS
Personagens (apresentação, identificação do ator que interpreta o personagem, atributos
físicos, idade, etnia, aspecto, vestuário, expressões faciais e linguagem corporal).
Estados (emocionais: positivos ou negativos, físicos e mentais).
Ambientação (localização espacial e temporal, descrição dos ambientes).
Ações dos personagens.
ELEMENTOS VISUAIS VERBAIS
Créditos
Inserções (de textos, títulos ou legendas)
Textos
Títulos
Legendas
Intertítulos

Para estruturar nossa prática na confecção dos roteiros das ADs recorremos à
metodologia adotada por Bourne (2007) e Bourne e Hurtado (2008) ao analisarem roteiros
de AD britânicos e espanhóis observando sua concordância com o ITC Guidance On
Standards for Audio Description (2000) e com a Norma AENOR - UNE 153020. Nós
utilizamos os mesmos critérios só que para a realização dos roteiros das ADs. Todos os
roteiros foram avaliados por um aluno deficiente visual voluntário, em conformidade com
as recomendações de Snyder (2008). A pergunta principal que visamos responder foi: qual
o modelo de AD que melhor atende às necessidades dos deficientes visuais quando
assistem aos filmes?

4 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade de Brasília – UnB e aprovado para execução junto aos sujeitos
propostos, obtendo, destes últimos, consentimento livre e esclarecido.
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Os critérios utilizados para a confecção dos dois modelos de AD de cada filme
foram: a quantidade de informação; as escolhas lexicais, tais como verbos, adjetivos e
advérbios; bem como a sintaxe.
Todos os elementos verbais dos filmes, como os indicados acima, foram
respeitados e audiodescritos em nossos roteiros, como demandam os dois manuais e
estudiosos da área. Não nos ateremos aos pormenores dessa questão neste trabalho.

2.1. Roteiros detalhados
Primeiramente, apresentaremos as recomendações do ITC Guidance e os comentários e
análises feitos por Bourne ao observar roteiros de AD ingleses de 4 longas-metragens,
indicando ainda em que medida nossos roteiros seguiram as especificações.
Quanto à quantidade de informação, o ITC Guidance recomenda que detalhes
sobre o vestuário, a mobília, enfim, os aspectos que compõem a cena devem ser descritos
em detalhes quando são centrais à trama, caso contrário, não há sentido em dar detalhes
exaustivos, pois isso só tornaria a audiodescrição cansativa e enfadonha.
Na análise feita por Bourne (2007), este observa que a tendência dos roteiros de
AD britânicos é dar o máximo de informação possível dentro do tempo possível, isto é,
nos intervalos de falas ou quando não houver ruídos relevantes à compreensão da cena.
Nos nossos roteiros detalhados, procuramos dar o máximo de informação
possível sobre: Personagem (atributos físicos, idade, etnia, aspecto, vestuário, expressões
faciais e linguagem corporal); Estados (emocionais – positivos ou negativos –, físicos e
mentais); Ambientação (localização espacial e temporal, descrição dos ambientes),
(HURTADO, 2007), uma vez que esses elementos são extremamente relevantes para a
compreensão da narrativa; bem como as ações detalhadas dos personagens.
Com relação aos verbos, o ITC Guidance diz que o uso do verbo correto pode
fazer toda a diferença em uma AD. Isto quer dizer que um verbo não deve ser repetido
várias vezes, mas devem ser escolhidos verbos que indicam uma ação genérica e a
maneira de sua realização. Por exemplo: verbo walk – march, tiptoe, lope, sidle, etc. Em
nossos roteiros, seguimos as mesmas recomendações e utilizamos, por exemplo: olhar; ver;
observar / andar; dirigir-se a; seguir; caminhar.
Para o referido guia, o uso de adjetivos descritivos é muito importante na AD,
pois tornam a cena clara para o espectador, mas não devem refletir a interpretação pessoal
do audiodescritor. Também recomenda que as cores sejam descritas. Nossos roteiros
também fazem uso de adjetivos que esclarecem a cena: Avenida movimentada / ilha alagada
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/ quarto desarrumado/ mulher baixa, um pouco gorda.../ homem grisalho, de meia idade/ ambiente
em tons claros e amarelado.
Para o ITC Guidance, os advérbios ajudam na descrição de uma ação, tornando-a
mais clara e aproximada possível, mas devem ser usados cuidadosamente. Segundo
Bourne, porém, as especificações do guia ITC não são claras quanto ao uso de advérbios,
pois têm caráter interpretativo. Os roteiros analisados pelo autor, porém, demonstram um
alto índice de advérbios. Além disso, percebe-se, também, o uso de metáforas puramente
interpretativas. Em nossos roteiros, também utilizamos vários advérbios: o jovem olha para
o celular novamente/ o homem continua dançando sorridente/ ele começa a atravessar a rua
calmamente/ bate o pé no chão compassadamente/ ele gira o graveto rapidamente/ Eugênio se
levanta abruptamente.
Com relação à sintaxe, o guia britânico faz diversas considerações. Sobre o tempo
verbal predominante, recomenda a mistura do simple present e do present perfect para
tornar o texto mais fluido e elegante. Bourne (2007) observa, porém, que nos roteiros de
AD analisados há uma mescla de tempos verbais. Em nosso roteiro, optamos pelo uso do
presente do indicativo, que também torna o texto fluido e expressa o fato no momento em
que acontece.
Quanto à complexidade sintática, recomenda o uso de orações coordenadas, sem
muita complexidade. Bourne (2007) observa, porém, que nos roteiros analisados por ele
há uma mescla entre orações coordenadas e subordinadas. Nosso roteiro também mescla
orações coordenadas e subordinadas: O jovem arregala os olhos e olha para frente / Salta para
perto do jovem, que se assusta e se afasta / Do alto, vê-se a pequena ilha rodeada pelas luzes
amarelas e vermelhas dos faróis dos carros que correm nos dois sentidos. / Uma chama se levanta de
repente e o envolve, queimando seu rosto e todo seu cabelo.
Com relação à extensão das frases, esta varia muito de acordo com o tempo
permitido para a AD. Bourne (2007) explica também que as orações maiores ocorrem no
início dos filmes, quando os personagens e cenários são apresentados. Nosso roteiro segue
o mesmo padrão.
Em suas análises, Bourne (2007) conclui que há uma tendência a empregar verbos
descritivos, a utilizar adjetivos e advérbios em abundância, a encadear vários elementos
descritivos diante de substantivos e aproveitar os recursos de língua para se chegar à
palavra exata, por menos corrente que seja.
O autor termina seu artigo dizendo que há muito poucos dados a respeito da
recepção de AD por parte do público de deficientes visuais no Reino Unido, além dos
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comentários sempre muito favoráveis à AD em documentos produzidos para pressionar o
governo na ampliação de sua disponibilização nos meios de comunicação.

