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Olá, cursista! 

 

Após assistir as aulas faça a leitura desse texto e qualquer dúvida entre em 

contato. Uma ótima leitura! 

 

Quando falamos em audiodescrição precisamos compreender que a sua 

prática resulta de ciência recente e em desenvolvimento no cenário brasileiro. 

Por isso, suas diretrizes também sofrem influências desse progresso. São 

chamadas de diretrizes aquelas orientações capazes de tornar o texto mais 

fluído e a imagem mais cristalina. Tais orientações mesclam estilos e formatos, 

tais como o formato espanhol ou inglês, adequação de termos e uso de 

linguagem vívida, no caso do ajuste a um determinado público espectador e 

também a correção e coesão textual, com indicações semânticas, gramaticais e 

ortográficas. 

 

Na lista abaixo apresento algumas diretrizes que podem ser observadas 

pelo consultor em audiodescrição no momento da análise e da validação da obra. 

Reforço, porém, que elas não são únicas e sua flexibilidade está determinada 

principalmente pelos usos e aplicações dessas diretrizes no cenário audiovisual. 

Quanto mais utilizadas, elas vão sendo incorporadas na prática dos roteiristas, 

enquanto que outras novas poderão surgir e, ainda outras, pela pouca eficácia, 

desaparecerem. Daí a importância de estar imerso ao contexto da 

audiodescrição nas variadas aplicações: teatro, musical, televisão, livro didático, 

exposições, entre outros. 

  

O consultor em audiodescrição, como profundo conhecedor das diretrizes 

e técnicas aplicadas a AD, precisa levar em conta o correto uso dessas 

normativas linguísticas e estéticas, observando: 

 

1. Os elementos descritivos aplicáveis a audiodescrição como uma 

sequência de aspectos: imagens estáticas ou dinâmicas, cenas de interior, 
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figuras ou paisagens. Cada tipo de material define as escolhas tradutórias. Para 

uma imagem estática, por exemplo, é possível agrupar elementos factuais em 

notas proemias e priorizar características em vez de ações; para imagens 

dinâmicas é preciso compreender os silêncios  disponíveis e o tempo de 

execução do vídeo; 

  

2. Originalidade: evitar repetição de vocábulos, possuir vasto vocabulário e 

pesquisar novos termos que se encaixam a obra, analisando sua pertinência. 

Por exemplo, utilizar termos técnicos de uma área do conhecimento apenas 

quando o material for veiculado prioritariamente para um público que domine 

essa ciência. Ao contrário disso, o termo técnico deve ser acompanhado de uma 

descrição mais popular;  

  

3. Qualidades de estilo, tais como: 

 

correção: evitar erro de sintaxe, erro de grafia, estrangeirismos: 

 

- Os erros de sintaxe devem ser evitados para que a mensagem seja 

compreendida. Para isso deve-se analisar a relação entre as palavras em uma 

oração ou no discurso. Por exemplo, podemos dizer que "as crianças correram 

para pegar o brinquedo novo.". Ou, "As crianças correu para pegarem o 

brinquedo novo."? 

   

Você pode ler mais sobre sintaxe no link abaixo: 

https://portugues.uol.com.br/gramatica/sintaxe-concordancia-regencia-

colocacao.html 

 

- Os erros de grafia devem ser evitados para que o roteiro fique preciso e, 

sobretudo, porque será lido por leitores de tela e posteriormente locucionados. 

As palavras redigidas com erros gramaticais dificultam que a mensagem seja 

transmitida com fluidez. Por exemplo, as palavras transmitir e rtansmitir; mesmo 
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e memso; ou ainda, expectador e espectador. No último caso, quando lidas pelos 

leitores de tela, elas  apresentam fonética semelhante;   

 

Veja no link abaixo os 100 erros mais comuns na língua portuguesa 

https://blogdoenem.com.br/redacao-gramatica-erros-comuns/ 

 

- concisão: evitar aspectos supérfluos, fazer escolhas relevantes; evitar 

excesso de adjetivos, períodos de orações muito longos, redundâncias; 

  

- clareza: ter exatidão para expressar um fato, uma cena, uma 

característica. Ser objetivo. Devem ser evitados ambiguidade; equívocos;  

quebra da ordem lógica; acumulamento (intercalar vários pensamentos ao invés 

de um por vez); imprecisão. Usar corretamente a pontuação.  

