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1. Introdução
A Audiodescrição é uma subárea da Tradução, mais especificamente da
tradução intersemiótica, que se caracteriza pela tradução entre diferentes
linguagens. Aplicada em produtos audiovisuais e culturais, possibilita a
tradução e adaptação da linguagem visual (imagens) em linguagem verbal
(texto) e garante a participação das pessoas com deficiência visual e outros
públicos em atividades de natureza visual como teatro, cinema, exposições,
programas de televisão e outros.
O principal objetivo da audiodescrição é proporcionar a Inclusão
Sociocultural das Pessoas com Deficiência Visual nas oportunidades de lazer e
cultura oferecidas à população em geral, evitando a discriminação e exclusão
pela ausência do sentido da visão.
Mesmo antes de ter uma denominação oficial e se tornar uma área de
conhecimento e profissão reconhecida no Brasil, a descrição de imagens já era
praticada por professores, acompanhantes, familiares e amigos de pessoas
com deficiência visual que costumavam descrever imagens, ambientes, filmes,
peças de teatro, roupas e outros elementos da cultura visual, e isso ocorre
desde que o mundo é mundo.
O termo audiodescrição foi criado pelo pesquisador norte-americano
Gregory Frazier em sua tese de doutorado sobre televisão para pessoas cegas
na década de 1970 na Universidade de São Francisco na Califórnia e desde
então passou a ser progressivamente adotado para definir os trabalhos
profissionais de descrição de produtos audiovisuais e culturais.
Inicialmente os benefícios da audiodescrição foram destinados às
pessoas com deficiência visual promovendo o acesso qualitativo à informação
(imagens

visuais)

presentes

nas

produções

audiovisuais;

à

melhor

compreensão dos conteúdos de programas de TV, filmes, peças de teatro,
óperas, concertos, shows, exposições, eventos esportivos e outros produtos
que utilizem a linguagem visual prioritariamente; à autonomia no acesso às
produções culturais e audiovisuais, à equiparação de acesso à informação em
atividades de lazer e cultural da família e círculos sociais (trabalho, amigos,
educação) e o desenvolvimento da capacidade crítica diante dos produtos
culturais audiovisuais de forma autônoma.
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Entretanto outros públicos também são beneficiados considerando que a
audiodescrição possibilita como o acesso à informação livre de barreiras para
pessoas com deficiência intelectual; o acesso à informação para pessoas com
Surdocegueira – Técnica de Audiodescrição adaptada aos métodos de
comunicação alternativos); a possibilidade de assistir a programas de TV
executando outras tarefas; o acesso aos conteúdos culturais e artísticos para
visitantes de primeira viagem (em museus e exposições), a mediação de
informações complexas em exposições de arte, espetáculos de dança
contemporânea, espetáculos com uso de linguagens híbridas e performances
artísticas e a sensibilização para conscientização a respeito dos direitos
culturais da pessoa com deficiência visual.
Desde 2009 espaços culturais brasileiros têm investido em ofertas
culturais com audiodescrição: exposições, peças teatrais, mostras de filmes,
festivais de artes cênicas, audioguias turísticos de cidades brasileiras, livros
com imagens, catálogos de museus, materiais didáticos.
Em 2008 foi lançada a norma 1559 Acessibilidade – comunicação na
prestação de serviços – complementar a NBR 9050 decretada como lei em
2004 (5296/2004) e reforçada pela Convenção da ONU assinada pelo Brasil
em 2008.

	
  

4	
  

2. Objetivos
O principal objetivo da audiodescrição é proporcionar a Inclusão SócioCultural da Pessoa com Deficiência Visual nas oportunidades de lazer e cultura
oferecidas à população em geral, evitando a discriminação e exclusão pela
ausência do sentido da visão. Para que esse objetivo seja alcançado é
necessário promover, por meio da oferta de audiodescrição em produtos
audiovisuais e culturais:

•

Acesso qualitativo à informação (imagens visuais) presentes nas
produções audiovisuais,

•

Melhor compreensão dos conteúdos de programas de TV, filmes, peças
de teatro, óperas, concertos, shows, exposições, eventos esportivos e
outros produtos que utilizem a linguagem visual prioritariamente,

•

Independência e autonomia no acesso as produções culturais e
audiovisuais,

•

Equiparação de acesso a informação em atividades de lazer e cultura
da família e círculos sociais (trabalho, amigos, educação);

•

Desenvolvimento da capacidade crítica diante dos produtos culturais
audiovisuais de forma autônoma.

3. Premissas/ Técnica de descrição

	
  

•

Consiste basicamente em traduzir imagens, obras, objetos, documentos,
produções audiovisuais em texto estruturado de acordo com as regras
gramaticais da língua original da produção/oferta do recurso.