2.2. Roteiros centrados na ação
Segundo a Norma AENOR UNE 153020, uma AD deve conter apenas as informações
necessárias que expliquem os aspectos visuais relevantes para uma percepção mais
completa da obra, para evitar provocar cansaço nos deficientes visuais pela saturação ou
ausência de informações.
O roteiro deve focar, em primeiro lugar, a trama da ação dramática e, em
segundo lugar, os ambientes e informações plásticas contidos na imagem.
Na análise feita por Bourne e Hurtado (2007, p.177), é possível observar que tanto
na AD britânica quanto na espanhola há uma tendência para descrever as ações e as
mudanças de cena, mas há uma sensível diferença na caracterização de personagens e
cenário, nas quais a espanhola concentra-se menos. Nos nossos roteiros, procuramos dar
apenas as informações que julgamos necessárias para o entendimento da cena,
concentrando-nos nas ações e em algumas especificações do cenário e/ou personagens
relevantes para a compreensão da narrativa.
Com relação aos verbos, a norma não traz especificações. Em nosso roteiro
utilizamos verbos que especificam a ação: olhar; observar / circular; passar; trafegar / aparecer;
reaparecer.
Segundo a Norma, devem ser usados adjetivos concretos, porém evitando os de
significado impreciso. Deve-se, também, evitar qualquer ponto de vista subjetivo. Nosso
roteiro fez uso de adjetivos que auxiliam na descrição da cena ou na caracterização de
personagens importantes para a compreensão da narrativa: avenida deserta / boquiaberto /
monstro enorme e colorido / céu escuro e muita chuva/ mulher de meia idade/ menina de uns 7
anos.
Quanto aos advérbios, a Norma UNE não traz especificações. Utilizamos
advérbios quando julgamos necessária a especificação das ações: Carros circulam
velozmente / O garoto acena negativamente com a cabeça.
Quanto à complexidade sintática, a Norma sugere que o estilo de escritura do
roteiro deve ser fluido, sensível, com frases de construção direta que componham uma
frase com sentido próprio, evitando cacofonias, redundâncias e pobreza de recursos
idiomáticos básicos.

Tradução & Comunicação: Revista Brasileira de Tradutores • Nº. 22, Ano 2011 • p. 9-29

Soraya Ferreira Alves, Veryanne Couto Teles, Tomás Verdi Pereira

17

Em suas análises, Bourne e Hurtado (2007) afirmam que o modelo espanhol
prioriza frases curtas, que se aplicam à regra espaço-temporal, ou seja, o uso de palavras
que esclarecem a cena como: quando, onde, quem, como e o que de cada situação se deve
audiodescrever.

Nosso

roteiro

segue

as

mesmas

recomendações

utilizando

principalmente de orações coordenadas.
A extensão das frases varia muito de acordo com o tempo permitido para a AD.
Bourne (2007) compara os dois modelos dizendo que nas AD britânicas usa-se
aproximadamente 7.800 palavras na audiodescrição de um longa-metragem, enquanto
usa-se 5.000 palavras na espanhola.

2.3. Elaboração dos roteiros
A elaboração dos roteiros foi feita com o software Subtitle Workshop (SW). Apesar de ser
um programa de legendagem, o SW foi utilizado porque, como explicam Araújo e Alves
(2008),
[...] permite a marcação do tempo de entrada e saída da AD, a duração dessas inserções e
a visualização do filme. A diferença entre a legendagem e a AD reside no fato de que a
primeira ocorre simultaneamente às falas, enquanto a segunda é colocada entre elas.
Com esses instrumentos o audiodescritor pode testar se sua descrição não se sobrepôs à
fala. (ARAÚJO; ALVES, 2008, p. 2992)