 

Veja alguns exemplos e usos da pontuação no link abaixo: 

https://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono30.php  

 

Sabemos que o principal aspecto que define a audiodescrição é "Descreva 

o que se vê", então, o que podemos traduzir na audiodescrição? 

 

1. Evitar deduções:  

 

- não se diz o que não foi visto, o que deduz ter visto nem aquilo que pensa 

que viu por ter sido revelado em cena posterior; 

 

- Também não se deduz estado de espírito nem  inferências sobre 

intenções. Por exemplo, o cachorro olhou para o menino parecendo que ia 

mordê-lo. 

  

- Descrever sempre sem  opinar.  o imaginário de acumulação visual e de 

referências é o mais importante para uma pessoa com deficiência visual.  

https://cursoaudiodescricao.com.br/
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- Não descreva como comentário contínuo, a emoção nas vozes dos atores 

e os silêncios, por vezes são necessários.  

 

2. A sonoplastia não é audiodescrita: os sons podem ser ouvidos e não 

vistos. Deixar espaço para que sejam elementos de compreensão nas obras. se 

podemos ouvir aplausos, não é preciso dizer "pessoas batem palmas"; se for 

possível ouvir uma batida de porta que se fecha, não precisa igualmente repetir 

a informação, nem para o telefone que toca.   

 

3. Detalhamento: caso for audiodescrever algum objeto incomum ou pouco 

usual, dizer primeiro o nome e depois uma breve descrição dele. Identificar os 

objetos pelo formato, lançando mão de elementos comparativos à figuras 

geométricas, Mencionar detalhes sobre o material de que é feito, se é brilhoso, 

fosco, cor e textura, além de identificar sua posição com relação a outros 

elementos se houver. Sempre posicionar um objeto com relação a outro que for 

de maior relevância na cena e que já tenha aparecido. 

 

4. Em imagens estáticas observar: tema, autoria, técnica utilizada, 

propriedades e elementos descritivos, estilo, natureza da obra (gravuras, 

esculturas, quadros, convites...), estado da obra (originais, réplicas, cópia ou 

estado de conservação). 

 

5. Ordem  dos elementos na audiodescrição de personagens: o sentido da 

descrição deve ser  de cima para baixo;  falar sobre cor da pele, peso, altura e 

idade. Posteriormente, trazer os aspectos relacionados ao rosto. Algumas partes 

do rosto como cabelos e olhos devem ter uma riqueza maior de detalhes. Além 

da cor dos cabelos, poderão servir de referências o corte, o penteado, 

cumprimento, características dos fios; sobre os olhos, poderão ser percebidos, 

além da cor, o formato, e também os  detalhes complementares que contribuem 

para a expressividade, tais como cilho e sobrancelhas.   

https://cursoaudiodescricao.com.br/
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6. Vestuário: após audiodescrever expressões faciais, corporais e 

características físicas, começando sempre do detalhe mais genérico (cor de 

pele). Em seguida elencar detalhes de cima para baixo, que façam referência a 

estética e a personalidade através de apontamentos sobre o vestuário. Dizer 

sempre de cima para baixo. No  exemplo: veste blazer preto sobre camisa 

branca, partimos do elemento externo, de maior aparência, para o de menor 

aparência; já no exemplo, usa meia e sapatos, priorizamos de dentro para fora, 

pois a composição da imagem requer que pensemos nas meias como foco que 

antecipa os sapatos. 

   

7. Câmera não é personagem: a audiodescrição empoderativa deve 

proporcionar a elaboração de uma imagem mental, portanto, não se propõe a 

uma simples Contação de história. É uma técnica que reúne diretrizes em torno 

de uma estilística tradutória. Evitar o uso de "câmera" como um personagem da 

audiodescrição. Não é a  câmera quem mostra algo. Quem mostra é a imagem: 

plano aberto mostra; perspectiva mostra; imagem percorre. Igualmente deve ser 

evitado termos técnicos tais como primeiro plano, plano intermediário, etc. 

