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01.Escolha, na internet, 03 imagens estáticas com audiodescrição presentes,

principalmente, em sites que aderiram ao movimento #PraCegoVer. Traga o

conteúdo textual da audiodescrição , fazendo os seus apontamentos enquanto

consultor para validar a AD ou sugerir possíveis alterações. Atenção: fazer os

apontamentos num bloco de texto abaixo do texto original, citar a fonte das

imagens, mas nunca realizar consultoria de imagens que já tenham assinatura

formal de um outro consultor, por questões éticas da profissão.

02.Faça o seu autorretrato em forma de audiodescrição. Conte como você é sob a

perspectiva das diretrizes aplicadas a audiodescrição.

03.Da mesma forma, faça a audiodescrição de um ambiente que você conhece. Pode

ser seu quarto, sua casa, uma paisagem, uma cena em perspectiva a partir das

suas percepções sensoriais.

04.Usando seu celular, tente fotografar um objeto, também em perspectiva. Por

exemplo, um vaso em cima de uma mesa, uma cesta com frutas, uma reunião de

pessoas, entre outros. Utilize as redes sociais ou aplicativos de mensagem

instantânea para solicitar que alguém (uma pessoa leiga em AD) descreva a sua

imagem. Registre o texto dessa descrição informal e com base na sua percepção da

cena, organize as informações usando as diretrizes da audiodescrição. Atenção:

poderá explorar o recurso disponível gratuitamente pelo aplicativo Be My Eyes, com

voluntários que atendem chamadas de vídeo e auxiliam pessoas com deficiência

visual cadastradas.

05.Busque no Youtube vídeos com até 10 minutos de duração que tenham

audiodescrição. Transcreva a audiodescrição desses produtos, convertendo-os em

um roteiro. Utilize o tocador VLC para ter acesso ao tempo exato, visto que os

leitores de tela anunciam automaticamente os TC dos vídeos

06.De posse do roteiro acima, realize a sua consultoria. Caso prefira poderá construir o

roteiro em tabelas, constando o registro da consultoria na última coluna a direita. Se

preferir, faça o roteiro sequencial, usando uma linha para a “deixa”, a segunda linha



com o TC, a terceira linha com a transcrição da AD e, por fim, a quarta linha com a

observação da consultoria.

07.Realize a consultoria das imagens a seguir

Imagem rural.

AD. Em uma área plana de 10 por 15 metros, a parte direita de uma horta redonda é

composta por quatro canteiros em forma de anel, um dentro do outro. O maior

canteiro tem 10 metros de diâmetro. Cada um, com 1,5 metro de largura, possui um

tipo de hortaliça. Na parte superior e à direita, árvores pequenas e bananeiras

circundam a horta. Ao fundo, há uma área com palmeiras agrupadas e a base de

um morro com vegetação densa.



08.Imagem Urbana: A-D. Fotografia. Dia nublado. Numa avenida em declive, de

paralelepípedos, há diversas casas e pequenos prédios. Alguns carros e motos

populares estão estacionados nas laterais. Três carros transitam. Nas calçadas, há

diversas árvores com copas em tons de roxo, rosa, pink, verde claro e escuro. Há

postes de luz e fiação na calçada esquerda.



AD. Capa de disco. Fotografia em dia de sol. Dentro de uma piscina, um bebê nu está

submerso, nada e olha para uma nota de dólar, que está no canto superior direito, presa a

um anzol. O bebê tem pele branca, cabelo loiro, fino e curto; os olhos são castanhos, o

nariz é redondo, a boca está aberta e com a ponta da língua sobre o lábio inferior; os

braços estão abertos e, nas duas mãos, o polegar e o indicador estão dobrados e os

outros dedos, esticados; as pernas estão para trás e dobradas. Ao fundo, na metade

superior há ondulações da água na superfície e, na metade inferior, há um azul escuro. No

canto inferior esquerdo, em letras pretas e maiúsculas: NIRVANA, que está sublinhada e,

abaixo, Nevermind, em letras distorcidas em ondas.



09.Você concorda com a consultoria abaixo? Organize um texto justificando o seu

posicionamento sobre a consultoria abaixo, lembrando que você não precisa

reconstruir o roteiro. Apenas trace considerações sobre a consultoria.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pf4Y6gtK_y8

Vídeo colorido com duração de 01:32 (um minuto e trinta e dois segundos), de uma

campanha publicitária argentina sobre doação de órgãos.

