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Audiodescrição: 

        tipos e formas de produção 
 

• Imagens estáticas 

 

• Imagens dinâmicas  

 

• Ao vivo  

 

•  pré-gravada 

 

• simultânea 
 



AD: modalidade de TAV 
 

• Sabine Braun afirma que na AD estão presentes muitas 
questões dos Estudos da Tradução como os debates 
sobre as noções de interpretação, equivalência, reescrita, 
normas e visibilidade. Para ela, a AD é uma tradução 
vulnerável assim como a legendagem, pois as escolhas e 
seleções do audiodescritor envolvem interpretação. 

(...) Uma das polêmicas está no questionamento: 

existe realmente um modo neutro de fazer a 

audiodescrição? Do ponto de vista filosófico, não. 

Do ponto de vista prático, sim, pois existe todo um 

aparato técnico com normas que possibilitem a 

descrição clara e objetiva, mas que, como em 

toda obra, permitam discussões (MACHADO, 

2011, p. 127).  



Audiodescrição:          

           o que deve ser descrito 
A) ELEMENTOS VISUAIS NÃO VERBAIS 
  

 

1. Personagens 

1.0a. Apresentação 

1.0b. Identificação do ator/ 

atriz 

1.1. Atributos físicos 

1.1.1. Idade 

1.1.2. Etnia 

1.1.3. Aspecto 

1.1.4. Vestuário 

1.1.5. Expressões faciais 
1.1.6. Linguagem Corporal 

 

1.2. Estados 

1.2.1. Estados 

emocionais 

1.2.1.1. Positivos 

1.2.1.1.1. Alegria 

1.2.1.1.2. Ânimo 

1.2.1.1.3. Serenidade 

1.2.1.1.4. Ternura 

1.2.1.2. Negativos 

1.2.1.2.1. Tristeza 

1.2.1.2.2. Desânimo 

1.2.1.2.3. Desesperança 

1.2.1.2.4. Ira 

1.2.1.2.5. Medo 

1.2.2. Estados físicos 
1.2.3. Estados mentais 

 

2. Ambientação 

2.1. Localização 

2.1.1. Espacial 

2.1.1.1. Interiores 

2.1.1.2.Exteriores 

2.1.2. Temporal 

2.2. Descrição 

2.2.1. Interiores 
2.2.2. Exteriores 

 
3. Ações 

  



B) ELEMENTOS VISUAIS VERBAIS 

 

4. Créditos 

5. Inserções 

5.1. Textos 

5.2. Títulos 

5.3. Legendas 

5.4. Intertítulos 
  

Audiodescrição:  

      o que deve ser descrito 



Etapas para produção de AD dinâmica 

       
 

• 1) Assistir o produto audiovisual analisando a importância das 

imagens para a narrativa. Marcar as cenas com pouco tempo 

para descrição. 

 

• 2) Elaborar o roteiro. Na elaboração do roteiro, além da escolha 

das palavras que melhor descrevem as imagens, o 

audiodescritor deve marcar o tempo de entrada de cada 

descrição. O audiodescritor deve se preocupar com a sincronia 

do produto, assim como com a não repetição de um elemento 

que já esteja presente no áudio.  As descrições das imagens só 

fazem sentido em conjunto com o áudio do filme.   



Etapas para produção de AD dinâmica 

       

• 3) Testar o roteiro oralmente (ensaio para gravação). Nessa 

etapa são feitos os ajustes do texto, não só para adequar a 

descrição ao tempo de silêncio, mas também para reelaborar o 

vocabulário e estilo do texto, caso necessário. 
 

• 4) Gravar. Nessa etapa são ajustados os volumes do áudio do 

filme com o volume da narração da audiodescrição.  
 

• 5) Revisar a gravação para corrigir os erros e omissões, 

evitando possíveis imperfeições na AD e verificando se os 

critérios intersemióticos foram preservados para não alterar o 

valor estético da obra audiovisual (Ver HERNANDES 

BARTOLOMÉ, MENDILUCE CABRERA, 2005, p. 246).  

 



Normatização 

• Alemanha (Bayerischer Rundfunk), Estados Unidos 
(AudioDescription Coalition), Reino Unido (ITC Guidance) e 
Espanha (UNE 153020) possuem orientações para a produção 
de audiodescrição. 

 

• As diferenças estão relacionadas ao estilo: factual (menos 
informações, frases curtas, mais direto), floreado (texto mais 
literário, com mais informações, gama variada de adjetivos). 

 

• Discute-se bastante hoje nos congressos o uso e a criação das 
normas. A Itália, por exemplo, está no momento de criação da 
sua norma e os pesquisadores dos países que já tem, 
desaconselham a criação e o uso, a não ser que seja uma 
recomendação bem flexível e ampla. 

 



Normatização  

             BRASIL 

• Aqui no Brasil foi criada a 1ª norma da ABNT  em 2005. Atualmente 
grupos de trabalho estão elaborando uma normatização nova. 

 

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 exagero. 

 

6.2 Compatibilidade 

A descrição deve ser compatível com o programa: 

• a) a narração dever ser objetiva na programação de adultos e mais 
poética nos programas infantis 

• b) em filmes de época devem ser fornecidas informações que 
facilitem a compreensão do programa; 

• c) a descrição subjetiva deve ser evitada 

 



Orientações para AD de imagens dinâmicas 

      CONSENSUAIS 
 

• As descrições devem contemplar as perguntas que se aplicam 

a regra espaço-temporal como: quando, onde, quem, como e o 

que. 
 

• Tratar adequadamente a informação, já que a clareza é o 

objetivo principal. Além de saber priorizar as informações, o 

audiodescritor deve saber os elementos que podem ser 

antecipados. 
 

