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RESUMO 
 
 
 
A Audiodescrição, ou AD é um recurso que visa tornar acessível ao público 
deficiente visual conteúdos imagéticos produzidos no âmbito educacional e cultural. 
No Brasil, as ADs são realizadas ainda experimentalmente, a partir da experiência 
do convívio com deficientes visuais ou de um modelo fundamentado nas normas 
britânica (ITC, 2000), espanhola (UNE, 2005) e americana (ADC, 2008). Ao seguir 
tais modelos, as ADs apontam para um padrão internacional, o qual prioriza a 
objetividade, a clareza e a fidelidade à obra transcrita. Este estudo tem como 
objetivo analisar o alcance de duas versões de AD realizadas para o filme português 
Atrás das Nuvens (2007) de Jorge Queiroga, fixando o olhar na poética produzida 
pela Linguagem Cinematográfica – LC nesta obra. Também se dispõe a discutir a 
questão da objetividade, expressividade e poética passadas nas versões abordadas. 
Para fundamentar a tese, é feito um estudo de caso com base na pesquisa 
qualitativa, alicerçada na análise de um trecho desse filme e aportada por entrevista 
semiestruturada com um grupo de pessoas deficientes visuais. Teoricamente, a 
discussão foi mediada, principalmente, nos trabalhos de Diniz (2007); Franco (2010); 
Neves (2011); Gomes (2004); Deleuze (2005) e Minayo (2001). Identificou-se que a 
AD não pode ser realizada apenas como um serviço de tradução de forma 
mecânica, identificando imagens, no intuito de favorecer ao espectador deficiente 
visual a captação apenas de forma instantânea. Os resultados demonstraram ser 
possível realizar a AD a partir da força embutida na poética da LC e transmiti-la de 
forma expressiva, criativa e poética. 
 
 

Palavras-chave: Audiodescrição. Poética. Linguagem cinematográfica. Atrás das 

Nuvens. Deficiência visual 
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ABSTRACT 

 

 

The Audio Description or AD is a feature that aims at making accessible to the 
visually impaired audience imagery content, produced under the educational and 
cultural scope. In Brazil, the ADs are still performed experimentally, from the 
experience of living with visually impaired people or from a model based on the 
British (ITC, 2000), Spanish (UNE, 2005) and American (ADC, 2008) norms. By 
following such models, the ADs point to an international standard, which emphasizes 
objectivity, clarity and fidelity to the work transcribed. This study aims at analyzing the 
extent of two versions of AD performed for the Portuguese film Behind the Clouds 
(2007) by Jorge Queiroga, setting a glance at the poetic produced by the Cinematic 
Language – CL in this film. It is also opened to discuss the objectivity, 
expressiveness and poetic present in the addressed versions. To support the thesis, 
a case study is made based on the qualitative research from an excerpt of this film 
and supported by a semi-structured interview with a group of visually impaired 
people. Theoretically, the discussion was mediated, mainly, on the works of Diniz 
(2007); Franco (2010); Neves (2011); Gomes (2004); Deleuze (2005); Minayo 
(2001); e Elias (2000). It was identified that the AD cannot be performed only as a 
translation service mechanically, identifying images, in order to encourage the 
visually impaired viewer uptake only instantaneously. The results proved to be 
possible to perform the AD from the force embedded in the poetic of the LC and 
transmit it in an expressive, creative and poetic way. 

 

Keywords: Audio description. Poetic. Cinematic Language. Behind the Clouds. 

Visual impairment 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das minhas importantes lições do cinema, sobre a qual eu já refletia, foi 

passada por um grande cineclubista baiano, Luís Orlando, a quem serei 

eternamente grata.  Esse sempre me dizia: “o filme tem que chegar a todos, pois ele 

é uma grande ferramenta de aprendizado do mundo”. 

Nesse sentido, o cinema comparece como um modo de abordar conhecimento, 

ao dispor conteúdos de aprendizado social e existencial que educam e reverberam 

nas práticas dos sujeitos. Esse processo é capaz de gerar atuações nas dinâmicas 

da ambiência sociocultural, nas quais os sujeitos afetados podem provocar e 

ressignificar o mundo, trazendo-lhe novos sentidos. 

Outro grande incentivador que me fez levar o cinema para as pessoas 

deficientes visuais foi Ad, meu marido, ao dizer: “Você já leva para outras pessoas, 

leve para os cegos, faça a exibição e fale sobre o filme com eles, experimenta”. 

A partir desses entusiastas e, de como cada vez mais entendo esta arte, 

percebo que a materialização do cinema acessível deve, o quanto antes, ser 

democratizada na sociedade. O cinema para as pessoas deficientes visuais no 

Brasil, efetivamente, ainda não acontece. Poucos são os filmes audiodescritos; 

destes um número ínfimo está disponibilizado em DVD comercialmente; rarissímos 

são os que passam mais de uma sessão num espaço exibidor e as exibições, na 

maioria das vezes, tem que ser ao vivo porque as salas não se estruturam, nem 

seus responsáveis querem alugar os equipamentos para sessões com pessoas 

deficientes visuais. 

Estes são pontos fundamentais para abarcar o pouquíssimo envolvimento 

dessas pessoas com o cinema. Por outro lado, mesmo os deficientes visuais ainda 

estando bastante distantes do cinema com audiodescrição (AD), há a necessidade 

de se pensar o que será disponibilizado e, mais, como serão as ADs dirigidas a 

esses sujeitos? 

A audiodescrição é a descrição acústica de imagens de produtos educativos e 

culturais que se valem, em grande parte, da narrativa visual (filmes, peças de teatro, 

espetáculos de dança, ópera, fotografia, pintura, escultura, entre outros) para o 
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público deficiente visual. Esse processo de áudio incluído numa obra 

visual/audiovisual permite a esse público ter acesso às informações visuais e, dentro 

de suas possibilidades, adquirir um conteúdo mais abrangente. 