Após a preparação de cada um dos roteiros, nos quais se deve inserir não só a
marcação dos tempos de entrada e saída, mas também rubricas necessárias para a
narração da Ad – como, por exemplo, o modo como se deve narrar uma frase (rápido;
pausadamente); inserir a última frase dita antes da inserção da AD, etc. –, foi feita uma
avaliação prévia pelo aluno deficiente visual voluntário da pesquisa e co-autor deste
artigo. Sua participação foi de essencial importância para a confecção final dos roteiros
antes da apresentação aos participantes do CEEDV, como fica claro a seguir, nos
exemplos de seus comentários a respeito do filme Dona Custódia (2007). Como dito
anteriormente, o filme trata da mudança na vida de Eugênio, um escritor de meia idade,
com a chegada de Custódia, a empregada doméstica. Inicialmente, sua casa e
particularmente seu escritório eram completamente desorganizados, caracterizados por
pilhas de jornais e papéis velhos. Após a chegada de Custódia, sua casa aparece arrumada
e organizada. Agora, ele datilografa em sua máquina de escrever com muito mais
entusiasmo. Um pouco mais adiante, Eugênio parte em viagem. Pode-se observar nesse
ponto a mudança de atitude de Custódia com relação à casa. Antes de Eugênio viajar,
havia um chaveiro com a letra E na fechadura. Enquanto ele está fora, ela muda de
chaveiro, agora com a letra C. Ao retornar ao seu domicílio, Eugênio encontra Custódia
com várias amigas. Tem uma grande surpresa e fica contrariado, mas não desmascara
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Custódia, ao contrário, passa a beber e jogar cartas animadamente com as mulheres.
Porém, encanta-se com uma delas, o que leva Custódia a ficar com ciúme e ir embora
dizendo que sua casa não é um motel.
Quanto aos roteiros, o aluno constatou que, na versão sucinta, não foi possível
identificar a relação entre Eugênio e Custódia. Não há sequer a descrição do vestuário de
Custódia. Desse modo, um espectador deficiente visual ficaria completamente desprovido
da informação que possibilita discernir a relação entre os dois personagens. Houve
instâncias no modelo detalhado em que este se sobrepôs às falas. Isto é observado quando
Custódia está com suas amigas. No entanto, após analisar a cena com atenção, o aluno
concluiu que essa sobreposição realmente não interfere no filme. Nessa cena, há várias
conversas acontecendo, e nem uma tem importância para o filme. Assim, manteve-se a
audiodescrição intacta.
Foi possível discernir alguns dos ambientes do filme com essas narrações,
particularmente na versão detalhada. Com a audiodescrição, o aluno conseguiu identificar
que a história se passava na casa de um escritor de meia idade. Percebeu, em suma, que
houve uma mudança significativa no estado da casa antes e após a chegada de Custódia.
Porém, não percebeu as mudanças no cenário quando Eugênio viaja, quando Custódia o
redecora. Assim, foram incluídas algumas descrições de objetos do ambiente.
Ao assistir a esse filme com os roteiros de AD recém-preparados, o aluno não
pôde perceber que era outro dia quando Custódia e suas amigas pegaram Eugênio de
surpresa. Deste modo, foi sugerido que se adicionasse a frase "em outro dia..." na AD.
Os comentários do aluno foram gravados e posteriormente incorporados aos
ajustes realizados nos roteiros. Após as versões finais concluídas, passamos às gravações.
Uma AD de qualidade deve ser elaborada por uma equipe. Primeiramente, temos
um roteirista, encarregado da elaboração dos roteiros de AD. O narrador, como o nome já
ressalta, é aquele indivíduo responsável pela narração da AD. Deve ter um tom de voz
discreto, porém relativamente atraente, para não fadigar os espectadores com deficiência
visual. Pode ser o roteirista ou não. Como já dito, um consultor deficiente visual; e,
finalmente, a equipe necessita de um técnico de som, pois o volume da AD deve ser
cautelosamente controlado para se ajustar ao volume do filme. Quando a AD for narrada
sobre música, por exemplo, o volume do filme precisa ser abaixado, para que não seja
perdida a narração da AD5.

5 Para a parte técnica, tivemos o apoio da FAC – Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, que nos cedeu o
laboratório de rádio, e o auxílio do técnico de som Josevaldo Sousa.
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A NARRAÇÃO
De acordo com Benecke (2004), a narração de uma AD deve seguir alguns parâmetros:
Uma boa audiodescrição deve ser fluida e neutra, mas não monótona, sem vida. A voz
não deve atrair atenção sobre si, mas ser um elemento coerente da descrição. Seu
propósito é pintar quadros, [...] o enredo, o cenários e as ações. É importante ouvir as
gravações depois de finalizadas para assegurar que cada uma das descrições foi gravada
sem erros, omissões ou imperfeições. (BENECKE, 2004, P.80)6

Procuramos seguir essas recomendações em nossas narrações, que foram feitas
pelo aluno Diogo Sousa Alexandre. Optamos por utilizar sempre a mesma voz nas
narrativas a fim de evitar variáveis na aplicação de nossos testes, já que poderia haver
preferência, ou diferenças na fluência e clareza em vozes diferentes.

4.

A PESQUISA DE RECEPÇÃO
A pesquisa de recepção foi realizada no Centro de Educação Especial de Brasília –
CEEDV, instituição pública que insere o aluno cego, ou de baixa visão, na rede regular de
ensino e no mercado de trabalho.
A unidade atende 180 pessoas por semana. Trabalha com crianças de três meses
de idade até três anos. Depois são matriculadas na pré-escola, onde cursam até a 2ª série,
quando são encaminhadas para outras escolas.
A instituição também trabalha com alunos acima de 16 anos. Pessoas que
perderam a visão durante a vida na fase adulta, ou que não tiveram acesso ao sistema de
ensino, são alfabetizadas em Braille, ou, no caso de já serem alfabetizadas, há a
transferência da escrita para o Braile.
Além do Braille, a escola possui atividades complementares, como orientação e
mobilidade (OeM), que ensina o aluno a se locomover sozinho. A disciplina de atividades
da vida diária ensina a pessoa a fazer as tarefas do lar. Na matéria Sorobã, o aluno
aprende a fazer cálculos matemáticos, a escrever de forma cursiva e a assinar seu nome. A
escola também possui acompanhamento psicopedagógico.
A escola possui um programa para inserir o estudante no mercado de trabalho e
também conta com o Clube do Ledor, que reúne contadores e leitores de histórias,
professores de reforço de matérias como matemática, português e outras. Os alunos têm à
disposição gravações realizadas pelos voluntários da comunidade.