• Repetir nomes próprios para familiarizar o espectador com os 

personagens. Tomar cuidado com uso de pronomes, 

verificando se a descrição não está ambígua. 

 

 



Orientações para AD de imagens dinâmicas 

      CONSENSUAIS 
 

• Usar vocabulário extenso para estimular a imaginação do 

espectador. Cores e traços étnicos devem ser descritos quando 

for importante para trama. A riqueza do vocabulário não deve 

afetar a acessibilidade e a coerência da obra. 
 

• Usar o presente na narrativa. 
 

• Não interpretar o que acontece. 
 

• Usar artigos indefinidos no início e depois definidos. 
 

• Gravar títulos, créditos e informações sobre AD. 

 

 



Orientações para AD de imagens dinâmicas 

          DIFERENÇAS 

ADJETIVOS  E ADVÉRBIOS: 

• EUA devem ser evitados, Reino Unido ajudam na descrição da 

ação deixando-a mais clara, mas devem ser usados com 

cautela, UNE Espanha: deve usar adjetivos concretos evitando 

os de significado impreciso, não menciona advérbios. 
 
 

QUANTIDADE DE INFORMAÇÃO: 

• AD britânica num longa usa aprox. 7.800 palavras na AD 

• AD espanhola num longa usa aprox. 5.000 palavras na AD 
 

 

 

 



Normatização 

       VOLUME DE INFORMAÇÃO 

Exemplo cena do filme As horas 
 

• AD britânica: 
 

 Clarissa wrapped up against the cold overcast morning, in 
a camel-hair coat and grey scarf with amber earrings 
dangling from her ears, and tinted glasses, carries the 
flowers through the meat-packing district of Lower 
Manhattan towards an old factory building. 

 

• AD espanhola: 
 

 Clarissa camina por las calles de Nueva York con un gran 
ramo de flores entre los brazos. 

Extraído do capítulo “La audiodescripción: parámetros de cohesión” do livro Traducción y 
accesibilidad 

 



Orientações para AD de imagens dinâmicas 

          DIFERENÇAS 
 

INFORMAÇÃO ADICIONAL (EXPLICAÇÃO): 

• EUA não aceita uso de explicação. “Permita aos ouvintes 

formarem suas próprias opiniões e tirarem suas próprias 

conclusões. Não editorialize, não faça inferências, não 

explique, não analise, nem tente “ajudar” de, modo algum, os 

ouvintes”. p. 8 

•  Pesquisadores britânicos constataram que a explicação pode 

ajudar a minimizar possíveis confusões;  
 

NOMEAÇÃO DOS PERSONAGENS: 

• EUA e Alemanha só nomeiam depois que o nome aparece na 

trama. A norma espanhola não tem orientação a esse respeito.  



Elementos importantes AD 

 

• Coerência local e coerência global 

 

• Descrição X interpretação X explicação 

 

• Linguagem cinematográfica 

 

 



 

Coerência local e coerência global 

 
 

• Coerência local: as designações dadas estão coerentemente 
colocadas em uma cena ou em uma sequência de cenas do 
produto. 

 

• Coerência global: as designações dadas estão coerentemente 
colocadas em todo o produto, sendo utilizada a mesma 
nomenclatura no roteiro da AD e no áudio do filme. Caso, seja 
necessária uma mudança na designação, esta é indicada na 
narração para manter a coerência. 

 

• Exemplo: audiodescritor e personagem chamam o mesmo objeto 
em momentos distintos por nomes diferentes (mala, maleta). Pode 
se ter coerências locais nas cenas, mas a identificação de que é o 
mesmo objeto fica prejudicada (coerência global prejudicada). 



Linguagem cinematográfica 

• Um filme comercial é diferente de filme de arte, que é diferente de 
filme de produção independente: cada um requer um tratamento 
específico, respeitando a linguagem utilizada em cada um deles. 
 

• As recomendações indicam que não se use a nomenclatura dos 
planos, mas é para descrever, sempre que possível a intenção a 
eles atreladas. Descreva os ângulos da câmera quando possível: de 
cima, de lado, se afastando (indo embora) etc. 

 

• Exemplo:  
 

• plano geral – sugere solidão, afastando ou um desafio a ser 
vencido. 

• Primeiríssimo plano ou detalhe – ao mesmo tempo que pode revelar 
detalhes, pode ser usado para ocultar o objeto ou personagem por 
inteiro. 

• Plano subjetivo – para espectador vê e sentir a partir da perspectiva 
do personagem. É um plano bem emocional.  

 



Descrição X Interpretação 

• Descrição – dá os elementos em cena e deixa o ouvinte inferir.  
 

• Interpretação – Ajuizar bem ou mal da intenção de; explicar o 

que é obscuro 
 

• Explicação – Fazer conhecer, tornar inteligível ou claro 

 

• Sabine Braun usa os conceitos:  
 

• 1) Explicature (explicação) – síntese das informações na cena; 
 

• 2)implicature (inferência) – são descritos individualmente cada 

elemento para que o espectador infira o que está acontecendo.  



Descrição X Interpretação 

Devemos saber que, ao fazermos uma narrativa, sempre 

deixamos nossas impressões e nossa visão de mundo. O 

audiodescritor só precisa tomar cuidado na escolha de 

sua adjetivação para não colocar suas inferências no 

texto, principalmente aquelas cruciais para o 

entendimento do filme. A garantia da acessibilidade reside 

em que a leitura do filme seja feita pelo espectador, seja 

ele vidente, ouvinte, surdo ou com deficiência visual. Não 

faz parte do trabalho do audiodescritor facilitar essa 

leitura. Ele precisa traduzir as imagens para propiciar à 

pessoa com deficiência visual a oportunidade de fazer a 

própria interpretação (SANTIAGO, 2010, p. 86-7). 