No acompanhamento das produções (muitas vezes quase caseiras) de filmes 

com AD que circulam “pelo Brasil” (quando circulam), um grande número segue o 

formato desenvolvido pelas normas britânica (ITC, 2000), espanhola (UNE, 2005) e 

americana (ADC, 2008), mas, parte das produções ainda é realizada a partir da 

experiência de pessoas do convívio com deficientes visuais. 

É a partir destes processos experimentais que a AD no Brasil inicia seus 

passos e ainda, numa grande maioria, segue realizando seus trabalhos. Ao seguir 

as normas destes três países, as mesmas apontam para um padrão de realização 

de uma AD “objetiva”. Ou seja, que represente a autenticidade, a fidelidade, a 

verdade da imagem. Isso indica para a AD, não ser representada de forma 

expressiva, inspiradora, poética.  

Nesse trabalho, questiono esse “modelo”, pois a forma como chega ao 

espectador apresenta diferenças significativas, determinando não apenas o que 

chega (conteúdo), bem como, o formato que chega (forma), e assim, reflete 

sentidos e significados diferentes, pois a forma de transmitir marca diferentes 

significações.  

Isso demonstra que os padrões de AD hoje existentes não conseguem 

estabelecer um modelo capaz de assegurar uma audiodescrição fidedigna do filme. 

Além disso, um filme não é uma sequência de fatos, ele possui uma leitura de 

mundo que se faz via metáfora, utilizando-se de expressividade. Esses dados 

também não podem ficar de fora de uma AD. 

Não basta mais surpreender-se com a AD como uma maravilha – que auxilia 

as pessoas deficientes visuais (processo paternalista) – em estado de emergência. 

É preciso compreendê-la em seu estado atual, para avançar na ideia de diferentes 

pontos de vista sob os quais pode ser abordada. 
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Entendendo a Linguagem Cinematográfica1- LC como metodologia construtora 

do processo fílmico, observa-se como esta é gerada e geradora de experiência 

estética que, por sua vez, encaminha a uma poética2 como significação emitida por 

essa linguagem. Neste sentido, cabe então ser analisada e transmitida por esse 

viés. Assim, concerne aos audiodescritores alcançar tal aprofundamento no 

processo de confecção da AD de um filme. A partir dessa compreensão, questiono: 

De que forma a AD pode ser construída a ponto de abarcar a poética da Linguagem 

Cinematográfica? 

Olhando o cinema como meio artístico, informativo, comunicativo e 

educacional que visa, para além da perspectiva do lazer, fornecer conhecimento 

através da fruição estética, esta pesquisa tem como objetivo analisar o alcance das 

duas versões de AD realizadas para o filme Atrás das Nuvens acerca da poética 

produzida pela Linguagem Cinematográfica, assim como discutir a questão da 

objetividade, expressividade e poética na AD.  

Para a pesquisa empreendi esforços buscando trilhar uma perspectiva teórica 

perpassando cinco capítulos, nos quais a grande discussão se dá em torno da 

compreensão do alcance pela audiodescrição da poética da Linguagem 

Cinematográfica.  

Neste universo, realizei um Estudo de Caso, entendendo ser esse o caminho 

mais propício para alargar um conhecimento ainda muito novo e, por isso, pouco 

pesquisado. Nessa perspectiva, esta pesquisa caracteriza-se como singular, já que 

não há, até o momento, segundo os órgãos de fomento à pesquisa no Brasil (e até 

onde foi possível encontrar, também fora do nosso país, a exemplo de Portugal) 

nenhum outro trabalho por este ponto de vista. 

Para encaminhar este trabalho busquei fundamentação nos referenciais 

teóricos, na minha experiência relatada no caso concreto; na análise das duas 

versões de AD, e nas entrevistas com espectadores deficientes visuais. Tal 

estruturação é apresentada, por capitulo, a seguir. 

                                            

1
 Conjunto de técnicas e procedimentos realizados com a câmera e com o auxílio de outros 

equipamentos que resultam na intenção de comunicar, de forma premeditada, uma significação. 
2
 “são os efeitos que se realizam na apreciação, são previstos na criação (poiesis), na poesia da obra” 

Gomes (2005, p.06). 
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No Capítulo 2 discuto quem é a pessoa deficiente visual, espectador principal 

para quem a AD é direcionada, suas implicações com a sociedade, com o lazer e 

com o cinema e apresento um caso concreto de AD, ponto de partida do meu 

encontro com a AD que direcionou esta pesquisa. Nele, exponho como levei o 

cinema inicialmente para os deficientes visuais da escola onde trabalhei e, depois, o 

meu retorno a esta atividade, já no doutorado.  

No Capítulo 3 discorro sobre a história e o estado da arte da audiodescrição no 

mundo, no Brasil e na Bahia. Discuto o que é a AD; apresento suas abordagens; as 

leis que a regulamentam; as normas e as pesquisas realizadas até o momento no 

país. Neste capítulo também trato do discurso fílmico, sua linguagem, a poética e o 

imbricamento com a LC. Entendendo que o estudo em questão analisa duas versões 

de AD de um filme, considera-se como fundamental compreender a estrutura e a 

linguagem própria desse, o que nos possibilitará uma melhor análise da AD. 

No Capítulo 4, abarco os pressupostos metodológicos do Estudo de Caso das 

duas versões de audiodescrição. Explico o porquê da escolha do filme Atrás das 

Nuvens, realizo a análise detalhada do filme original e das duas versões de AD. 

Faço uma revisão dos elementos que compõem uma narrativa a partir da estrutura 

dramatica à luz das categorias da tragédia grega (César, 1999) e das categorias da 

narrativa (Propp, 1984). Busco me apropriar dessas teorias para a análise descritiva 

dos componentes narrativos do filme e dos elementos discursivos delineados pelas 

duas versões de AD, visando compreender a forma como cada uma delas foi 

realizada. 

Para dialogar com o que surgiu a partir das minhas análises, uma terceira parte 

da pesquisa foi realizada com deficientes visuais brasileiros, na qual busquei o 

entendimento deles com relação a cada versão das ADs do filme Atrás das Nuvens, 

principalmente no tocante àquilo que as diferenciavam e as tornavam mais ou 

menos interessantes. 