6 Do original: Good audio-description should be unobtrusive and neutral, but not lifeless or monotonous. The voice should
not draw attention to it but should be a coherent element of the description. Its purpose is to paint pictures, convey plot,
scenery and action. Finally, it is important to listen back to the recording, to ensure that each description has been recorded
without mistakes, omissions or imperfect delivery. Tradução nossa.
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4.1. Participantes
Foram realizados dois encontros com os participantes, e a cada encontro foram exibidos
dois filmes.
No primeiro encontro, participaram das pesquisas 10 deficientes visuais que
cursam o programa de reabilitação ou de educação de adultos.
Dos 10 participantes, 5 eram homens e 5 mulheres, com idade variando entre 28 e
55 anos e o grau de escolaridade do fundamental ao ensino superior. 5 participantes
tinham cegueira adquirida na idade adulta, dos quais 3 têm percepção de luz. Os outros 5
tinham cegueira congênita ou adquirida na infância, ou seja, com muito pouca ou
nenhuma memória visual (apenas um deles disse ter memória de cores e um outro,
percepção de luz).
No segundo encontro, participaram da pesquisa 8 cegos voluntários que cursam
o programa de reabilitação ou de educação de adultos.
Dos 8 participantes, 4 eram homens e 4 mulheres, com idade variando entre 22 e
54 anos e o grau de escolaridade do fundamental ao ensino superior. 4 participantes
tinham cegueira adquirida na idade adulta. Os outros 3, cegueira congênita e 1 adquirida
na infância (3 anos), ou seja, com muito pouca ou nenhuma memória visual.

4.2. Instrumentos
Foram confeccionados três tipos de questionários.7 O questionário pré-coleta que, além de
recolher informações pessoais dos participantes – como sexo, idade, grau de cegueira, se
esta é congênita ou adquirida e escolaridade –, também perguntava sobre o conhecimento
deles sobre audiodescrição e a frequência de sua exposição à mídia audiovisual.
O segundo tipo referia-se à compreensão dos filmes. Foram feitas perguntas
sobre o enredo, os personagens e os ambientes após a exibição dos filmes com AD
detalhada ou sucinta. Esse procedimento nos permitiria verificar qual modelo
proporcionaria melhor compreensão do filme.
Por último, foi confeccionado questionário pós-coleta para que os deficientes
visuais pudessem opinar sobre os modelos de AD, o que era importante ou não ser

Agradecemos à Prof.ª Vera Lúcia Santiago Araújo – UECE, por ter disponibilizado os questionários utilizados em sua
pesquisa sobre AD. Como o objetivo de nossas pesquisas é semelhante, ou seja, propor um modelo de AD brasileiro, seus
questionários pré-coleta e pós-coleta foram utilizados quase na íntegra, apenas com alguns acréscimos. Visamos, no futuro,
confrontar nossos resultados com os obtidos na pesquisa da referida professora.

7
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audiodescrito (seguindo-se os parâmetros de Hurtado (2007), como referidos acima) e a
preferência por um modelo ou outro, além de sugestões.
Cada um dos participantes foi entrevistado por um membro do grupo de
pesquisa, que anotou suas respostas. Os participantes foram divididos em dois grupos:
Grupo 1 : participantes com cegueira adquirida na idade adulta. Grupo 2: com cegueira
congênita ou adquirida na infância. Enquanto um grupo assistia à versão detalhada de
um dos filmes em uma sala, o outro via a versão centrada nas ações em outra. O mesmo
ocorreu, porém de maneira inversa, com o outro filme.
No primeiro encontro, segundo o questionário pré-coleta, constatou-se que, dos
10, 2 não sabiam o que era AD e 7 já haviam visto filmes com AD. Nenhum costuma ir ao
cinema, apesar de todos assistirem ou já terem assistido a filmes de gêneros variados,
principalmente em casa. A maioria dos que têm cegueira adquirida disse ter deixado de ir
ao cinema depois de adquiri-la. Todos assistem televisão, 8 com frequência. 8 disseram ser
importante a AD para compreensão dos programas. 2 disseram não ter ninguém que
descrevesse programas ou filmes para eles, portanto, não viam filmes nem TV com
frequência. Dos 2 que não souberam definir o que era AD, 1 disse ter pessoas em casa que
descreviam os programas ou filmes para ele.
No segundo encontro, também após a verificação do instrumento pré-coleta,
constatou-se que dos 8 (dois sujeitos com cegueira adquirida já haviam participado do
primeiro teste), 4 não sabiam o que era AD e 5 já haviam visto filmes com AD (apesar de
um deles ter afirmado anteriormente não saber nada sobre audiodescrição). Apenas 1
disse que costuma ir ao cinema e 4 assistem a filmes de gêneros variados, principalmente
em casa. A maioria dos que têm cegueira adquirida disse ter deixado de ir ao cinema
depois de adquiri-la. 2 disseram alugar filmes em locadoras. 3 não assistem televisão, os
outros 5 assistem com frequência. 5 disseram ser importante a AD para compreensão dos
programas; e 3 não souberam responder. 2 disseram não ter ninguém que descrevesse
programas ou filmes para eles, portanto, não viam filmes nem TV com frequência; 1 disse
que alguém respondia só quando ele perguntava.
Após a análise dos resultados obtidos nos dois encontros, pode-se dizer que
dados relevantes puderam ser coletados. Os participantes, em geral, acharam que a AD
ajudou em sua compreensão do filme, apesar de nem todos terem compreendido o enredo
total de todos os filmes. A preferência por um tipo ou outro empatou. Mas, pudemos
observar que a AD muito detalhada acabou por causar confusões.
Pensamos, então, em um meio termo entre os dois modelos, pois, apesar de
apresentarem melhores resultados de compreensão ao assistirem ao filme com AD
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centrada nas ações, afirmam a importância da descrição de elementos como características
dos personagens, dos ambientes e do tempo. No geral, afirmam querer saber os detalhes
das imagens.
Uma observação importante a ser feita é que, mesmo os participantes tendo sido
divididos em 2 grupos, um com indivíduos com cegueira congênita e outro com
indivíduos com cegueira adquirida, não foram percebidas diferenças quanto à
compreensão dos filmes. Os resultados foram muito semelhantes entre os dois grupos. No
primeiro encontro, um dos participantes com cegueira adquirida sobressaiu aos outros e
afirmou ter sido “cinéfilo” antes da cegueira. Porém, no segundo encontro, quem
sobressaiu foi um participante com cegueira congênita que afirmou ter sido a segunda vez
em sua vida que estava assistindo a um filme e que nunca teve ninguém para
audiodescrever para ele, nem mesmo a televisão, e que mesmo esta ele assistia muito
pouco. Claro que essa observação não é conclusiva, e que vários outros testes deverão
ainda ser realizados; porém, nesta pesquisa, percebemos que a performance dos
participantes, bem sua opinião quanto à eficácia, e mesmo quanto à preferência pelo
modelo de AD, não diferem significativamente de um grupo para outro.

