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A audiodescrição (AD) é uma técnica 
de tradução visual utilizada atualmente 
diante da necessidade de inclusão e aces-
sibilidade de pessoas com deficiências vi-
suais. Essa técnica se destina à tradução 
semiótica de imagens em palavras que 
facilitem ou ampliem o entendimento do 
material pela pessoa com deficiência, ido-
sos e outros sujeitos com necessidades 
específicas.

Segundo o IBGE, 3,6% da população 
brasileira é composta de deficientes vi-
suais, seja por nascimento ou acidentes. 
Neste sentido, configura-se como essen-
cial a acessibilidade para a inclusão de 
adultos e crianças na produção de infor-
mação e entretenimento audiovisual. 

No Brasil, o número de pesquisas 
e investimentos em AD não são abran-
gentes. Se considerarmos a Europa, por 
exemplo, a adesão às pesquisas tem sido 
cada vez maior e a quantidade de mate-
riais audiodescritos tem aumentado sig-
nificativamente.

Mesmo sendo uma área ainda pouco 
analisada no Brasil, principalmente nos 
cursos de jornalismo e redes de infor-
mação do país, a AD tende a ser uma ca-
rência evidente pelo pouco acesso ainda 
disponibilizado às pessoas com necessi-
dades de inclusão. Nessa perspectiva, o 
recurso da AD é tornar os mais variados 
tipos de materiais (livros, peças de tea-
tro, danças, filmes, programas de TV, e 
outros) acessíveis às pessoas com neces-
sidades especiais.

O projeto de Audiodescrição e Legen-
damento para produtos eletrônicos tem 

como orientador o Prof. Dr. Paulo Eduardo 
Silva L. Cajazeira e os alunos do curso de 
jornalismo da Universidade Federal do Ca-
riri (UFCA), Alan Clyverton, Jainara Sabino, 
Lucas Gonçalves e Walisson Araújo, bolsis-
tas do Centro de Estudos e Pesquisas em 
jornalismo (CEPEJor)

Dessa forma, diante das raras publi-
cações de como trabalhar com AD, base-
ando-se na realidade atual das Univer-
sidades Federais e em pesquisas sobre 
publicações já feitas no país sobre este 
tipo de material, notamos, assim, a ne-
cessidade cada vez maior do uso desse 
recurso nos meios de comunicação. Re-
solvemos então iniciar o trabalho “Ma-
nual de audiodescrição e legendamento: 
Doze passos para realização de produtos 
audiodescritos”. A iniciativa partiu da ne-
cessidade de inclusão de alunos com de-
ficiência visual no curso de Jornalismo da 
Universidade Federal do Cariri.

O uso da AD é essencial como aces-
so à informação para pessoas com ne-
cessidades especiais. E assim, espera-
mos que este material seja modelo para 
que outras instituições possam compre-
ender a importância de acessibilidade e 
inclusão efetiva. 

Segue então o manual, tendo a cer-
teza de que o jornalismo tem se remode-
lado/reconfigurado com as novas expe-
riências e necessidades dos estudantes 
de comunicação no Brasil. Desejamos, é 
claro, uma boa leitura do manual e mais 
ainda, que ele sirva de exemplo para que 
outras novas experiências inclusivas pos-
sam ocorrer em outras instituições.

APRESENTAÇÃO
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PRIMEIRO PASSO

Equipe

Para a realização de qualquer tra-
balho, é necessária uma boa equipe de 
auxílio que possibilite tanto a realização 
como a manutenção do mesmo. Dessa 
forma, uma boa equipe de serviço para a 
realização do processo de audiodescrição 
(AD) é indispensável para o desempenho 
dos trabalhos a serem desenvolvidos. 
Vale destacar que o número de compo-
nentes dessa equipe não é fixo, mas a 
princípio, quatro funções são fundamen-
tais para a organização: EDITOR, ROTEI-
RISTA, NARRADOR E CONSULTOR.

Então vamos especificar cada uma 
das atribuições:

EDITOR
É a pessoa responsável por todo o 

processo, cumprimento de metas, datas, 
assim como correções a serem feitas para 
que o material tenha uma boa qualidade 
final do produto.

ROTEIRISTA
Será a pessoa responsável por fazer 

a conversão das imagens em palavras, 
além do uso das imagens para criar o ro-
teiro a ser seguido dentro da realidade 
contextual e cultural. Também é respon-
sável por controlar o tempo e onde a AD 
pode ser inserida.