•

O texto descritivo deve ser redigido respeitando algumas regras
estruturadas para organizar as informações visuais para que a pessoa
cega e com baixa visão possa compreender adequadamente a imagem.

•

O texto descritivo não deve conduzir o espectador a uma conclusão ou
interpretar a obra/imagem. A descrição adequada oferece informações
suficientes para o espectador chegar a suas próprias conclusões e
interpretar de acordo com seu repertório e vivências.
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3.1 Metodologia de ensino de descrição de imagens
Metodologia
de
ensino
e
produção
de
descrição
de
imagens/obras/objetos/documentos para produções culturais baseado em
referências teóricas como Gregory Frazier, Joel Snyder, Norma de
Audiodescrição da ONCE, Metodologia de Audiodescrição da Art Beyond Sight;
análise crítica de audiodescrições oferecidas em museus internacionais:
MOMA, Smithsonian, Reina Sofia, Vilamuseu, MARQ, British Museum, Victoria
and Albert Museum, Metropolitan Museus e experiência empíricas de
realização e avaliação, com público dom deficiência visual, de audiodescrição
em museus brasileiros: MAM-SP, Itaú Cultural, Museus Histórico Abílio Barreto,
MAE-USP, Fundação Fernando Henrique Cardoso, entre outros.
A base dessa metodologia é pautada na descrever das imagens do todo
para as partes organizando as informações em níveis de importância de acordo
com a forma de representação e contexto da imagem.

3.2 Pressupostos básicos
•

Pesquisar/analisar previamente: é importante ter um conhecimento da
imagem, ambiente, produto audiovisual, obras, exposição (momento e
movimento histórico/artístico, data de criação, conceito, adaptação,
pessoas ou fatos retratados);

•

Determinar os níveis de importância de cada informação visual contida
na imagem/ambiente/produto audiovisual com base nas teorias da área.
Ex: História e Crítica da Arte, Fotografia, Cinema, Teatro, História etc;

•

No primeiro parágrafo de descrição da imagem/obra apresentar as
características estéticas. Ex: Fotografia preto e branca, fotografia
colorida, pintura colorida, desenho com linhas; e usar termos que já
esclareçam a estrutura geral da imagem/obra. Ex: retrato, paisagem
natural, paisagem urbana, história em quadrinhos, documento etc;

•

Iniciar a descrição pela apresentação do aspecto geral e seguir
apresentando os elementos – dos mais importantes até os menos
significativos por ordem de importância com base no estudo do produto;
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•

Informar o tamanho da imagem/objeto/obra/documento e sua relação
com o contexto. Ex: A ilustração ocupa metade da página; a escultura
tem 20 centímetros de altura e está sobre uma base de 80 centímetros;
a instalação ocupa toda a sala que tem 15 metros quadrados;

•

Utilizar uma linguagem descritiva com analogias multissensoriais e
vivenciais, como por exemplo, quando descrever um objeto ou imagem
faça analogias a experiências comuns das pessoas para descrever o
tamanho, posição, material, expressão facial e corporal de pessoas
retratadas. Ex: Do tamanho de uma bola de tênis, pingue-pongue, gude,
futebol, pilates. Sua expressão demonstra angústia, medo, satisfação,
desprezo. Está deitado com braços e pernas relaxados, tensos,
apoiados;

•

Adotar como referência a posição corporal do espectador;

•

Ao descrever a localização dos elementos na imagem ofereça
indicações concretas como: à esquerda, à direita, à frente, atrás do
sujeito, a esquerda do objeto etc;

•

Propor a divisão do espaço, imagem, cena, exposição (quando for muito
complexa) para facilitar a localização, desde que informe qual é a
divisão;

•

Aplicar a regra espaço-temporal, consistente em esclarecer o “quando”,
“onde”, “quem”, “que” e “como” de cada situação descrita;

•

Respeitar a natureza da imagem, sem censurar, suprimir informações e
complementar dados que não estão explícitos na mesma;

•

Evitar transmitir qualquer ponto de vista subjetivo;

•

Incluir informações trazidas por legendas ocasionais, avisos e títulos de
crédito, resumindo aqueles que sejam excessivamente longos;

•

Descrever as cores e como elas são utilizadas para enfatizar emoções e
atmosferas assim como objetos coloridos que podem ser relacionados
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com sentidos diversos. Ex: vestido vermelho; pele de animal; cores e
texturas de roupas de super-heróis; manto azul; véu branco (as
analogias variam de acordo com a temática do que está sendo descrito);

3.3 Passo a passo
•

Conhecimento da imagem (momento e movimento histórico, data de
criação, pessoas ou fatos retratados);

•

Determinar os níveis de importância de cada informação visual contida
na imagem;

•

Organizar o texto partindo da descrição geral da imagem para os demais
elementos em ordem decrescente de importância;

•

Fale dos detalhes importantes: cores e suas variáveis, texturas, formas,
personagens.