5.

O MODELO SUGERIDO
Com base nos resultados obtidos, nossa equipe elaborou uma série de sugestões para a
confecção de um modelo de AD que atenda à comunidade de deficientes visuais
brasileiros. Esse modelo ainda deve ser aplicado a outros deficientes visuais de outros
lugares do país a fim de chegarmos a conclusões mais efetivas. Porém, pensamos que os
dados aqui revelados podem contribuir para discussões e pesquisas futuras. Nossa
equipe, agora, irá testar esse modelo aplicando-o a diferentes gêneros de programas de
televisão, a fim de verificar sua eficácia também nessa modalidade.
Pretendemos, também, contribuir para a confecção de normas mais consistentes,
como no caso da ABNT. Hoje, essas normas trazem muito poucas referências à
audiodescrição e não apontam normas efetivas, como se pode ver abaixo, no trecho
retirado da norma ABNT NBR 15290:2008, Acessibilidade – Comunicação na prestação de
serviços, (p.32),
7.5 Descrição de imagens e sons
7.5.1 Serviços de descrição de imagens e sons
A descrição de imagens e sons deve transmitir, de forma sucinta, o que não pode ser
entendido sem a visão.
Devem ser evitados monotonia e exageros.
7.5.2 Requisitos da descrição de imagens e sons
7.5.2.1 A descrição deve ser compatível com o programa:
a) deve ser objetiva na programação para adultos e mais poética em programas infantis;
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b) em eventos de época devem ser fornecidas informações que facilitem a compreensão
do programa;
c) a descrição subjetiva deve ser evitada.
7.5.2.2 É recomendado que narradores e locutores tenham boa dicção.

Tal trecho difere muito pouco do publicado na norma ABNT NBR15290:2005,
Acessibilidade em comunicação na televisão (p.8),
6 Diretrizes para o áudio com a descrição de imagens e sons
Para que sejam garantidas as condições de acessibilidade, a descrição de imagens e sons
deve atender aos requisitos de 6.1 a 6.3.
6.1 Características gerais para a descrição em áudio de imagens e sons
A descrição em áudio de imagens e sons deve transmitir de forma sucinta o que não
pode ser entendido sem a visão. Devem ser evitados monotonia e exageros.
6.2 Compatibilidade
A descrição deve ser compatível com o programa:
a) a narração deve ser objetiva na programação para adultos e mais poética em
programas infantis;
b) em filmes de época devem ser fornecidas informações que facilitem a compreensão do
programa;
c) a descrição subjetiva deve ser evitada.
6.3 Diferenciação
No SAP, a descrição em áudio de imagens e sons deve estar diferenciada do som do
programa. Para permitir melhor compreensão do programa, sempre que possível, a
descrição deve aproveitar as pausas naturais entre os diálogos.