NARRADOR
É aquele que fica responsável pela 

narração de todo o roteiro. Deve ter to-
tal atenção na entonação das palavras e 
o tempo de pronúncia delas para o bom 
entendimento do público.

CONSULTOR
O consultor deve ser uma pessoa 

com deficiência visual ou baixa visão 
para avaliar a qualidade da audiodescri-
ção, é importante que essa pessoa seja 
habilitada para a função, com preparo e 
qualificação. Caso não seja possível con-
seguir uma pessoa com deficiência, o in-
dicado é que entre o grupo responsável 
pela AD, um destes possa vendar os olhos 
e tentar perceber se a fala do narrador 
está compreensível.
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SEGUNDO PASSO

Produção e Planejamento

Após a formação das equipes, reali-
za-se as pesquisas e os estudos iniciais, 
para finalmente definir o planejamento.

O planejamento é a etapa essencial 
da produção, pela qual define-se o cro-
nograma, tempo de execução do texto, 
materiais e equipamentos que serão uti-
lizados na AD. Diante disso, vê-se a im-
portância de tais definições, até mesmo 
para as especificações técnicas e descri-
ções do tipo de edição ou gravação.

Para o bom êxito da audiodescrição 
de imagens é necessário que a equipe 
faça uma avaliação para diferenciar e 
segregar todas as possíveis informações 
nelas contidas para que haja entendi-
mento do produto final. Dessa forma, 
torna-se indispensável a necessidade 
da equipe analisar, qualificar e estudar 
o material existente, isso permitirá que 
o ouvinte possa captar de forma efetiva 
todo o conteúdo de informação repassa-
do em uma AD.

Para que haja qualidade no proces-
so de produção de uma AD, implica-se um 
empenho total de estudo do material, 
analisando todas as possíveis caracterís-
ticas culturais, formais, locais e outros, a 
qual este material está agregado, ou seja, 
o campo de estudo onde ele se situa.

Ainda desejando obter o êxito na 
AD, torna-se necessário que a equipe 
responsável pela elaboração do produto 

final siga critérios no âmbito linguístico, 
analisando elementos que trarão para a 
AD o significado original da mensagem 
a ser passada. Sendo assim, não se pode 
prender o significado da AD somente a 
tradução de imagens, vai muito mais 
além, atrela questões cognitivas e sen-
soriais, técnicas e linguísticas que a todo 
instante precisam minuciosamente ser 
trabalhadas e observadas na produção.

O Audiodescritor precisa ser dotado 
de habilidades que possam traduzir da 
forma mais concreta possível aquilo que 
está vendo. Ele utiliza elementos, habili-
dades e técnicas linguísticas, sem deixar 
de lado a priorização em ser claro, obje-
tivo, técnico, compreensível e ético. As-
sim, é fundamental que o audiodescritor 
trabalhe seu vocabulário para descrever 
as diferentes ações que se passam, uti-
lizando entonação correta, pausas e ins-
tigação dos sentidos. Isso contribui efe-
tivamente para um bom entendimento 
do ouvinte da audiodescrição. Portanto, o 
audiodescritor torna-se a ponte de cons-
trução entre o falado e o imaginado, pon-
te essa ligada por meio de palavras, sons, 
entonações e efeitos que moldam a cena 
para quem ouve.

Por fim, deve-se priorizar a seleção 
de imagens, modo de narração, os efeitos 
sonoros e finalmente os técnicos.
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TERCEIRO PASSO

Escolha e Estudo do Produto

Todo e qualquer produto informati-
vo digital com uso de elementos da ima-
gem está sujeito a audiodescrição, como 
livros, revistas, peças de teatro, danças, 
filmes, programas de TV, e outros. A AD 
permite que o usuário receba a informa-
ção contida na imagem ao mesmo tempo 
em que ela aparece, possibilitando que o 
mesmo desfrute integralmente da obra, 
seguindo a trama e captando a cena de 
forma objetiva.

O usuário da audiodescrição preci-
sa, através dela, ter total acesso a cena 
exibida. O propósito da AD é fornecer, às 
pessoas com deficiência, um quadro mais 
completo do que está sendo exibido com 
uma análise rica em detalhes. Busque 
analisar sempre os elementos maiores e 
siga em ordem decrescente, analisando 
toda a cena.  