Algumas dicas: 

 

- Descreva o ângulo da câmera quando necessário: de cima, do espaço, 

próximo a... -Anunciar iluminação ou quando a tela escurece 

 

7. Relevância e vocabulário: audiodescrever o que é visto não significa 

traduzir tudo que é mostrado no evento visual. As escolhas tradutórias devem 

ser feitas a partir do estilo do material, levando em conta o vocabulário para o  

público a que se destina: infantil ou adulto, específico ou popular.  

 

8. A tradução em palavras requer um conhecimento profundo da língua e 

das estruturas linguísticas, ortográficas, semânticas e gramaticais. Portanto, 

usar registro linguístico de modo claro, coeso, correto, específico e vívido é 

https://cursoaudiodescricao.com.br/
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requisito do bom audiodescritor e que precisa ser levado em conta também pelo 

consultor. Coloquialismos fazem parte do nosso discurso, porém, quando 

falamos em redação, é a NORMA CULTA que deve ser priorizada: 

 

- Predomínio do tempo verbal "presente do indicativo". Conheça mais sobre 

conjugação de verbos nesse link: https://www.conjugacao.com.br/verbos-no-

indicativo/  

 

- Use adjetivos e advérbios que não ofereçam juízo de valor. Para isso, 

consulte o que são adjetivos e advérbios no seguinte link: 

https://www.recantodasletras.com.br/gramatica/3664211 

- Evitar metáforas. Comparação é permitida. Por exemplo, um banco que 

cabem cerca de 6 pessoas; um monumento do tamanho de um prédio de 10 

andares.  

 - Cuidado ao empregar gírias ou regionalismos, use-os apenas dentro do 

contexto  

 

- Evitar trava-línguas 

 

- Evitar pronomes seu/sua e seus/suas por causa da ambiguidade 
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9. As cores, nuances  e tons  também devem ser faladas. Conheça o motivo 

disso através de um texto que escrevi : 
 

POSSO ENSINAR CORES A UMA PESSOA CEGA? 
 