*** Para a narração, não há necessidade de conter essas informações. O que está descrito

acima caracteriza-se como uma antecipação de informações. A conclusão sobre o objetivo

da peça publicitária deve ser construída pela audiência ao mesmo tempo em que o

comercial está sendo exibido.

Uma música instrumental lenta é tocada durante toda a sua apresentação e algumas

frases de cor branca, em maiúsculo e itálico são mostradas.

*** Informações sem relevância. A exibição da peça publicitária já apresenta a música. A

menos que essa informação apareça como legenda para pessoas com deficiência auditiva

terem acesso. Sobre as frases, tipo e cor da letra, não caberia essa antecipação:

informações devem ser narradas no momento próprio em que aparecem, se forem

relevantes.

O vídeo começa com a imagem de um cão olhando para a frente.

*** A concisão é um dos pilares que sustenta a audiodescrição. Precisamos observar a

clareza ao elaborar os períodos. Não há necessidade de informar que o vídeo começa,

pois a informação sonora já fará isso naturalmente, tanto pelo som quanto pela AD que

inicia simultaneamente à obra.

Os verbos precisam seguir o tempo da ação presente. Evitar o gerúndio. Então: “Um cão

olha para frente.”

Ele é marrom, tem olhos castanhos, boca entreaberta, dentes brancos, língua rosada e

focinho preto. Sua imagem é mostrada até a altura de seu pescoço, que é branco.

https://www.youtube.com/watch?v=pf4Y6gtK_y8


*** Clareza: transmitir facilmente o pensamento. A concisão é elemento fundamental para a

clareza. Deve-se evitar:

- Ambiguidade: possibilidade de mais de um sentido para a mesma frase quando o

audiodescritor coloca os pronomes seu e sua. Deve-se também distinguir o necessário do

supérfluo: a imagem é mostrada...

Ora se o cão tem o pescoço branco, é incoerente dizer que ele é marrom.

“Ele aparece até a altura do pescoço. Tem a cara marrom, olhos castanhos, boca

entreaberta, dentes brancos, língua rosada e focinho preto.” Dizer também sobre o detalhe

branco do pescoço. Verificar onde melhor se encaixa a informação.

No meio da cena, logo nos dois segundos iniciais, surge a seguinte inscrição: “Sou e

sempre serei seu melhor amigo”. Surge a imagem de uma cama de casal e uma pessoa

deitada à direita. O animal acorda a pessoa.

*** Não há necessidade de detalhar que em determinado segundo surge a inscrição.. basta

dizer: Legenda: ““Sou e sempre serei seu melhor amigo”. “. Também não precisa dizer

“surge a imagem”, isso é óbvio em uma obra dinâmica. Basta dizer: numa cama de casal,

uma pessoa dorme. Mas é um homem ou uma mulher? Já poderia identifica-lo com

alguma característica, por exemplo, “um senhor idoso dorme”. Permanecer identificando o

cão como sendo o cão e não o animal. O que leva o audiodescritor entender que o homem

foi acordado pelo cão? Qual a ação que antecipa o “acordar”? A frase soou como uma

interpretação subjetiva. Ora, se ele acorda, isso significa que ele estava dormindo.

Escolher a informação que seria relevante e que cabe no espaço em silêncio.

Ela é um senhor idoso que, ao ser acordado, afaga o animal com carinho.

*** “com carinho” é uma interpretação. Poderia ser apenas “Ele afaga o cão.”.

Ainda, em “ao ser acordado” poderia ser substituído por outra ação, já que a frase anterior

também traz a mesma informação de que o senhor foi acordado. Qual a ação seguinte ao

acordar e anterior ao afago? Ele senta-se na cama? Ele levanta-se? Ele vira-se para o lado?



Na cena seguinte, o homem aparece em uma cozinha, em pé, bebendo um líquido.

*** É claro que se a audiodescrição informa outra ação, o vídeo mudou de cena. É

irrelevante dizer isso. “bebendo um líquido.”, será veneno? Aqui é preciso identificar qual

líquido ele está bebendo. Essa informação não seria antecipação nem interpretação, pois

em AD descreve o que se vê. É possível, num primeiro olhar, detectar se o líquido é

transparente (água), se é branco (leite), se é escuro e está em determinado recipiente

(café). Usar o pilar da concisão e da objetividade para dizer o que se vê, sem ambiguidade.

A frase citada desaparece.