Estude o material, examinando-o 
várias vezes, buscando captar o máximo 
de detalhes para audiodescrever de for-
ma clara e objetiva. É a sua análise que 
fará a eficiência do trabalho, pois é ne-
cessário que o usuário capte, através da 
sua descrição, a cena da melhor maneira 
possível. Esse passo determinará o que 
poderá ou não ser ainda alterado no ma-
terial que se têm antes de realizar a AD.
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QUARTO PASSO

Descrição das Imagens

Imagine você assistindo a um filme 
de olhos vendados. Toda vez que não há 
diálogo e o silêncio predomina ou começa 
um fundo musical, você é impedido de sa-
ber o que está acontecendo. Esse é o dile-
ma de pessoas cegas diante de produtos 
sem o recurso da audiodescrição. 

É importante que o audiodescritor te-
nha habilidades linguísticas para descre-
ver o que está vendo. Analisar a ambien-
tação sempre priorizando os elementos 
de maior destaque na cena, em sequência 
dos elementos em proporção decrescente, 
compondo uma análise completa. Quando 
o elemento for humano, identifique suas 
ações em meio ao contexto dos elemen-
tos na cena descrita.

 Um vocabulário rico, entonação de 
voz correta e pausas estrategicamente 
marcadas são fundamentais na constru-
ção do sentido da audiodescrição. O au-
diodescritor, portanto, será a ponte entre 
a imagem não vista e a imagem construí-
da por meio das palavras, da entonação e 
das referências sonoras, conduzidas e es-
culpidas na imaginação de quem as ouve.

Quando os produtos já são criados 
pensando na acessibilidade estes contam 
com recursos de descrição embutidos em 
seu material. Os casos mais comuns vistos 
são as legendas em materiais audiovisuais 
e livros com descrição de capa e imagens 
como parte do conteúdo. 

Vejam nas imagens a seguir. 
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QUINTO PASSO

Legendamento

O legendamento é um tipo de tra-
dução audiovisual que possui técnicas, 
regras e critérios próprios. Um bom pro-
fissional deve ter compreensão de seu 
trabalho para o contexto do sentido da-
quele produto. A adaptação dependerá 
destes parâmetros, e não nos limitamos 
apenas a traduzir o conteúdo textual, 
mas também nos apoiamos nos conte-
údos de vídeo e áudio, respeitando um 
tempo e um espaço determinados. 

No processo de legendamento exis-
tem as seguintes fases:

MARCAÇÃO
Localização dos tempos de entrada 

e saída das legendas, sincronizadas com o 
conteúdo de áudio, calculando-se os tem-
pos mínimos e máximos de duração e res-
peitando as mudanças de plano e cena.

ADAPTAÇÃO
Adaptação do original, adaptando-o 

e ajustando-o ao volume de caracteres 
permitidos, conforme a duração da le-
genda.

SIMULAÇÃO
Representação das legendas, com a 

imagem e o áudio, para comprovar se to-
dos os critérios estão sendo respeitados 
e se as legendas podem ser lidas de modo 
natural.

CORREÇÃO
Eliminação de erros e reajuste do 

texto.
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SEXTO PASSO

Roteirização da AD

 Com base no produto a ser descrito 
(por AD e/ou legendamento) é necessário 
que a estrutura de texto seja organizada 
com um roteiro. As técnicas trabalhadas 
em roteiro de rádio e televisão são uma 
boa opção para auxiliar no desenvolvi-
mento desse processo. É na roteirização 
que os termos de marcação do tempo e 
definição das deixas a serem utilizadas 
na audiodescrição e legendamento serão 
estruturados. Além das pausas, entona-
ções e palavras destaque.

 O áudio da AD tem uma grande 
vantagem sobre o impresso: a voz huma-
na. A voz transmite expressões, os senti-
mentos e reações são bem mais presen-
tes do que em um discurso escrito. Utilize 
esse recurso a favor da sua AD!

 E um ponto que merece ser obser-
vado é a adaptação do texto. No impres-
so são utilizadas frases mais longas que, 
se fossem transpostas literalmente para 
o áudio/rádio, o narrador ficaria sem fô-
lego ao ler o roteiro. É preciso expor no 
roteiro o que se quer dizer - de forma di-
reta, simples e precisa. Assim, o locutor e 
membros da equipe consultarão sempre 
ele para saber os locais de mudança da 
entonação de voz, de inserção de música 
e/ou efeitos sonoros que serão utilizados 
na AD. 
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SÉTIMO PASSO

Ensaio da AD

Sabe o ditado que diz “A prática leva 
a perfeição”? Pois é, ele está certo. 