No Capítulo V apresento as Considerações Finais, onde elenco as principais 

conclusões apontadas pela pesquisa realizada, pondero sobre as limitações do 

trabalho e levanto novas questões para futuras ações e estudos. 
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2 DA DEFICIÊNCIA EM GERAL À DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Neste capítulo apresento os caminhos pelos quais entendo a pessoa deficiente 

visual. Trato sobre quem são as pessoas deficientes; as pessoas deficientes visuais, 

sua história, suas relações no mundo; e apresento um caso concreto abordando a 

relação dessas com o cinema. 

No decorrer da história, a deficiência foi interpretada a partir de diversas 

perspectivas que resultaram em atitudes, indo do aniquilamento até a adoração das 

pessoas deficientes. Passado muito tempo, a expectativa atual é a de que a 

deficiência seja entendida atrelada aos valores e princípios vigentes do Modelo 

Social. 

Das discussões provocadas e requeridas pelos teóricos do Modelo Social 

(UPIAS, 1976; Finklestein, 1980; Barnes, 1996; Oliver, 1998), a deficiência passou 

de consequência de doença a causa de exclusão social. O Modelo Social surgido a 

partir das reflexões de movimentos sociais de pessoas deficientes, nos anos 60, 

diante do entendimento de uma abordagem de sociedade dominante, que entendia 

um modelo padrão de ser humano como norma e a deficiência como um fator de 

superação individual, apostou numa visão contra-hegemônica da deficiência. 

À deficiência, enquanto pertencente ao domínio da Classificação Internacional 

de Lesão, Deficiência e Handicap - ICIDH, legava-se situações limitantes vividas 

pelos deficientes como em consequência da lesão do indivíduo. Já para uma visão 

direcionada pelo campo da saúde, orientada pela Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Deficiência e Saúde - CIF, entende-se com base no corpo, no 

indivíduo e na sociedade, que as limitações vividas por este grupo acontecem, 

sobretudo, em função das barreiras sociais e do capitalismo. (DINIZ, 2007) 

A partir desta visão, o “Modelo Social da Deficiência” (Oliver, 1998), 

inicialmente formulado no Reino Unido, define a deficiência não como um problema 

concernente ao corpo, mas como uma configuração de opressão social que 

estabelece limitações às pessoas deficientes. Segundo o Modelo, as barreiras, o 

preconceito e a exclusão são fatores decisivos para determinar a atuação de cada 

um na sociedade. 
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Na medida em que essas relações são equacionadas por formas de 

organização social e valores culturais que demarcam uma ideia diferente de 

deficiência, desvinculam-se de uma abordagem centrada no indivíduo e num projeto 

medicalizante. A compreensão é a de similaridade entre a luta das pessoas 

deficientes por espaço na sociedade com a de outros grupos marginalizados, 

quando em busca por “Direitos Iguais” promove o empoderamento e determina 

propriedades para um processo participativo na organização social. 

De acordo com o Modelo Social (Oliver, 1998), para uma revisão da sociedade, 

mudanças atitudinais, de sustentação social, de informação, de estruturas físícas e 

econômicas são consideradas necessárias. É preciso garantir equidade de 

condições para que as pessoas deficientes tenham seus direitos, meios e 

oportunidades equiparados aos das demais.  

Neste sentido, a CIF, a partir de cinco categorias de análise da condição de 

saúde dos indivíduos – funcionalidade, estrutura morfológica, participação na 

sociedade, atividades da vida diária e ambiente social – determina as possibilidades 

de envolvimento e atuação pela interação estabelecida entre a pessoa deficiente, a 

limitação da atividade e os fatores do contexto socioambiental (CIF, 2003). 

Com a mudança de perspectiva atualizada pela CIF, bem como pelas 

contribuições feministas que solicitam ao Modelo Social reconhecer as relações de 

dependência e cuidado como questões de justiça social para deficientes e não 

deficientes, a diversidade de deficiências e as possibilidades de estilos particulares 

de vida como expressão da diversidade humana, esse direcionamento da discussão 

estabelece o atual marco teórico, político e de proteção para a centralidade das 

ações sociais. 

Nesse contexto, concordando com Diniz (2007, p. 73), “os deficientes se 

anunciam sob o signo da pluralidade e da diversidade de estilos de vida”, e por esse 

mesmo ponto de vista entendo que os mesmos devem ser versados, enquanto 

pessoas com habilidades, possibilidades, características, obrigações, deveres, 

limitações, entre tantas outras condições de estar no mundo. Segundo TenBroek:  

 

[...] o mundo em que as pessoas com deficiência têm o direito de viver é 
também nas ruas, nas estradas e caminhos, em edifícios e locais públicos, 
nas escolas e universidades, no serviço público e privado, em fábricas, lojas 
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e escritórios, enfim, em todos os lugares onde as pessoas vão, vivem, 
trabalham e se divertem

3
 (TENBROEK,1966, p. 918, tradução própria) 

 

Para que as pessoas deficientes possam se estabelecer e agir em todo e 

qualquer espaço pelos quais tenham interesse, necessidade e prazer em ir, deve-se 

assimilar o exposto na citação acima. Só assim se poderá atuar nessa direção, 

viabilizando espaços ofertados a partir do respeito, da dignidade e da equidade. 

Diante dessa nova ótica, nos últimos anos, em função da evolução social e 

científica, os termos empregados para deficiência foram ajustando-se a cada nova 

fase, de acordo com os valores vigentes em cada sociedade. Ainda hoje não há 

consenso sobre um termo capaz de indicar uma pessoa a partir de uma 

característica que a diferencia e a personaliza; há muitas divergências sobre como 

se referir a essas pessoas.   

Ratificada no Brasil em julho de 2008, o texto aprovado pela Convenção 

Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidades das Pessoas 

com Deficiência e ratificado pela Assembléia Geral da ONU, em 2006, determina o 

termo correto a ser utilizado atualmente: 'pessoa com deficiência', por ressaltar e 

valorizar a pessoa, independentemente das deficiências que possa ter, sem deixar 

de mostrar as diferenças, marcando necessidades decorrentes dessas.  