Meus leitores já devem ter percebido que, mesmo tendo deficiência visual, sou 
bastante ligada à imagens. Seja de uma forma ou de outra, elas fazem parte da vida de 
qualquer pessoa: nas cores das roupas, por exemplo, ou numa fotografia que se queira 
mostrar para os amigos. Até mesmo nas redes sociais, as publicações que contém 
imagens apresentam um índice de visualização infinitamente superior às que são 
apenas texto. É claro que, tais postagens, seriam muito mais atrativas se 
contemplassem imagem e descrição, mas isso fica pra um outro post. 
Nessas últimas semanas, por causa dos contatos que tenho tido com muitos 
profissionais da educação, um assunto tem sido alvo de recorrente questionamento. 
Posso ensinar cor para uma pessoa cega? Pois bem, sobre isso venho esclarecer alguns 
pontos, tendo em vista a minha própria experiência enquanto pessoa com deficiência 
visual e pedagoga que atua nessa área. 
O primeiro ponto que merece destaque, é que as cores têm um simbolismo próprio, 
isto é, para cada pessoa ela poderá representar um sentimento, uma emoção, um 
objeto, um momento vivido, etc. Quem nunca ouviu falar que determinado tom de 
verde lembra um verde folha? E que o azul é celeste? E que um vermelho é vermelho 
sangue e outro, vermelho tomate? Conhecemos até mesmo as cores que fazem 
menção à bebidas e frutas, como é o caso da cor vinho e a cor de abóbora e que fazem 
parte do repertório de qualquer pessoa. 
Para quem não enxerga não é diferente. As cores vão ganhar significados reais através 
de associações táteis, olfativas e até gustativas, em alguns casos. O que diferencia, 
então é o fato das abstrações deixarem de ser visuais e passarem a usar o próprio 
repertório já construído pela pessoa cega, por meio das texturas, dos aromas e dos 
gostos que já conhecem. 
O aroma do morango, por exemplo, pode ser associado ao vermelho. A textura macia 
do algodão, ao branco. O sabor e a consistência de uma folha de alface, ao verde. E 
assim por diante… Porém, se a pessoa não gostar do morango e esse aroma não fizer 
parte do dia-a-dia dela, essa associação não atingirá seu objetivo, que é criar uma 
representação imagética que facilite a identificação e a interpretação das cores, 
isoladas ou combinadas com outras. Esse reconhecimento é individual e depende das 
experiências vividas por cada pessoa. Assim, um vermelho concebido visualmente por 
quem enxerga, jamais será o mesmo vermelho de quem associá-lo através do aroma 
ou do gosto de um morango. 
A associação precisa acontecer a partir de objetos, aromas e gostos que lhe são 
familiares e que lhes provoquem alguma sensação ou lembrança. Muitos sabem que 
os cheiros são capazes de nos transportar para situações e momentos diversos 
vivenciados por nós e, por isso, essa talvez seja a melhor de todas as experiências 
comparativas. As associações também precisam ser agradáveis ao tato, ao olfato e ao 
paladar para que não haja a rejeição imediata e a cor passe a ser “feia” na concepção 
de quem a vê pelos sentidos remanescentes. Associações dessa natureza interferem 
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negativamente na construção autônoma e independente dos conceitos de imagens 
pela pessoa cega. Cuidado especial deve ser tomado para associar cores quentes e 
frias, pois essas experiências nem sempre são agradáveis ao tato e não conservam 
significação imagética quando usadas para cores isoladamente, já que o quente/frio 
poderá representar infinitos significados e as associações precisam ser as mais 
específicas possíveis. 
Para explicar, de maneira simplificada, como funciona uma associação imagética, 
pense no seguinte: as estrelas que aparecem no céu pela noite não se assemelham em 
nada com as estrelas que desenhamos para representá-las, com 5 ou 6 pontas 
triangulares. Esses desenhos, então, são simbólicos, mas, onde quer que estejam 
estampados, identificamos que é uma estrela. É assim também com as demais 
associações que, mesmo abstratas fisicamente, ou seja, invisíveis ao olhar, 
representam algo que pode transportar uma imagem/simbolismo à memória. Ou seja, 
transformam texturas, aromas e sabores em algo palpável, criando imagens mentais 
de algo já conhecido e ativadas pelos sentidos das pessoas que não dispõem da visão 
como canal predominante de acesso às informações. 
Por último, nunca deixe de explicar e nomear cores para uma pessoa com deficiência 
visual, elas gostam de participar do mundo “real” das imagens. Descreva as cores, 
associando-as com algo que esteja ao alcance ou que seja familiar da pessoa cega. Fale 
sobre imagens, tons, combinação das cores e roupas. Afinal isso também é inclusão! 
  
Fonte Guia Inclusivo: http://www.guiainclusivo.com.br 
 

 

- Para não errar, saiba que as cores designadas por adjetivo variam no 

plural: meias brancas; blusas amarelas; saias azuis. 

- São também adjetivos os vocábulos claro, escuro, castanho, que têm o 

plural claros, escuros, castanhos. 

- Cores designadas por substantivo não sofrem variação no plural: vestidos 

laranja; bolsas rosa; camisas areia.   

- As cores compostas ficam invariáveis se um dos elementos é derivado de 

substantivo: enfeites azul-turquesa; canários amarelo-ouro; blusas verde-água.  

- Cores formadas por dois elementos adjetivos: cabelos castanho-claros; 

batons vermelho-claros; olhos azul-claros.    

  

 10. Evitar orações negativas, pois não se descreve o que não se vê. como 

por exemplo: Na rua não há postes de iluminação. 

 

https://cursoaudiodescricao.com.br/
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11. A obra é que sempre determinará a logicidade do texto tradutório, mas, 

não havendo uma demanda específica da obra, observe: audiodescrever de 

cima para baixo; da esquerda para direita; do primeiro plano para os demais, no 

sentido horário, no sentido anti-horário. Exceção: se a câmera mostrar de baixo 

para cima, descreva na ordem em que aparece: 

• - Nomear itens sem agrupar vários elementos e descrevê-los como um só 

• - Descreva a partir do ponto de vista do expectador 

• - Descreva do geral para o específico, da grande figura para a pequena 

figura 

• - Defina o local da cena 

 

12. Não explicar nem antecipar informações: 

 

• - Identifique mudança de tempo: futuro, passado (flashback), mesmo se 

vier anunciado com efeito sonoro; 