Antes de realizar a AD treine. Estu-
de. Leia e releia. Fale em voz alta. Veja as 
palavras difíceis. Fique atento à veloci-
dade e tonalidade da voz. Ensaios prévios 
evitam erros. Nunca é demais treinar! 

Em resumo, ensaie o quanto (e o 
melhor) puder antes da gravação final. 
Com ele vai ser possível ter um resulta-
do com mais qualidade e sentir-se bem 
mais seguro na hora da gravação. São re-
comendados ensaios da AD em estúdio e/
ou local que a gravação será executada. 
Sem esquecer, sobretudo, que vai falar 
para alguém, tendo como foco maior, al-
guém que não enxerga. Desse modo, pre-
cisamos saber nos comunicar.
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OITAVO PASSO

Técnicas de Locução
Para o sucesso de uma audiodescri-

ção é fundamental uma locução precisa, 
clara e objetiva. Além da entonação de 
voz correta, vocabulário rico e pausas es-
trategicamente marcadas. Esses são ele-
mentos fundamentais na construção do 
sentido da AD. 

Para isso, é indispensável as técni-
cas que tornam a locução um meio para 

LEITURA
Ler todos os dias, em todo o tempo 

livre. Durante a leitura, separe alguns mi-
nutos para praticar em voz alta. Tenha 
uma leitura diversificada ao alternar en-
tre jornais, poesias, textos publicitários, 
narrativas, histórias infantis e outras.

Não leia apenas com o objetivo de 
praticar dicção e respiração, leia também 

para adquirir cultura, estar atualizado 
e bem informado. A leitura enriquece o 
vocabulário e a prática da leitura diária 
é essencial para a formação de um pro-
fissional de comunicação e de extrema 
importância para a audiodescrição.

RESPIRAÇÃO
Todos sabem respirar. Respirar é 

entendimento das ideias e sentimentos 
do produto. Já que a AD disponibiliza o 
máximo de informações para um enten-
dimento claro, através da locução e dos 
diferentes recursos sonoros. 

Listamos a seguir algumas dicas que 
ajudam a ter uma boa locução durante a 
audiodescrição.
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algo que fazemos sem maiores preocupa-
ções, o processo é realizado naturalmen-
te e de forma constante. No entanto, a 
respiração do locutor ou qualquer pessoa 
que faça uso profissional da voz é mais 
do que inspirar e expirar. Fique atento 
a velocidade e entonação das palavras, 
ache o momento ideal para a respiração 
de acordo com a pontuação do texto para 
não parecer “correndo” com as palavras.

 
POSTURA

Nosso corpo é o instrumento mu-
sical mais completo do mundo. Quando 
falamos, fazemos uso deste instrumen-
to que, como qualquer outro, deve estar 
bem afinado e em perfeitas condições de 
uso. A voz pode sofrer modificações pro-
venientes do nosso estado emocional e 
da postura que o locutor se encontra, já 
que ambos comprometem direta e indire-
tamente o aparelho respiratório, órgãos 
articuladores, língua, músculos da face, 
pescoço, laringe e diafragma. Por isso, é 
de vital importância relaxar para evitar 
algum tipo de tensão muscular. Para gra-
var algum produto de AD é recomendado 
ficar em uma posição que não compro-
meta o aparelho respiratório. Desta for-
ma se produzirá uma boa locução.

PRONÚNCIA E ENTONAÇÃO
Quando o locutor lê um texto ele 

se torna um vendedor de ideias. Torna-
-se assim o responsável por expressar 
tudo que está nas linhas e entrelinhas, 
em cada palavra, em cada vírgula, em 
cada ponto. Ideias que exprimem sen-
timentos, experiências, anseios, expec-
tativas do autor. Ideias que devem ser 
traduzidas e interpretadas pelo locutor 

para que o ouvinte consiga entender da 
melhor forma possível.