•

Faça analogias para descrever as dimensões de objetos , obras e
espaços.

•

Se refira a gostos, sons e outros sentidos que você possa usar na
descrição, estabelecendo relações multissensoriais.

•

Se refira a propriedades do tato usando palavras como: macio, áspero,
quente, frio, úmido, seco, rugoso.

•

Redigir/revisar o texto usando pontuação para identificar pausas,
separações e destaques necessários. Ex: parágrafos, pontos, traços,
aspas;

3.4 Revisão de texto

	
  

•

Uso de verbos no presente.

•

Redação sucinta e frases curtas.

•

Construção gramatical – frases com começo, meio e fim.
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•

Escolha de palavras adequadas e de fácil compreensão, busca de
sinônimos, evitar repetição de palavras, evitar metáforas.

•

Linguagem descritiva com analogias multissensoriais e vivenciais.

•

Evitar termos técnicos.

3.5 Terminologia para se referir a etnia, raça, identidade de gênero,
deficiência e aspectos de aparência física

•

Buscar referências em textos acadêmicos e discussões atuais em fontes
confiáveis.

•

Evitar qualquer tipo de termo pejorativo e em desuso.

•

Não qualificar aspectos estéticos subjetivos (bonito, feio, lindo,
exuberante, gostoso/gostosa).

•

Não expor julgamentos pessoais.

•

Ex raça: mulher negra, homem negro, criança negra, mulher branca,
etc… (não usar pessoa escravizada)

•

Ex etnia: mulher/homem indígena ou da etnia Terena, Kaigang

•

Ex deficiência: mulher em cadeira de rodas, homem cego com bengala
longa (o que não está claro na imagem não deve ser informado)

•

Ex gênero: mulher, homem,homem trans, mulher trans, travesti, drag
queen, pessoa (quando não é possível definir o gênero ou identidade de
gênero pela imagem)

•

Características físicas: mulher gorda, homem magro, homem idoso,
mulher idosa, seios grandes, nádegas grandes e redondas, nariz
grande, lábios grossos/finos, cabelo crespo, cabelo cacheado, cabelo
liso. (não usar pichaim, crespinho, etc…)
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4. Exemplos de descrições de imagens
Rochedo de Boa Viagem, Georg Grimm, 1887

	
  

Rochedo de Boa Viagem é um óleo sobre tela no ano de 1887, com 80
centímetros de altura por 60 de largura.
Mostra um grande rochedo a beira mar com dois pescadores puxando uma
rede.
O rochedo ocupa todo o lado direito e o centro da pintura. É representado em
tons de marrom, cinza e branco com detalhamento e ênfase na formação
rochosa e nas nuances de luz que incidem sobre seu relevo.
A parte superior da grande pedra tem alguns arbustos verdes e vegetação e
está encoberta de sombra. Apresenta tonalidades muito escuras, quase
chegando na cor preta.
A esquerda encontram-se a faixa de areia marrom clara com os dois
pescadores com calças escuras e camisas branca e vermelha, puxando a rede
por uma haste de bambu, com esforço.
O mar revolto é representado com tons de azul escuro ondas brancas que
batem na pedra. O céu nublado apresenta nuvens carregadas em tons de cinza
e azul.
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Os elementos de fundo como céu e topo do rochedo apresentam massas de
cor e misturas de tons. O mar, a parte inferior do rochedo e os pescadores são
compostos por pinceladas rápidas e vigorosas em cores claras que conferem
iluminação a pintura.