Os teóricos do Modelo Social criticam termos em que se coloca a deficiência 

como algo portável, possível de se colocar e tirar conforme desejado, pois entendem 

que a expressão 'pessoa com deficiência' deixa a deficiência como propriedade do 

indivíduo e não da sociedade (OLIVER e BARNES, 1998). Assim, volta-se a dar 

ênfase ao modelo médico, a partir do qual o problema está na pessoa e não na 

estrutura, politicamente direcionada aos que se pensam produtivos na sociedade. 

O termo adotado por estes teóricos e pela União dos deficientes contra a 

segregação4 - UPIAS é “pessoa deficiente” ou “deficiente”, politicamente pensado 

para acompanhar a guinada pretendida e proposta por este grupo a fim de 

                                            

3
 The world in which the disabled, too, have a right to live is also on the streets, the highways and 

byways, in public buildings, and other public places, in the schools and colleges, in the public service 
and private callings, in the factories, shops and offices, in short, in all the places where men are, go, 
live, work, and play. 
4
 Union of the Physically Impaired Against Segregation 
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demonstrar a deficiência como sendo parte constitutiva da identidade da pessoa. 

Deste modo, a sociedade é que deve ser estruturada para que estas pessoas 

possam atuar, produzir. Assim, sob este mesmo prisma, as pessoas foco desta 

pesquisa serão denominadas pessoas deficientes visuais, sendo cegas ou com 

baixa visão. 

Segundo dados do Censo 2010 divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2012), aproximadamente 45,6 milhões de pessoas 

(23,9%) informaram ter pelo menos uma das deficiências investigadas. Destas, 38,5 

milhões viviam em áreas urbanas e 7,1 milhões em áreas rurais. Na análise por 

sexo, observou-se que 26,5% da população feminina (25,8 milhões) possuía pelo 

menos uma deficiência, contra 21,2% da população masculina (19,8 milhões).  

O Censo 2010 também investigou a prevalência de pelo uma das deficiências 

por faixa de idade, e constatou que 7,5% eram crianças de 0 a 14 anos; 24,9% fazia 

parte da população de 15 a 64 anos e 67,7% encontrava-se na população com 65 

anos ou mais. O maior contingente, com pelo menos uma deficiência, ocorreu na 

população de 40 a 59 anos, correspondendo à aproximadamente 17,4 milhões de 

pessoas, sendo 7,5 milhões de homens e 9,9 milhões de mulheres.  

A deficiência visual ainda atinge o maior número de pessoas, 35,8 milhões em 

2010, 16,0% homens e 21,4% mulheres. No Nordeste, 14.133.713 (26,63%) 

declararam ter alguma deficiência, sendo 11.249.087 com deficiência visual. Na 

Bahia, 35.150 mil declaram não conseguir ver de modo algum, 476.508 mil 

informaram conseguir ver com grande dificuldade e 2.283.483 mil com alguma 

dificuldade (IBGE, 2012). 

Diante disso, traço a seguir um panorama sobre a pessoa deficiente visual, 

breve histórico, definição, tipos e a relação com a sociedade e a cultura imagética. 
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2.1 A Deficiência Visual  

 

2.1.1 A pessoa cega ao longo dos tempos 

 

Para entender por que as pessoas deficientes visuais ainda são excluídas da 

participação em sociedade, basta observar sua história. A construção social imposta 

até então foi sempre de exclusão e marginalidade. Inicialmente, os deficientes eram 

mortos, como acontece ainda hoje em algumas tribos indígenas; depois passaram a 

ser abandonados; e, já não muito distante e ainda hoje, viviam e/ ou vivem 

confinados em espaços “especiais”.  

O comprometimento social da pessoa deficiente visual é percebido ao longo da 

história, pois desde meados do século XVI, não era dado à pessoa cega o direito 

nem as condições de contribuir como membro ativo e participante da sociedade. A 

esta pessoa só restava dedicar-se à mendicância para sobreviver (PINERO, 2003). 

Somente no final do século XVII e início do século XVIII, começaram a surgir as 

primeiras iniciativas de amparo (asilos) e educação (institutos) para os cegos. A 

primeira iniciativa de que se tem notícia remonta à lenda que diz que 300 soldados 

do exército francês do Rei Luiz IX, cegados pelos turcos devido à demora na entrega 

de uma soma em dinheiro para o resgate do rei e de seu exército.  

Em função disto, em 1265, o rei criou, em Paris, uma instituição, o Quinze-

Vingts, para dar assistência aos 300 franceses cegos nas Cruzadas. Após esta 

iniciativa foram fundados outros espaços na Europa como mosteiros, hospitais, 

retiros, refúgios, no intuito de dar condições mínimas de sobrevivência à essa 

população (ROCHA,1987). 

No Brasil, em 1835, o Deputado Cornélio Ferreira França apresentou à 

Assembléia um projeto onde se observa a primeira preocupação oficial com a 

educação de deficientes. Tal projeto objetivava a criação do lugar de professor de 

primeiras letras para o ensino de cegos e surdos-mudos na capital do Império e nas 

capitais das províncias (NOWILL, 1969). 

Após tomar conhecimento das oportunidades criadas para a educação dos 

cegos na França, o Imperador D. Pedro II, inspirado e estimulado pelo jovem cego 
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brasileiro José Álvares de Azevedo, que estudou no Instituto Real de Paris, baixa o 

Decreto Imperial nº 1.428, de 12 de setembro de 1854, e cria o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos (ARAÚJO, S., 1993). 

Marco inicial da educação de deficientes visuais no Brasil e na América do Sul, 

a instituição especializada foi inaugurada com a presença do Imperador em 17 de 

setembro de 1854, sendo mais tarde denominada Instituto Benjamin Constant, seu 

grande defensor republicano (ARAÚJO, S., 1993). 

Somente em 1926 foi inaugurado, em Belo Horizonte, a 2ª Escola Brasileira – o 

Instituto São Rafael – também direcionada à educação de deficientes visuais 

(NOWILL, 1969). A partir daí, outras instituições com as mesmas características das 

duas primeiras foram criadas por iniciativas privadas: em 1928, o Instituto Padre 

Chico, em São Paulo; em 1929, o Instituto de Cegos da Bahia; em 1914, o Instituto 

Santa Luzia, em Porto Alegre, entre outros. Todos contavam com o apoio dos 

Governos Federal e Estadual (LEMOS, 1981). 