PALAVRAS DESTAQUE
Em toda narração há fatos que se 

destacam. Em uma locução esses fa-
tos são expressos por meio de palavras 
destaque. Na AD, assim como em toda 
locução, se faz necessário escolher as 
palavras que deverão receber um maior 
destaque durante a locução. Então, ela 
deve ser feita baseando-se nestas pa-
lavras que mostram o sentido relevante 
da informação. É recomendado sublinhar 
estas palavras. Este é um recurso muito 
habitual entre locutores, já que, a partir 
daí, se pode organizar melhor as ideias e 
efetuar uma locução mais direcionada. 
Ao utilizar esta técnica, seu estilo será 
menos tenso e conseguirá produzir uma 
locução que passará credibilidade e des-
pertará o interesse do ouvinte.
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NONO PASSO

Gravação

Equipamento técnico para uma gra-
vação de qualidade é essencial. Um estú-
dio de rádio é o ideal para a gravação da 
audiodescrição. Se não houver disponível 
na instituição em que a prática está sen-
do desenvolvida, recomenda-se alugar 
um estúdio profissional. 

Três elementos são essenciais para 
uma gravação de qualidade:

AMBIENTE
 Os ambientes são extremamente 

difíceis de controlar, por isso a necessida-
de de utilização de um estúdio. O ambien-
te de estúdio vai garantir mais qualidade 
às produções evitando ruídos, controlan-
do o ambiente e estabilidade do áudio. 
Além de privacidade e conforto durante 
a gravação.

MICROFONE
 O som é o elemento fundamental 

para a produção da AD. Uma boa captação 
de áudio ajuda a passar melhor a mensa-
gem e não cria a necessidade de uma edi-
ção complexa na voz. Os microfones mais 
recomendados são os condensadores que 
possuem uma captação de som mais lim-
pa com riqueza de detalhes e os dinâmi-
cos que são versáteis enquanto funções.

ILHA DE EDIÇÃO
 Um bom computador é imprescin-

dível. O aparelho deve ter um bom pro-
cessador e uma boa memória RAM para 
que a velocidade e qualidade da edição 
sejam boas. Para ter uma AD de qualida-
de são necessários softwares e profissio-
nais especializados em edição de áudio.
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DÉCIMO PASSO

Edição

Pode-se dizer que é considerada 
uma das partes mais complexas da pro-
dução de uma AD. Para editar a audiodes-
crição será fundamental um bom com-
putador com softwares para edição de 
áudio, e às vezes, de vídeo. 

Inicialmente, edita-se o arquivo fa-
zendo todos os cortes e junções funda-
mentais, chegando ao resultado dese-
jado. Logo depois, compara-se a AD com 

o produto original para analisar se está 
qualificado para ser publicado e em se-
guida divulgado.

Em caso de audiodescrição de vídeo, 
é necessário, além de editar o áudio uti-
lizar o software de edição de vídeo para 
colocar a AD no tempo preciso para que 
haja uma boa interpretação por parte 
dos deficientes visuais.
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DÉCIMO PRIMEIRO PASSO

Avaliação

Após a produção da AD é necessário 
avaliar o produto. Essa avaliação é feita 
da seguinte maneira: apresentar ao con-
sultor em AD e discutir com a equipe os 
resultados alcançados. 

Antes do produto ser disponibiliza-
do, é importante apresentar ao consultor 
em AD, profissional que irá avaliar o pro-
duto. A finalidade é observar se a tradu-
ção foi feita de forma adequada, assim, 
podendo apontar o que está bom e o que 
tem que ser melhorado em termos de au-
diodescrição.

Discutir com a equipe que produziu 
a própria audiodescrição é de total im-
portância, observando o produto através 
da análise comparativa entre o produto 
original e a versão audiodescrita.

O roteiro da discussão deve abran-
ger três exigências, não necessariamente 
nessa ordem:

• O processo de elaboração;
• O resultado final;
• O que se aprendeu com a prática.
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DÉCIMO SEGUNDO PASSO

Divulgação

Tornar o resultado visível para que o 
maior número de pessoas tenha conheci-
mento sobre o produto criado. Há várias 
maneiras de se veicular a AD, dentre elas, 
se destacam os sites e blogs, sejam eles 
privados, acadêmicos ou independentes. 
É importante, antes da publicação, uma 
breve pesquisa analisando o público-alvo 
e a temática dos portais escolhidos para 
ser feita a divulgação, pois, no ambien-
te digital, cada site/blog possui temáti-

ca e tipo de público diferente. Procurem 
divulgar o material audiodescrito para o 
público das associações, escolas e ONGs 
nas quais atuem pessoas com deficiên-
cia visual, por meio de contato direto com 
essas entidades. Essas maneiras de dar 
visibilidade à audiodescrição são impor-
tantes, ampliando o acesso e permitindo 
o público de avaliar e desenvolver melho-
rias para os produtos, além de incluí-los 
digitalmente.
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