Igreja de Santa Tereza, Eliseu Visconti, 1927

A pintura Igreja de Santa Tereza, de Eliseu Visconti do ano de 1927, em óleo
sobre tela tem 65 centímetros de altura por 80 de largura.
Mostra parte superior da fachada da igreja de Santa Teresa no Rio de Janeiro
entre copas de árvores, telhados e cúpulas de outras construções.
A igreja é branca e ocupa toda a faixa superior da imagem. Tem a torre central
e mais alta com cúpula branca em forma de semicírculo. Sobre a cor branca há
pequenas pinceladas de tonalidade bege.
As construções que ladeiam a torre central são mais baixas e tem telhado
triangular com telhas de barro marrom avermelhado com pequenas manchas
em diferentes tonalidades de marrom.
Há uma copa de árvore volumosa de folhas verdes e o topo de uma palmeira
que encobrem parcialmente o lado direito da fachada. Na frente da árvore, na
faixa inferior do quadro, há um telhado de telhas de barro marrom e uma
cúpula em semicírculo cinza.
Ao fundo, o céu azul intenso com pequenas manchas roxas e vermelhas não
apresenta nuvens.
A pintura é composta de pinceladas pequenas e rápidas que justapõem cores
diversas para conferir os efeitos de iluminação intensa no céu, na fachada da
igreja e nos telhados de barro das construções.
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Retirantes, Cândido Portinari, 1944 *
* não podemos reproduzir a imagem dessa obra por conta dos direitos autorais,
mas ela pode ser consultada na internet em algumas páginas como, por
exemplo

na

Enciclopédia

do

Itaú

Cultural

-

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3329/retirantes

Descrição: A obra Retirantes, de Cândido Portinari, é uma pintura em tinta óleo
sobre tela, de mil novecentos e quarenta e quatro e mede aproximadamente
dois metros de altura por oitenta centímetros de largura.
A pintura, tem pinceladas de tons fortes de cinza, preto, marrom, vermelho e
azul com traços geométricos definidos nos rostos e corpos. Ela mostra uma
família de retirantes de nove pessoas, quatro adultos e cinco crianças,
descalços, em um local árido.
Eles estão de pé e de frente, com exceção de uma mulher, à esquerda, que
está de perfil, e ocupam quase todo o espaço da pintura.
No centro da pintura está uma mulher alta e muito magra, de cabelos longos e
pretos, que segura, com a mão esquerda, uma trouxa (que é um embrulho,
geralmente feito de pano) acinzentada na cabeça. O rosto é triangular, está
levemente virado para a direita e tem pinceladas de marrom e branco. Os olhos
são grandes e negros saltados, o nariz triangular e a boca grande e escura.
Dois traços retos se cruzam da testa ao final do nariz ressaltando o formato
geométrico da área. Usa um vestido claro, de tecido fino que acentua a barriga.
Ela olha ao longe e tem um semblante de preocupação.
No braço direito, que é magro e com ossos aparentes, ela segura um bebê.
Ele está deitado no ombro dela, com o corpo todo encolhido. Tem a cabeça
pequena, olhos grandes e pretos. O corpo feito com pinceladas brancas não
tem detalhes definidos. O olhar dele é distante e triste.
No lado direito da pintura, está um homem alto e muito magro. Usa um chapéu
com aba e copa cônicas acinzentado, com muitas pinceladas pretas e
pequenas que se assemelham a furos. O rosto com pinceladas de marrom e
branco, é triangular, os olhos grandes e negros saltados, o nariz triangular e a
boca pequena, fechada e escura. Vários traços se entrecruzam no rosto
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ressaltando o formato geométrico da área. Olha fixamente para a frente e tem
o semblante triste.
Segura uma pequena trouxa presa em um pedaço de pau que está sobre o
ombro esquerdo. Usa camisa de manga longa e calça larga e curta na altura
das canelas. As roupas são acinzentadas e estampadas com pinceladas em
preto, vermelho e azul. A camisa tem vários traços finos e pequenos na
horizontal e alguns mais longos na vertical.
Com a mão direita segura a mão de uma criança de aproximadamente quatro
anos.
Ela é magra, usa chapéu de aba e copa redondas e da mesma cor do chapéu
do homem. O rosto é triangular e escuro, os olhos um com fundo branco outro
preto, sem expressão. Os braços e pernas tem traços definindo os ossos. Usa
uma roupa azul até os joelhos.
Outra criança, que aparenta dez anos, está com o rosto, levemente virado para
a esquerda e encostado no braço esquerdo do homem. Ela tem cabelos curtos,
pretos e cacheados, rosto arredondado, olhos grandes e pretos, nariz
triangular, boca pequena e aberta. Usa um vestido azul curto. Olha ao longe
com semblante de cansaço e aflição.
Na frente dela outra criança, de tamanho menor, está com o rosto, levemente
levantado,