• - Em eventos repetidos, descreva-o uma única vez 

• - Em caso de imagem de preenchimento com cenas teatralizadas, dizer 

quando está sendo apresentada uma simulação do evento narrado 

• - Descreva nomes no lugar de "autor que interpreta fulano" ou apresente 

as personagens através das suas características marcantes 

• - Em mudança de lugares, identifique-os, como em documentários, em 

que a cena passa do estúdio para a reportagem 

• - A palavra "agora" é usada sempre quando mudança de cenas no meio 

de uma sequência de descrição 

 

 

13. Usar o artigo indefinido (um, uma, uns, umas), quando mencionar algo 

pela primeira vez. Usar o artigo definido (o, a, os, as), quando já houver sido 

apresentado o que vai ser dito.  

  

https://cursoaudiodescricao.com.br/
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14. Estar atento Às escolhas: dizer mais com menos, ou seja, mais 

informações com um menor número de palavras, tendo clareza, concisão e 

objetividade.  

  

15. Primeiro audiodescrever características e depois ações quando couber. 

Dar prioridade a uma ou a outra dependendo do material que está sendo 

audiodescrito. Se em um filme de ação, serão as ações priorizadas.  

 

16. Usar orações curtas, elencando no máximo duas ações quando 

ocorrerem em simultâneo. As orações devem estar no presente do indicativo 

(que exprime ações acontecidas no momento da fala). 

  

17. Evitar preencher todos os silêncios, muitas vezes eles fazem parte do 

momento reflexivo que a obra permite. A audiodescrição não é um comentário 

contínuo, devendo aparecer apenas quando necessário: 

 

- Maior exatidão para encaixar nas pausas e intervalos, evitando sobrepor 

em diálogos 

- Em AD gravada geralmente o audiodescritor fala mais depressa, por já ter 

um roteiro pré estabelecido 

- Quando há necessidade da sobreposição de fala, fazê-la na primeira ou 

até segunda sílaba do diálogo 

- Ler créditos e descrever logotipos 

 

- O produto final da audiodescrição pode ser: locução, impressão Braille ou 

roteiro escrito 

  

18. Ao descrever tamanhos, leve-os para um número mais aproximado ou 

compare com outro elemento quantitativamente da cena. Por exemplo, os sinos 

são do tamanho dos trabalhadores ali presentes ao redor. Evitar as expressões 

em torno de  e aproximadamente.  

https://cursoaudiodescricao.com.br/
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19. Pesquisar nomes de personagens e objetos, pronunciando-os 

corretamente.  

 

20. Usar verbos no infinitivo e de ação. Evitar o uso de verbos de ligação 

haver, ser/estar. Para vestimentas, exceto para vestido,  preferir "veste", para 

características, "usa. Por exemplo, Usa barba; veste camisa azul, usa aliança.    

21. Usar pronomes cuidadosamente. Se houver apenas uma mulher na 

cena, então o “ela” é adequado. Se houver mais de uma pessoa, nomes próprios 

serão mais claros. Evitar o uso de seu/sua, por causa da ambiguidade e 

imprecisões.  

 

22. Evitar dizer etnia. Audiodescrever cor de pele. Por exemplo: Um jovem 

de pele clara; uma mulher de pele escura. Em alguns casos, por exemplo, uma 

mulher negra; um homem branco.   

  

23. Audiodescrever a partir da perspectiva dos ouvintes. A perspectiva 

mostra.  

 

24. as surpresas não devem ser antecipadas.   

 

25. Usar uma característica física marcante da personagem caso o nome 

ainda não tenha sido revelado para a audiência. Por exemplo, a jovem de vestido 

vermelho; o rapaz de bigode.    

 

26. Permitir que o próprio material forneça a informação, não 

audiodescrever o relevante ou o que será falado por um personagem logo em 

seguida.  

 

https://cursoaudiodescricao.com.br/
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27. Procure harmonizar a audiodescrição ao ritmo, energia e volume do 

material. • A linguagem e transmissão para descrever uma cena de luta devem 

diferir daquela usada para descrever uma cena romântica. 

  

28.  Cuidado com os erros de digitação. 

   

29.  Evite o uso de gerúndios quando não forem empregados conforme a 

norma culta da língua. São usados apenas quando existe uma ação ainda em 

desenvolvimento enquanto outra acontece. em audiodescrição o uso de 

gerúndio acumula muitas ações numa mesma oração, por isso deve ser evitado, 

mas não abolido.  