Com o Decreto nº 21.076 de 24 de fevereiro de 1932 foi dado ao cego o direito 

de votar, assinando em braile. Isso foi modificado pelo Decreto lei nº 7.586 de 28 de 

maio de 1945, segundo o qual o cego deveria votar como os demais eleitores, 

permitindo, assim, somente o voto aos que escreviam pelo alfabeto ordinário 

(ROCHA, 1987). 

Desse período em diante leis foram criadas para favorecer a educação e o 

aperfeiçoamento de cegos e de professores para trabalhar com estes no Brasil. 

Contudo, o grande marco se deu na década de 50, quando um estudante cego 

ingressou na Faculdade Fluminense de Filosofia, Ciências e Letras, na cidade de 

Niterói (RJ), abrindo, então, as portas do ensino superior para os deficientes visuais 

(LEMOS, 1981). A primeira tentativa de integrar alunos cegos às escolas regulares 

ocorre em São Paulo, em 1946.  

Em 1988, a Constituição determina ao poder público e a seus órgãos assegurar 

a essa população o pleno exercício dos direitos básicos, dentre estes o direito à 

educação e ao lazer em todos os níveis. Entretanto, a Constituição, o poder público 

e seus órgãos não estabeleceram aos cegos e a outros deficientes que, para ter tais 

direitos garantidos, seria necessário preparar a escola (estrutura física, professores, 

dirigentes, funcionários e alunos) para recebê-los e interagir com eles. Ou seja, 
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formar cidadãos na escola e em outros lugares capazes de lidar com o cego e com 

outros deficientes tendo, entre outros saberes, os da sensibilidade e do respeito para 

se relacionar com esses cidadãos. 

Somente em 2003, com a abordagem atual da CIF, baseada na integração de 

dois modelos opostos, o social e o médico, conforme exposto acima, a deficiência 

passou a ser compreendida pelo viés centrado na funcionalidade e na condição de 

saúde. 

  

2.1.2. Definição e reflexão sobre a deficiência visual 

 

Independentemente da sua condição de saúde ou doença, para se realizar em 

sua plenitude, o ser humano necessita relacionar-se com o mundo. Nesse intuito, 

necessita dos órgãos do sentido – visão, audição, olfato, paladar, tato – e da 

cinestesia. No entanto, para exercer suas funções, os órgãos precisam, juntamente 

com o sistema nervoso, estar íntegros. Só então, se pode receber e interpretar as 

informações advindas do meio em que vivemos. 

A perda, parcial ou total, temporária ou permanente de um desses órgãos ou 

do seu funcionamento, leva a consequências com reflexos na participação 

biopsicossocial, além de favorecer indivíduos não deficientes a estabelecer padrões 

de comparação e, por conseguinte, estereótipos (RIBAS, 1983).   

A visão, para Hall (1986) é um sentido de grande importância, indo além da 

captação de informações. Tem papel informativo próprio que pode traduzir o 

interesse, aprovação ou repulsa, perpassando, assim, por tipos de relações 

estabelecidas, supostamente, através da perspectiva que a sociedade possui do 

deficiente. Segundo esse autor, a percepção de um cego no ambiente externo limita-

se a um raio de seis a 30 metros, dependendo do grau da deficiência. Com visão, 

portanto, seria possível enxergar as estrelas. 

Quando acontece a perda da função visual, influenciada por diversos fatores 

(genéticos, acidentes, doenças) a depender da intensidade da deficiência, esta pode 

se manifestar como leve, moderada, profunda, severa, até perda total. De acordo 

com o comprometimento do campo visual, a perda pode ser central, periférica e sem 
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alteração ou, ainda de acordo com a idade de início, pode ser congênita ou 

adquirida (Organização Mundial de Saúde - OMS, 1992). 

A deficiência visual compreende desde pequenas alterações na acuidade 

visual até a ausência de percepção de luz, mas possui implicações mais sérias para 

a vida quando identificadas por cegueira e baixa visão ou visão subnormal.  

A baixa visão decorre da alteração da capacidade funcional da visão. A pessoa 

pode ter baixa acuidade visual, dificuldade para enxergar de perto e/ou de longe, 

campo visual reduzido, sensibilidade a contrastes, que interferem ou limitam seu 

desempenho. Trata-se de uma pessoa que detém resíduos de visão, mesmo após 

correção (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007). 

A cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções 

elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, 

tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos 

abrangente. Pode ocorrer desde o nascimento (cegueira congênita), ou 

posteriormente (cegueira adquirida) em decorrência de causas orgânicas ou 

acidentais (ibidem). 

Para Vygotsky (1997, p 99) a cegueira “(…) não decorre somente da falta da 

visão (o defeito de um órgão singular), ela também provoca uma reestruturação 

muito profunda de todas as forças do organismo e da personalidade”5, o que 

diferencia, a partir daí, todas as possíveis relações que o sujeito venha a 

estabelecer. 

Desse modo, a perda da visão (parcial ou total) compromete as relações 

pessoais, não necessariamente por questões da deficiência, mas por que fogem ao 

padrão de normalidade estabelecido pela sociedade (SANTOS, 2004).  

Não é difícil entender porque as pessoas deficientes ainda hoje são 

estigmatizadas, estereotipadas e excluídas da participação em comunidade. A 

sociedade, por não compreender e respeitar o diferente, impõe dificuldades, aponta 

atributos, denominações negativas, tais como “doentes”. Ou seja, têm algo ruim, 

transmissível, que os tornam incapazes e os condenam a uma participação restrita 

                                            

5
 (...) a ceguera no es sólo la falta de de visión (el defecto de un órgano singular), sino que también 

provoca una reestruturación muy profunda de todas las fuerzas del  organismo y de la personalidad. 