*** Pelo que é possível notar, existe uma infinidade de informações a serem descritas

enquanto a primeira legenda aparece na tela. Deixar a legenda sem a necessidade de

informar o seu desaparecimento, a menos que outra frase de efeito entre no lugar. Aí

devemos informar sobre a entrada da nova frase e automaticamente a anterior

desaparecia da mente da audiência.

O senhor afaga, com sua mão esquerda, novamente seu cão, que está à sua esquerda,

sentado.

*** Período extremamente confuso.

- Abuso das Orações subordinadas desenvolvidas ou com coordenação.

- Redundâncias: repetição com as mesmas palavras ou palavras diferentes. Vale mais a

pena omitir que redigir algo insignificante. Preferir consentrar muitas ideias em poucas

palavras.

- Ambiguidade: possibilidade de mais de um sentido para a mesma frase.

- Acumulamento: excesso de aspectos, fatos ou opiniões num mesmo período.

O homem é idoso, de cabelos brancos, pele clara, usa óculos e pijama comprido de cor

bege.

*** A informação de que o homem é idoso aparece anteriormente na AD. Verificar qual a

relevância de dizer novamente.

A imagem de uma rua larga com vários carros estacionados nas laterais com algumas

árvores é mostrada.



*** Quebra da ordem lógica do período. Evitar voz passiva em períodos com ação e

movimento.

É dispensável dizer “imagem mostrada”.

“Rua larga. Muitos carros estacionados e árvores. Onde estão as árvores? Acredito não

estarem na rua. Estacionados nas laterais também é pleonasmo.

O homem está atravessando a rua na faixa de pedestres, quando surge o animal

seguindo-o.

*** Evitar gernúndio. As ações devem ser descritas no presente. “na faixa de pedestre, o

homem/senhor atravessa. O cão o segue”.

Ele usa camisa de manga larga, calça, suéter e sapato marrom escuro. Entre 14 e 15

segundos, surge a imagem de ambos andando em uma calçada.

*** Evitar o termo “surge”. Cão e homem caminham numa calçada.

O homem está à esquerda e só aparece sua imagem da cintura para baixo; o animal, está

à sua direita. O homem adentra uma lanchonete, enquanto o cão o aguarda do lado de

fora, em frente à loja, próximo a uma banca de jornal, um poste e um carro branco.

*** Observar a relevância, objetividade e concisão. Aqui observa-se ambiguidade quando

posiciona o cão ou a lanchonete? Próximo ao poste, ao carro e a banca de jornal.

Ele entra numa lanchonete enquanto o cão fica do lado de fora.

O animal mexe as patas.

*** Mexe as patas como? Qual o movimento e o sentido desse movimento para a cena?

A faixada do estabelecimento é branca com vidros transparentes.

*** A correção pretende observar a gramática da língua. Nota-se a presença de cacografia,

na troca da palavra fachada por faixada.

Surge então o homem em uma mesa, com seu braço esquerdo sobre uma cadeira e dois

outros senhores à sua frente.



*** Ele está apoiado com o braço na cadeira? Os outros dois homens estão sentados junto

ao primeiro, na mesma mesa? Faltou objetividade e clareza. Novamente o uso inadequado

do pronome.

Todos parecem contentes e riem.

*** Julgamentos (parecem contentes) são dispensáveis em audiodescrição. Qual a

expressão que leva o audiodescritor a concluir que eles parecem contentes?

Vê-se, à direita, do lado de fora, o cão aguardando o homem.

*** Bastaria dizer que do lado de fora o cão aguarda o homem. Evitar gerúndios.

O homem adentra outro estabelecimento enquanto o animal aguarda novamente do lado

de fora.

*** Escolher os melhores termos e ajustá-los para o melhor ritmo. Por exemplo, usar entrar

no lugar de adentrar. Qual seria o outro estabelecimento? Uma loja, uma padaria, uma

escola? Substituir animal por cão. Estamos trabalhando com uma personagem: cão.

Aos vinte e oito segundos, surge a inscrição: “O mais fiel de todos”. As letras são grafadas

da mesma forma que a frase anterior.

*** Legenda: “o mais fiel de todos. Seria relevante dizer o tipo e a cor da letra nesse

momento?

O animal segue o dono.

*** É possível saber que o homem é o dono do cão? Deixar que a audiência interprete. O

cão segue o homem.

Aos trinta segundos, o homem dá um alimento para o animal, com sua mão esquerda,

enquanto segura uma embalagem com a direita.