 

Conheça mais sobre as regras do gerúndio no link a seguir: 

https://www.normaculta.com.br/gerundio/   

 

30.  Evitar a utilização de aspas, colchete, chaves  ou  parênteses, a não 

ser que esteja copiando uma frase que as possui. Essas marcas quando 

aparecem nas rubricas dos roteiros, dificulta para o consultor, que usa leitores 

de tela e precisará lançar mão do recurso de soletragem. Marcas que podem 

servir de referência geralmente são apresentadas pelos * ou #.   

 

31. Evitar a censura: todas as cenas cabem na audiodescrição.  

  

32.  Localização, lateralidade: posicione pessoas e objetos importantes 

com relação ao plano mais amplo. . Por exemplo, No canto direito superior ou 

inferior. 

       Na lateral direita superior ou inferior. 

       Na parte central superior. 
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33.  sempre audiodescrever do ponto de vista de quem está olhando para 

a imagem. Mas lembre sempre que a mão esquerda, o braço direito é do próprio 

personagem. 

 

34. Alguns exemplos relevantes que devem ser evitados: 

- Não diga duas mãos. Diga as mãos. 

 - Não diga sem camisa. diga  só de bermuda. 

- Não diga olha sorrindo. Diga olha e sorri.  

- Se alguém aproxima-se ou afasta-se, dizer de que maneira aconteceu o 

movimento e sob qual perspectiva 

- Preferir usar "detalhe", quando a imagem destacar algum elemento menor 

de outro maior 

- Preferir anunciar letreiros/créditos com nomes de entrevistados em cada 

bloco de exibição   

- Usar ele nega com a cabeça no lugar de ele balança a cabeça fazendo 

gesto de negação 

- Cuidado com o verbo cresce, pois dá ilusão de ação imediata de 

crescimento 

Iniciar dizendo: É noite? É dia? 

- Não traduzir textos em outro idioma  AD, a menos que isso for feito dentro 

das notas proemias.  

- Identificar quantidade de elementos, por exemplo, quantos bailarinos se 

apresentam? Quantos pratos há na mesa?  

- Dizer de olhos fechados e não "está com os olhos fechados". 

 

35. Fazer as escolhas seguindo a ordem cronológica de idade ou 

aparência: criança, garoto, menino, pré-adolescente, adolescente, jovem, meia-

idade, idosa. Procure não usar: dona, senhora, senhor, moça, moço. Por 

exemplo, para a foto de um senhor, diga: Foto de um homem. Ele tem cabelos 

grisalhos/brancos etc.. 
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36.  Identificar o tipo de produto: foto colorida de; Foto em preto e branco 

de; Foto em tons de cinza de; Foto em sépia de; desenho; figura; gravura; 

escultura. Os termos mais utilizados para imagens estáticas são: 

- Foto, Fotomontagem 

- Ilustração, Desenho 

- Composição (quando a imagem é composta por duas ou mais imagens 

independentes: foto com foto, foto com ilustração, ilustração com ilustração etc.) 

- Pintura, Tela, Litografia, Gravura, Escultura, Relevo, Iluminura 

- Esquema, Fluxograma, gráfico, tabela 

-  História em Quadrinhos, Tirinha, Quadrinho 

- Charge, Caricatura, Cartum 

- Linha do tempo 

- Logomarca 

- Cartaz, Convite, Flyer 

- Reprodução de página de Internet, de página de livro 

  - Esquema gráfico, computação gráfica. 

 

37. Evitar o termo técnico tal como close de, com exceção de rosto, que é 

permitido.  

  

38. Quando uma pessoa não aparece de corpo inteiro, usar: Aparece do 

peito para cima; aparece da cintura para cima; aparece do ombro para cima; 

aparece do joelho para cima; aparece da cintura para baixo. 

 

A audiodescrição cresce e muda à medida em que as pessoas aprimoram 

e compartilham as suas habilidades, o material a ser descrito melhora e a 

tecnologia para passar a descrição evolui. Leia e pratique. 

https://cursoaudiodescricao.com.br/