26 

 

no meio social. Assim, até eles próprios interiorizam e se interpretam dessa maneira, 

por vezes assumindo esta imagem, atuando como doentes e coitadinhos.  

O padrão de normalidade ainda é o marco de sinalização para que estas 

pessoas não estejam num processo de vivência naturalizado, se envolvendo e 

atuando na vida social, com seus problemas, suas benesses e obrigações. 

A pessoa deficiente visual que não recebe nenhum tipo de estimulação 

intencional é mais passiva porque não pode receber os estímulos visuais nem 

alcançar os objetos/espaços que a rodeiam. Não se tratando, assim, de 

incapacidade para reagir, mas de ausência de outros estimulos. Não estimulada, 

não participante de espaços educativos e sociais, essas pessoas receberão menos 

informações do que a vidente6, apresentando defasagens mais acentuadamente 

caracterizadas na área motora, não por um déficit anatômico ou fisiológico do 

sistema motor, mas pela limitação e/ou falta de experiências por motivos diversos, 

independentes da deficiência visual.  

Para além disso, as limitações impostas por este processo colocam essas 

pessoas distantes da vivência social, do envolvimento com as pessoas, da 

participação ativa e produtiva com o meio social. Por, em boa parte de sua história, 

não são estimuladas nas diversas possibilidades, sendo cerceadas nos seus modos 

de “viver”, a maior defasagem se encontra na área social, pois ainda hoje estes 

individuos são postos à margem de um processo de construção histórica e 

considerados, por um grande segmento da sociedade, como incapacitados 

produtivamente. Como então participar na vida ativa e social quando se é um sujeito 

teoricamente improdutivo?   

Esta inadequação social conduz a estigmas relacionados à deficiência e leva 

pessoas a pensar, por exemplo, que os cegos vivem na eterna escuridão, são 

doentes, incapazes e, por apresentar uma desvantagem, não podem fazer ou 

construir nada. 

Para Glat (1995), o isolamento social dessas pessoas ainda persiste, quando 

elas poderiam estar ocupando espaços considerados dignos em nossa sociedade, 

                                            

6
 Que, ou quem vê; que, ou quem tem visão (por opos. a cego). Michaelis, 1988. 
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ou seja, o espaço social, que para Bourdieu (1990) funciona como espaço de estilos 

de vida, onde cada ação individual deve ser valorizada. 

Assim, a menos que hajam outros problemas associados, trata-se de um 

indivíduo como qualquer outro, com aparelho psíquico similar, mas que representa o 

mundo de forma qualitativamente diferente. Adapta, portanto, sua evolução à 

informação sensorial de que dispõe (OCHAITA; ROSA, 1988). Esses sujeitos 

seguem um desenvolvimento próprio. Seus organismos possuem outras vias 

sensoriais – olfativas, táteis, auditivas etc. – que, adequadamente estimuladas, 

podem equilibrar em grande medida a falta de visão de maneira a não alterar o 

desenvolvimento geral. 

Cabe proporcionar instrumentos que potencializem possibilidades a esses 

sujeitos, no intuito de dotá-los de elementos favorecedores de uma maior gama de 

experimentações e vivências, permintindo-lhes desenvolver os aspectos sensíveis, 

afetivos, sociais, cognitivos, psicológicos, psicomotores, imaginários.     

Autores como Martín e Bueno (2003) consideram interessante tomar cuidado, 

pois, por serem cerceados durante boa parte da vida, atribui-se às pessoas 

deficientes visuais o desenvolvimento de um “sexto sentido” ou de algum sentido 

compensatório, o que não é verdade. O indivíduo com cegueira adquirida guarda 

memórias visuais, lembra-se de imagens, objetos, luzes e cores que conheceu, 

sendo isso muito importante para a readaptação. Por outro lado, quem nasce cego 

ou perde a visão ainda muito cedo, pode formar memória visual a partir de suas 

vivências. E isto não significa nenhum sexto sentido ou poder de adivinhação.  Estas 

pessoas constroem conceitos e imagens a partir das suas possibilidades de 

aquisição – audição, tato, olfato, cinestesia, que lhes permitem ler e interagir com o 

mundo – e do que culturalmente é mediado em suas vivências.  

Os estímulos sonoros, por exemplo, são uma das principais fontes de acesso à 

educação e de relação com o ambiente para o deficiente visual. Auxilia-o na 

captação de boa parte das informações dos espaços educativos, seja pelos 

professores, pelos colegas ou pelos equipamentos (televisão, computadores, 

gravadores). Também contribui para a discriminação e localização de pistas e de 

pontos de referência, como por exemplo: se pessoas se aproximam ou se afastam; 

se há conhecidos ou estranhos por perto. Pelo som ele se interessa ou não por algo 
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ou alguma situação. Ultimamente, com o recurso do sintetizador de voz e da AD o 

deficiente visual tem alcançado um número cada vez maior de informações que 

contribuem na sua formação, principalmente no que se refere a imagens. Segundo 

Rodrigues:  

 

O ato de formar o ser humano se dá em dois planos distintos e 
complementares: um de fora para dentro e outro, de dentro para fora. Pelo 
primeiro, ele "precisa ser educado" por uma ação que lhe é externa, de 
modo similar à ação dos escultores que tomam uma matéria informe 
qualquer, uma madeira, uma pedra, ou um pedaço de mármore, e criam a 
partir dela um outro ser. Assim como não se deve esperar que um objeto 
escultural apareça de modo espontâneo, também não se deve esperar que 
o ser humano seja fruto de um processo de auto-criação. [...] No segundo 
plano, compreende acionar os meios intelectuais de cada ser humano para 
que ele seja capaz de assumir o pleno uso de suas potencialidades físicas, 
intelectuais e morais para conduzir a continuidade de sua própria formação 
(RODRIGUES, 2001, p.240). 

 

Assim, a pessoa deficiente visual traz suas potencialidades que, ao serem 

acionadas em contato com o meio, permitem, a partir dessa interação, viabilizar 

cognições que incluem estados e processos como raciocínio, juízo, memória, 

imaginação, emoções, propiciando relações de sensibilidade para ler e estar no 

mundo.  