*** Que alimento? Ração, bolacha, osso, carne?

Qual a embalagem que ele segura? Descrever ou informar esse objeto.

Ele afaga novamente o animal com sua mão esquerda.



*** Pelo tempo disponível, é irrelevante saber com qual mão o homem faz as ações. Neste

caso, a relevância é descrever as ações e características das personagens, que somadas

a trilha compõem um enredo de uma peça publicitária.

Uma cena seguinte mostra o homem, já na sala de sua casa, sentado sobre um sofá e,

enquanto tenta pegar um copo que está sobre uma mesa de centro, coloca sua mão direita

sobre a cabeça, parecendo não estar bem.

*** Período longo, com muitas informações diferentes. Novamente aparece um

acumulamento, excesso de opiniões, aspectos e fatos num mesmo período.

No sofá da sala o homem tenta pegar um copo na mesa de centro. Leva a outra mão à

cabeça.

O que faz o audiodescritor entender que o homem está passando mal? É sua expressão?

Ele desmaia? Evitar deduções e interpretações, narrar o que é possível ver.

A imagem do animal correndo, à noite, vista pelo vidro de uma ambulância é mostrada

((sirene de ambulância)).

*** é noite. De dentro da ambulância é possível ver o cão correndo.

A ambulância estaciona em frente a um hospital e uma maca com o homem deitado e dois

enfermeiros é mostrada entrando rapidamente, enquanto um terceiro abre-lhes uma porta.

*** Usar o princípio da relevância e da objetividade.

A ambulância estaciona. Dois enfermeiros conduzem o homem numa maca. Eles entram

no hospital rapidamente.

Uma mulher surge para acompanhá-los.

*** Evitar o termo surgir. Uma mulher os acompanha.

O animal aparece correndo e tenta entrar pela porta, quando um enfermeiro o impede e

fecha a porta. O animal observa com olhar triste pelo vidro e aguarda deitado do lado de

fora.

*** Repetições de termos. O que caracteriza essa tristeza? Olhar triste é interpretativo.

O cão corre e alcança a porta de entrada, que é fechada pelo enfermeiro. Ele fica deitado

do lado de fora, cabisbaixo.



Sobre a porta a inscrição “EMERGENCIAS”.

*** Na porta estásinalizado Emergências.

O cão continua deitado, duas pessoas passam próximo a ele, e continua ali, ansioso,

como quem espera por alguma notícia.

*** duas informações iguais se repetem. Evitar banalidades.

Duas pessoas passam próximas ao cão, que continua deitado.

O ansioso e a espera de notícias caracterizam interpretação e antecipação, que devem ser

evitados em audiodescrições.

Ao amanhecer, surge a imagem do animal, na entrada do hospital, e depois, cabisbaixo,

próximo à uma rampa.

*** É dia. O cão permanece na entrada do hospital, cabisbaixo próximo a uma rampa.

A imagem de uma mulher em uma cadeira de rodas é mostrada. Ela veste um blazer e

calça rosa e uma blusa verde clara. Uma enfermeira, atrás, conduz a paciente e uma

senhora de meia idade, vestindo calça jeans, blusa decotada branca por baixo e uma

verde escura por fora, está à esquerda da imagem, com seu braço esquerdo sobre o

ombro da mulher.

*** Período extremamente confuso.

Uma mulher em cadeiras de rodas é conduzida por uma enfermeira.

A paciente observa o animal, que a olha atentamente, como quem reconhecesse outra

pessoa e corre ao seu encontro.

*** Ela observa o cão que a olha fixamente e corre ao encontro dela.

Como quem reconhecesse outra pessoa é interpretativo demais.

A inscrição “E vou te reconhecer sempre” surge aos 1:11 (um minuto e onze segundos),

Legenda: eu vou te reconhecer sempre.

e a mulher sorri para o cão, quem dela se aproxima e coloca suas patas dianteiras sobre

suas pernas e lhe faz carinho.

*** A mulher sorri. O cão aproxima-se e deposita as patas sobre as pernas dela,

acariciando-a.



Ao fundo, uma tela preta e a inscrição “Seja um doador de órgãos” é mostrada, seguida

dos créditos “www.fath.org.at” e “Fundacion Argentina de Transplante Hepatico”. A tela fica

toda preta, a música termina e o filme acaba.

*** Dispensável dizer que o filme acaba e que a música termina. Isso fica óbvio ao

acompanhar a peça publicitária.