A seguir, nossas sugestões para um modelo de AD:
Partimos da afirmação de que um audiodescritor é um observador ativo. É
importante aprimorar seu letramento visual, olhar o mundo com maior acuidade a fim de
compartilhar o que há nas imagens. O audiodescritor edita o que vê, ou seja, seleciona o
que é mais importante para a compreensão e a apreciação de um evento. Parte do geral
para o específico.
A linguagem: deve ser objetiva, simples, sucinta, porém vívida e imaginativa, ou seja, o
léxico deve ser variado. Devem-se evitar interpretações. O espectador é quem faz suas
próprias inferências baseadas em descrições objetivas.
Adjetivos: os adjetivos descritivos são muito importantes na AD, pois tornam a cena clara
para o espectador, mas não devem refletir a interpretação pessoal do audiodescritor.
Também se recomenda que as cores sejam descritas. Grande parte dos deficientes visuais
tem ou já teve alguma visão útil e, portanto, a memória de cores. Uma grande parte,
também, dos que têm cegueira congênita, consegue atribuir significado para as cores. Por
exemplo, verde é a cor das plantas, vermelho é uma cor forte e chamativa, que sugere
paixão, raiva, etc., e azul é uma cor bastante calma, que remete ao céu.
Advérbios: os advérbios ajudam na descrição de uma ação, tornando-a mais clara e
aproximada possível, mas devem ser usados cuidadosamente, a fim de se evitar
interpretações.
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Ações: usar palavras específicas para provocar uma imagem mental precisa e dinâmica,
que indiquem a maneira de realização das ações ex: pular, saltar, saltitar...
Tempo verbal: o uso do presente do indicativo é recomendado, pois torna o texto fluido e
expressa o fato no momento em que acontece.
Sintaxe: quanto à complexidade sintática, recomenda-se o uso de orações coordenadas,
sem muita complexidade.
Evitar o uso de terminologia fílmica. O uso de termos como: “a câmera se afasta”;
“close”, etc., dificulta a compreensão de cenas se o deficiente visual não está acostumado
aos termos da linguagem cinematográfica.
Elementos visuais não verbais que devem ser contemplados em uma AD:
Personagens: atributos físicos, idade, etnia, vestuário, expressões faciais e linguagem
corporal: são descritos à medida que corroborem para a composição do personagem e da
cena. Não é preciso se deter na descrição detalhada do vestuário de todos os personagens
em todas as cenas, pois o excesso de informação torna a audiodescrição cansativa e tira o
foco do ponto principal.
Estados emocionais: descrever os elementos que levam o espectador a inferir o estado
emocional dos personagens e não interpretar o sentimento em si. Não dizer “Ela está
triste”, mas “Ela leva as mãos ao rosto e chora”. Porém, deve-se evitar ambiguidades,
obscuridades. Descrever um gesto ou uma expressão facial nem sempre leva ao seu
entendimento, às vezes a descrição pura pode se perder no vazio.
Ex: em Tropa de Elite, Capitão Nascimento faz um gesto que significa cortar
cabeças, ou seja, está determinando que os seus soldados atirem nos traficantes. Se for
descrito como “Nascimento passa a mão de um lado a outro na frente do pescoço”, pode
não levar ao entendimento da cena ou retardar sua compreensão. Assim, sugerimos:
“Nascimento faz um gesto para os soldados atirarem”.
Informações adicionais podem reduzir ou evitar confusões, mas não propomos
interpretar sentimentos ou cenas, apenas dar informações mais precisas quando
necessário.
Nomear personagens: Há controvérsias quanto a nomear ou determinar a função ou
profissão do personagem antes que seus nomes sejam falados ou sua função fique clara.
Porém, percebemos que, por vezes, essa conduta não ajuda a compreensão. Em dois
filmes em que descrevemos a roupa das empregadas domésticas, mas não as definimos
como tal, nenhum dos participantes conseguiu identificá-las. Em situações em que esse
tipo de informação, ou mesmo a relação entre os personagens fique explícita para o
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vidente a partir de jogos de cena – mas possa causar confusão para o deficiente visual, já
que muitas vezes não podem ser descritas na AD devido ao tempo –, sugerimos que sejam
explicitadas.
A identificação imediata dos personagens pode ajudar a concentração nas cenas,
pois no caso da descrição de uma cena com vários personagens pelos seus atributos
visuais – como a menina loira de vestido rosa conversa com o homem alto de preto que dá
o braço a uma mulher alta, loira, que dá a mão a um menino loiro de uns oito anos... –, se
os nomes não aparecerem logo e esses personagens continuarem interagindo, haverá uma
confusão na descrição das cenas, além de um excesso de informações que poderá
prejudicar a compreensão. Assim, nessas situações, pensamos ser conveniente apresentar
os personagens, mesmo que seus nomes ainda não tenham sido ditos. Em outras
situações, porém, esse adiantamento pode perturbar o suspense. Cabe ao audiodescritor
identificar tais circunstâncias.
Em filmes pertencentes a uma série, uma saga, ou mesmo a seriados de televisão,
pode ser melhor nomear os personagens logo de início, principalmente porque muitos dos
espectadores já conhecem os personagens e seria desnecessário descrever Harry Potter em
todos os filmes antes de ele ser nomeado. Mesmo vendo pela primeira vez os filmes 2 ou 3
das séries, acredita-se que a maioria dos espectadores já devam conhecer os personagens
mesmo que somente de nome.
Ambientação: localização espacial e temporal, descrição dos ambientes. Descrever os
elementos importantes para caracterização dos ambientes de acordo com sua importância
para a compreensão da obra. Por exemplo, descrever em detalhes um ambiente em que o
personagem entra, fica poucos instantes, sai e não volta mais, não é relevante, e sua
descrição excessiva pode causar desconcentração na cena, foco principal. Informações em
demasia tornam a descrição cansativa e prejudicam o entendimento do contexto geral da
obra.
É necessário localizar sempre os ambientes, dizer que o personagem volta a um
determinado ambiente em que já esteve; deixar claro caso um mesmo ambiente tenha
sofrido mudanças e descrever quais.
Tempo: é importante dar a noção de tempo, por exemplo, quanto tempo se passou entre
as ações, se é dia ou noite, se é outro dia, ou mesmo se se volta a uma cena anterior sob
outra perspectiva.
Elementos visuais verbais, como créditos, textos, títulos, legendas e intertítulos: Devem-se
ler todos os textos que aparecem em um filme. Porém, os créditos iniciais, muitas vezes
são exibidos concomitantemente às imagens iniciais dos filmes. Lê-los nesse momento
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poderá prejudicar a compreensão do filme, pois podem estar sendo mostradas cenas
importantes ao entendimento do enredo. Assim, sua leitura deve ser feita em momento
que não se sobreponha à audiodescrição de cenas, o que pode acontecer de forma corrida
logo no início, ou então deixá-los todos para o final.
Siglas podem ser explicadas quando aparecerem, se houver tempo, e se forem
repetidas ou importantes para a compreensão do enredo.
Narração: Uma boa narração deve ser fluida e não monótona, sem vida. Não deve se
sobrepor aos diálogos ou a sons importantes para a compreensão do enredo, a menos que
uma ação relevante para a narrativa aconteça concomitantemente a um diálogo. Nesse
caso, a informação deve ser dada de maneira sucinta para não prejudicar o entendimento
geral da cena. Também não se deve sobrepor a AD à trilha sonora, quando esta for
relevante para o enredo.
Em conformidade com Benecke (2007), a voz não deve chamar atenção sobre si,
mas ser um elemento coerente da audiodescrição. Seu propósito é compor cenários,
enredos, ações, personagens, enfim, compor imagens, não esquecendo, porém, que obras
audiovisuais, como o próprio nome já diz, são compostas por outro elemento que não o
visual, e que o sonoro tem grande relevância na significação da obra como um todo.
A audiodescrição – aqui mais especificamente falando, a narração – não é um
elemento que participa da construção do significado na elaboração de uma obra. Porém,
quando colocada junto à obra, passa a ser elemento de composição do significado para
quem se utiliza dela. Dessa forma, pensamos que uma narração neutra, que não leva em
conta o tipo do filme, pode atrapalhar o seu fluxo. Por exemplo, uma narração neutra em
um filme de ação pode destoar, enquanto dar um pouco de agilidade à narração pode
corroborar para o significado do filme. Da mesma forma, a narração mais pausada de uma
cena dramática pode contribuir para a dramaticidade.
Estudos com relação à narração, contudo, precisam ainda ser mais bem
desenvolvidos.
Antecipação da descrição da ação: pode ser estranho, para pessoas com baixa visão que
discernem imagens, mas torna a ação melhor compreensível. O audiodescritor precisa
decidir se a informação é importante e se vale a pena operar esse tipo de deslocamento.
Sempre haverá discordâncias ou diferentes preferências.
Não se deve descrever o óbvio, como o som de um telefone tocando, o latido de
um cachorro, porém, certos sons ou efeitos sonoros se referem a ações mais complexas,
que, sem a descrição, ficam incompreendidos. No caso do filme Feijão com Arroz, por
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exemplo, há partes em animação que se mesclam ao filme. Pode-se ouvir o som da água
de uma cachoeira, mas depois aparecem borboletas e o som passa a ser o de suas asas
batendo. Sem a audiodescrição para diferenciar os sons, fica muito difícil entendê-los.
Como explica Lima (2011, p. 6),
Com efeito, nada deve estar na áudio-descrição, aos ouvidos dos espectadores com
deficiência, que não esteja disponível nas imagens, aos olhos dos espectadores videntes.
E nada deve estar de fora da áudio-descrição, fora dos ouvidos dos espectadores com
deficiência, que esteja disponível nas imagens, aos olhos dos espectadores vidente, e que
seja essencial à compreensão/apreciação da obra.