virado para a esquerda. Ela tem cabelos curtos, pretos e

cacheados, rosto arredondado, olhos pretos, o esquerdo em tamanho maior
que o outro, boca pequena e fechada. Usa somente uma blusa quadriculada
em tons pretos, cinza e vermelho que deixa o resto do corpo descoberto. A
barriga é grande, desproporcional ao resto do corpo e lembra a doença barriga
d'água. Tem olhar distante e desolado.
No lado esquerdo da pintura está um homem velho, alto e muito magro, de
cabelos e barbas brancas. O rosto, triangular, tem pinceladas de marrom e
branco. Está com um olho grande e preto aberto e o outro fechado. O nariz é
triangular, a boca pequena está fechada. Há traços pretos por todo o rosto,
acentuando as marcas da idade. O olhar é distante e triste. Usa uma blusa
branca e uma calça cinza curta, na altura da canela. Segura com a mão
esquerda um cajado grande e preto. O braço é muito magro, com ossos
aparentes.
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Na frente dele uma mulher, um pouco mais baixa, de perfil para a direita. Tem
cabelos compridos e pretos, o rosto triangular, branco, olho preto. O nariz e
boca não estão definidos. É magra e os ossos do braço e pernas estão
aparentes. Usa um vestido rosado de pontas na barra. Com o braço direito
segura uma criança pequena, sem roupa, que está agarrada ao ombro dela.
Ela está com as pernas abertas e presas à cintura da mulher. As pinceladas no
corpo da criança são escuras e tem vários traços pequenos e cruzados
ressaltando a coluna, costelas, nádegas, coxas e pernas de aspecto raquítico.
No chão árido, do lado esquerdo, há pedaços de ossos espalhados, quatro
pequenos montes de terra e algumas aves que parecem comer algo no chão.
Do centro para o lado direito inferior estão pequenas pedras amarelas.
Ao fundo o céu é azul, com uma nuvem escura sobre ele. Muitos pássaros
pretos voam ao fundo e ao redor da família. Do lado direito a lua prateada e do
esquerdo três estrelas prateadas. Mais ao fundo, no canto inferior esquerdo há
o contorno de algumas montanhas.

5. Disponibilização – informações básicas
A audiodescrição, em versão pré-gravada, pode ser disponibilizada em
equipamentos reprodutores de MP3 emprestados pelos espaços culturais
(museus, cinemas, teatros, etc...), em QR Codes espalhados nos espaços
expositivos ou em folhetos e por meio de tecnologias de transmissão de dados
via Bluetooth como E-Beacons.
Em plataformas on-line como websites, páginas Wiki e redes sociais a
descrição de imagens pode disponibilizada no texto alternativo da imagem e
também associada a hashtags educativas #pracegover

#pratodosverem

#descrevepramim ou simplesmente com a sinalização “Descrição da imagem”.
Ainda com relação às plataformas on-line é necessário que atendam às
normas de acessibilidade na Web propostas pelo World Wide Web Consortium
(3WC).
As pessoas com deficiência visual utilizam programas sintetizadores de
voz/leitores de tela (Virtual Vision, Jaws, NVDA) para acessar todos os
conteúdos disponibilizados online por websites e redes sociais. A navegação,
interação e produção em conteúdos computacionais e no acesso as
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plataformas online pelo computador são feitos com uso do teclado e não
mouse ou mouse-pad. O acesso a descrição das imagens, quando existentes é
realizado pela leitura do texto alternativo da imagem ou pela inclusão do texto
descritivo em legendas e nas postagens das redes sociais.

6. Referências Empíricas e Bibliográficas
Audioguias em Museus Brasileiros
•
•
•
•
•
•
•

Museu do Futebol – SP
Pinacoteca do Estado de São Paulo – Galeria Tátil de Esculturas.
MAM-SP – Exposições Temporárias
Museu Joaquim Felizardo – Porto Alegre
Centro de Memória da Fundação Dorina Nowill para Cegos
Museu de Microbiologia do Instituto Butantan
Museu Lasar Segall – Exposição Portátil

Audioguias em Museus Estrangeiros
•
•
•
•
•
•

MOMA – NY
MUSEU REINA SOFIA – MADRI
METROPOLITAN MUSEUM – NY
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - NY
BRITISH MUSEUM – LONDRES
TATE MODERN/ TATE GALLERY - LONDRES

Visitas com Audiodescrição e Recursos Sensoriais – Museus Brasileiros
•
•

Museu de Arte Sacra – SP
Memorial da Resistência

Website com Audiodescrição de Patrimônio Cultural
•

New York Beyond Sight - http://www.nybeyondsight.org/

Animação
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A
menina
com
cabelos
de
http://www.youtube.com/watch?v=1NETHmVWDQw

Brasil

Osmar
A
primeira
fatia
do
pão
de
http://www.youtube.com/watch?v=LlCJ9Bq1WNc&feature=related

forma

-

-

Cursos Online/EAD
•
•

Treinamento para Descrição Verbal – Art Education for the Blind http://www.artbeyondsight.org/mei/verbal-description-training/
Introdução
a
Audiodescrição
–
Escola
Virtual
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320
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