 

[....] deve-se perceber que as pessoas com deficiência visual constroem seu 
conhecimento a partir dos mesmos conceitos e referências visuais daqueles 
que veem, mas o fazem de modo próprio: com suas experiências, através 
de todos os sentidos que possuem, como o tato, o olfato, a audição etc. As 
dificuldades para a pessoa com deficiência visual apreender o que está 
sendo exibido não decorrem da falta de referências visuais, mas da maneira 
pela qual estas lhes foram transmitidas de modo a formar seus conceitos. É 
a falta de conceitos suficientemente elaborados que pode dificultar a 
apreensão dos elementos fílmicos, assim como das ideias de um modo 
geral. Essa falta, aliás, pode comprometer do mesmo modo a compreensão 
de uma pessoa que enxerga (MACHADO, 2010, p.132). 

 

Por outro lado, vivemos numa sociedade que tem preconceito com negros, 

índios, idosos, entre outros, e trata o deficiente, a partir disso, inibindo a inserção na 

escola, no trabalho, nos espaços de produção. Como então as pessoas deficientes 

poderão usufruir de algo destinado para poucos privilegiados, caso do cinema, como 

espectador e também produtor, sabendo ser esta uma forma de lazer, além de uma 
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atividade contributiva para ler e estar no mundo, ajudando no desenvolvimento das 

pessoas e da sociedade? 

 

2.1.3 A pessoa deficiente e o lazer 

 

Como tratado em pontos acima, um novo paradigma tem sido intencionado 

para as pessoas deficientes. Entretanto, mesmo com os muitos avanços 

reconhecidos e mesmo vivenciados por essas pessoas, elas ainda não participam, 

numa qualidade mais efetiva, da sociedade. Não por opção, mas por falta de 

condições – físicas, comunicacionais, atitudinais, entre outras. 

Os Estados brasileiros se limitam a fomentar realidades acessíveis, e não as 

viabilizam para que as pessoas atuem, no máximo da sua plenitude, nas escolas, na 

comunidade, profissionalmente e no lazer. Esse último negado plenamente à maioria 

da população. 

Compreendendo o lazer como possibilidades de vivências realizadas para o 

descanso, a fruição e o desenvolvimento do ser, é através da educação que a 

contribuição para amenizar a relação extrema entre lazer e deficiência ocorrerá. 

Como escreve Russell (2002), o mundo moderno condena a antiga propensão para 

o divertimento, despreocupação, lazer, prevalecendo o culto da eficiência (trabalho) 

que, para muitos, não combina com deficiência. 

A importância do lazer para a humanidade está contemplada na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução 217A da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948. O Artigo XXIV 

diz que “Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável 

das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas”.  

O lazer está referendado da mesma forma pela Carta Internacional de 

Educação para o Lazer (1995) elaborada e aprovada no Seminário Internacional da 

Associação Mundial de Recreação e Lazer (World Leisure and Recreation 

Associaton – WLRA), em Jerusalém (Israel) no período de 2 a 4 de agosto de 1993 

e ratificada pelo conselho da WLRA em Jaipur (Índia), em dezembro de 1993. 
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A referida carta tem como finalidade informar aos governos, às Organizações 

Não-Governamentais–ONG e às Instituições de Ensino-IE a respeito do significado e 

dos benefícios do Lazer e da Educação para e pelo Lazer. 

O lazer é considerado, pela Carta Internacional, um direito humano básico, 

assim como: a educação, o trabalho e a saúde, e ninguém deve ser privado desse 

direito por discriminação de sexo, orientação sexual, idade, raça, religião, credo, 

saúde, deficiência ou situação econômica. 

Aprovada por aclamação, na cidade de Salamanca, Espanha, no dia 10 de 

junho de 1994, na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: 

Acesso e Qualidade e conhecida como Declaração de Salamanca na sua linha de 

ação, ela contempla o lazer das pessoas deficientes no Item II, Diretrizes de Ação no 

Plano Nacional, Art 17, sugerindo aos países que: “Devem ser adotadas medidas 

legislativas paralelas e complementares em saúde, lazer, formação profissional e 

trabalho”.      

Esta ligação com o tempo para o lazer está relacionada com a revolução 

científica e tecnológica e as transformações decorrentes disso na sociedade no que 

se refere à maneira de viver, pois, a partir da regulamentação das horas de trabalho, 

regulamenta-se também o direito ao lazer, provocando no homem um novo 

paradigma de vida. 

O novo paradigma do tempo livre faz do lazer uma área de múltiplas opções e 

expressões, culturais, artísticas, corporais entre outras. O tempo, assim como a 

atitude, para Marcellino (2000), de acordo com as circunstâncias do lazer, é 

considerado fundamental. 

A característica do lazer como atitude é essencialmente o contentamento do 

indivíduo produzido pela atividade. O lazer relacionado à perspectiva do tempo leva 

em consideração as ações geradas no tempo liberado do trabalho ou no “tempo 

livre”, não só das tarefas profissionais, mas também das familiares, sociais e 

religiosas. 

Assim, entendo que nas sociedades menos ou mais evoluídas a opção do 

ponto de vista individual das ações de lazer depende dos interesses construídos 

antecipadamente e necessitam de uma forte estimulação social, reforçando a 

importância do lazer para qualquer indivíduo, com ou sem deficiência. Porém, para o 
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lazer se tornar verdadeiramente um direito de todos necessita ser democratizado. 

Contudo, de acordo com Marcellino (2000), a democratização do lazer está 

diretamente ligada à democratização dos espaços. 

Recorro mais uma vez à Carta Internacional para o Lazer, pois a mesma tem 

no item sobre acessibilidade uma de suas metas, ao sugerir a eliminação das 

barreiras, impedimentos e iniqüidades através de programas de intervenção direta 

ou indireta, de fomento e de suporte. 

A partir deste raciocínio e entendendo ser o cinema um dos programas mais 

procurados pela população como forma de lazer nos grandes centros – isto porque 

nos centros menores quase não há espaços de cinema, mas já existe, em grande 

escala, o “cinema” de televisão e computador –, sendo este construído culturalmente 

e traduzido como um dos grandes mobilizadores culturais, questiona-se: por que 

prevalece ainda a grande dificuldade de torná-lo acessível às pessoas deficientes? 