6.

CONCLUSÃO
A academia não pode se afastar dos problemas sociais, nem se esquivar de contribuir para
a melhora da qualidade de vida da comunidade. Daí a relevância de pesquisas como esta,
que visam ampliar o desenvolvimento de metodologias e produtos voltados à inclusão de
pessoas com deficiência por meio da acessibilidade física e audiovisual.
No âmbito das tecnologias da informação e da comunicação, pode-se definir
acessibilidade como forma de garantir que qualquer recurso, disponibilizado por
qualquer meio, possa ser utilizado por toda e qualquer pessoa, tenha ela algum tipo de
deficiência ou não (GUENAGA; BARBIER; EGUÍLUZ, 2002, p. 155).
A audiodescrição das informações visuais do que está sendo mostrado no
cinema, na TV, no teatro, nos museus, garante a acessibilidade aos deficientes visuais.
Segundo Payá (2007, p.81),
Os meios de comunicação são veículos de informação e difusão de produtos culturais
(audiovisuais, multimídia) que têm, em última instância, a função sociológica de formar
e informar os cidadãos, proporcionando-lhes as ferramentas necessárias para participar
da vida pública. Mas não só isso. As imagens também são experiências.

Acreditamos que esta pesquisa seja de grande valia tanto para a difusão da
audiodescrição no Brasil, facilitando assim aos deficientes visuais o acesso à cultura, à
informação e à comunicação, bem como para que esta seja praticada de forma eficiente.
Assim, nossa preocupação é também com a formação de audiodescritores. Muitas
observações ainda devem ser feitas antes de se propor um modelo de audiodescrição
único e regulamentar para ser utilizado pela mídia brasileira. E este tipo de pesquisa pode
ajudar a dar o rumo para tal.

REFERÊNCIAS
ABNT NBR 15299:2008. Acessibilidade – Comunicação na prestação de serviços. Disponível em:
<http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/ABNT/NBR15599.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2010.

Tradução & Comunicação: Revista Brasileira de Tradutores • Nº. 22, Ano 2011 • p. 9-29

28

Propostas para um modelo brasileiro de audiodescrição para deficientes visuais

ABNT NBR15290:2005. Acessibilidade em comunicação na televisão. Disponível em:
<http://www.mpdft.gov.br/sicorde/normas/NBR15290.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2010.
ARAÚJO, Vera Lúcia Santiago; ALVES, Soraya Ferreira. Do texto para a tela, da tela para a
palavra: um estudo sobre os processos intersemióticos envolvidos na tradução do livro Campo
Geral, de Guimarães Rosa, para o filme Mutum, de Sandra Kogut, e a audiodescrição do filme para
cegos. Anais do Congresso Internacional da Abralin. João Pessoa, 2009. p. 2989-2996.
BENECKE, Bernard. Audio-description. In: GAMBIER, Yves. (Ed.). Meta, v. 49, n.1, abr. 2004. p.
78-80.
BOURNE, Julian. El impacto de las Directrices ITC en el estilo de cuatro guiones AD en ingles. In:
HURTADO, Catalina Jiménez (ed). Traducción y accesibilidad. Frankfurt: Peter Lang, 2007. p.179198.
BOURNE, Julian; JIMÉNEZ HURTADO, Catalina. From the visual to the verbal in two languages:
a contrastive analysis of the audio description of The Hours in English and Spanish. In: DÍAZCINTAS, Jorge. (ed.) The didactics of audiovisual translation. Amsterdam / Philadelphia: John
Benjamins Publishing Company, 2008. p.175-187.
DIAZ-CINTAS, Jorge. Por uma preparación de calidad em accesibilidad audiovisual. TRANS –
Revista de Traductologia, Universidad de Málaga, n.II. Departamento de Traducción y
Interpretación. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2007. p.45-99
GUENAGA, M. Luz; BARBIER, Andre; EGUÍLUZ, Andoni. La accesibilidad y las tecnologías en la
información y la comunicación. TRANS. Revista de Traductologia, Universidad de Málaga, n.2,
2007. p. 155-170.
HURTADO, Catalina Jiménez. Una gramática local del guión audiodescrito. Desde la semántica a
la pragmática de un nuevo tipo de traducción. In: HURTADO, C.J. (Ed.). Traducción y
accesibilidad. Subtitulación para sordos y audiodescripción para ciegos: nuevas modalidades de
Traducción Audiovisual. Frankfurt AM Main: Peter Lang, 2007. p.55-80.
ITC Guidance on Standards for Audio Description, 2000. Disponível em:
<http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/itc_publications/codes_guidance/audio_descripti
on/index.asp.html>. Acesso em: 10 set. 2010.
LIMA, Francisco José. Introdução aos estudos do roteiro para áudio-descrição: sugestões para a
construção de um script anotado. Revista brasileira de tradução visual, v.7, n.8. Disponível em:
<http://www.rbtv.associadosdainclusao.com.br/index.php/principal/article/view/92>. Acesso
em: 15 jul. 2011.
NORMA AENOR – UNE153020. Audiodescripción para personas con discapacidad visual.
Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías. AENOR, Madrid, 2005.
PAYÁ, Maria Pérez. La audiodescripción: traduciendo el lenguaje de las cámaras. In: HURTADO,
Catalina Jiménez (ed). Traducción y accesibilidad. Frankfurt: Peter Lang, 2007. p.80-91.
SNYDER, Joel. Audiodescription – the visual made verbal. In: DÍAZ-CINTAS, Jorge. (Ed.) The
didactics of audiovisual translation. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing
Company, 2008. p. 191-198.

FILMOGRAFIA
A ILHA (2008 / 35mm / Animação / Cor / 8min47s) de Alê Camargo. Ozzi – Escola de
Audiovisual de Brasília.
DONA CUSTÓDIA (2007 / 35mm / Cor / 13min02s) de Adriana de Andrade. Produção Nova
Filmes.
FEIJÃO COM ARROZ (2009 / 35 mm / Cor / 8min30s), de Daniela Marinho. Universidade de
Brasília.
RUA DAS TULIPAS (2007 / 35mm / Animação / Cor / 10min18s) de Alê Camargo. Ozzi – Escola
de Audiovisual de Brasília
Tradução & Comunicação: Revista Brasileira de Tradutores • Nº. 22, Ano 2011 • p. 9-29

Soraya Ferreira Alves, Veryanne Couto Teles, Tomás Verdi Pereira

29

TROPA DE ELITE (2007 / 35mm/ Cor / 118min) de José Padilha. Zazem Produções.
Audiodescrição Larissa Costa. Projeto Cinema Nacional Legendado e Audiodescrito Versão
Videoteca.
Soraya Ferreira Alves
Doutora (2002) em Comunicação e Semiótica pela
PUC-SP. Professora adjunta da Universidade de
Brasília – UnB, vinculada ao Curso de Línguas
Estrangeiras e Tradução e ao Mestrado em Estudos
da Tradução. Tem trabalhos publicados nas áreas
de crítica literária e tradução audiovisual.
Coordena o grupo de pesquisa em Tradução
Audiovisual, com foco em audiodescrição para
deficientes visuais, e o grupo Acesso Livre – UnB /
Acessibilidade Audiovisual. É audiodescritora.
Veryanne Couto Teles
Graduada em Letras - Japonês pela Universidade
de Brasília em 2011. Graduanda do curso de Letras
- Português e mestranda do Curso de PósGraduação em Linguística Aplicada, também da
Universidade de Brasília, Departamento de
Línguas Estrangeiras e Tradução - LET/UnB.
Bolsista CNPq. Membro do grupo Acesso Livre –
UnB / Acessibilidade Audiovisual.
Tomás Verdi Pereira
Graduando em Letras - Francês da Universidade
de Brasília. Departamento de Línguas Estrangeiras
e Tradução - LET/UnB. Bolsista CNPq. Membro
do grupo Acesso Livre – UnB / Acessibilidade
Audiovisual.

Tradução & Comunicação: Revista Brasileira de Tradutores • Nº. 22, Ano 2011 • p. 9-29