Diante do paradigma de suportes, contextualizado na ideia da inclusão, Aranha 

prevê: 

 

[...] intervenções decisivas e incisivas, em ambos os lados da equação: no 
processo de desenvolvimento do sujeito e no processo de reajuste da 
realidade social. Conquanto, então, preveja o trabalho direto com o sujeito, 
adota como objetivo primordial e de curto prazo, a intervenção junto às 
diferentes instâncias que contextualizam a vida desse sujeito na 
comunidade, no sentido de nelas promover os ajustes (físicos, materiais, 
humanos, sociais, legais, etc..) que se mostrem necessários para que a 
pessoa com deficiência possa imediatamente adquirir condições de acesso 
ao espaço comum da vida na sociedade (ARANHA, 2001, p.170). 

 

Tendo os recursos próprios à deficiência visual, respeitando os limites, tais 

pessoas atuam ativamente como qualquer outra, estando ávidas a agir como 

cidadãs que contribuem e desenvolvem a sociedade à qual compartilham e, dado a 

isso, querem, podem e devem participar do cinema enquanto possibilidade de lazer, 

de informação e de educação, sendo possível se movido pelo paradigma do suporte.  

As pessoas deficientes visuais já estão buscando conhecer, aprender e lidar 

com os novos tempos e paradigmas. Através dos recursos da AD, das tecnologias, 

dos recursos humanos especializados e das leis para o seu amplo desenvolvimento, 

o cinema já poderia ser acessível a todos contando com os recursos adequados aos 
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deficientes. Faltam, no entanto, vontade política e mobilização financeira já que, 

quando há interesse, os recursos são disponibilizados de imediato para a 

implantação dos projetos.  

Por outro lado, há a necessidade de se pensar a qualidade desta 

implantação. Não apenas no referente aos recursos tecnológicos mais atuais e de 

“última geração”, mas, também e principalmente, no que tange à audiodrescrição, no 

formato desta linguagem acessível, considerando como se pretende realizá-la e o 

tipo de expressão que se quer construir. 

Neste sentido, vejo como necessário, até para ilustrar e dialogar com esta 

pesquisa, inserir um caso concreto de experiência com a AD, que teve inicio muito 

antes do doutorado, e, posteriormente, numa segunda fase deste. Entendo a 

importância da referida ocasião para o momento atual com relação à acessibilidade 

das pessoas deficientes visuais ao lazer, ao cinema, à sociedade de forma geral e, 

também, para a discussão aqui apresentada. Portanto, a seguir apresento o caso 

concreto de AD realizado com um grupo de pessoas deficientes visuais. 

 

2.1.4. O cinema e a cultura imagética do deficiente visual – análise de um caso 

concreto 

 

Desde os primórdios da sua existência, o ser humano dá sentido à sua vida 

também pela arte, composta em muitas de suas possibilidades por imagens. As 

imagens, por sua vez, ao longo da história, encaminharam sentidos no cotidiano da 

humanidade, viabilizando comunicações entre os sujeitos.  

O discurso imagético acompanha-nos constantemente, da TV ao cinema, do 

computador ao outdoor, dos objetos que compõem o mundo às imagens produzidas 

em nossas mentes. Ideias, conceitos, estilos, desejos, sensações, formas de estar 

no mundo, são produzidos pelas imagens que nos circulam, instituindo discursos. As 

imagens, ao afetar os sujeitos, são recriadas e devolvidas a este mundo. Essa forma 

de discurso na cultura pós-moderna adquiriu papel fundamental, sendo considerado 

hoje, de fato, inerente à sociedade. 
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Nascido no final do século XIX, o cinema consagrou as imagens em histórias/ 

documentos (Bernardet, 1985) que nos permitem assisti-las como se fossem o 

mundo real, designando mais uma vez conceitos, posturas, sensações e 

conhecimentos. Assim, atuar com o cinema possibilita promover o encontro de 

valores, de ideologias, da estética, da cultura, do lazer, enfim, de reflexões que se 

encontram e se confundem no cotidiano das pessoas.  

O cinema, com estas características de elemento de formação, reforça a 

perspectiva educativa viabilizando reflexões de dimensões que fazem a ponte entre 

a razão e a emoção. Neste sentido, ganha impacto por agregar a possibilidade de 

desenvolver múltiplos conhecimentos e aflorar múltiplas sensações e sentimentos. 

Dessa forma, analisar o cinema requer ir além da exibição fílmica. Nesta pesquisa, a 

experiência apresentada em relação ao filme analisado é compreendida por esse 

viés mais amplo, não resumido a somente assistir a um filme, mas ir adiante disso. O 

alicerce do cinema está nas imagens, entretanto a base da constituição do cego está 

no não ver. Como então juntar essas duas constituições básicas? 

Buscando embasamento na antropologia, para a qual olhar, ouvir e escrever 

são fundamentais no exercício etnográfico de cada percurso (seja num espaço-

tempo diferente ou em casa), o objetivo deste subcapítulo é o de apresentar, no 

encontro com a etnografia, o caminho percorrido pela iniciativa de levar a narrativa 

cinematográfica a alunos deficientes visuais. Essa iniciativa visava evitar que mais 

alguns conhecimentos “entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro”, mas 

mirassem novos percursos para aquele grupo específico de alunos.  

Esta narrativa se inicia entre os anos de 2000 e 2004, quando trabalhei no 

Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual – CAP, em Salvador, como 

professora de Educação Física e de Orientação e Mobilidade (processo de propiciar 

autonomia no ir e vir) para pessoas deficientes visuais. 

O público do Centro de Apoio constitui-se de alunos cegos e de baixa visão, 

matriculados no ensino fundamental (ciclo II) e médio, deficientes visuais do ensino 

tecnológico e da educação superior, bem como pessoas cegas da comunidade em 

geral. Para a experiência que realizamos tivemos a presença de alunos adultos 

entre 18 e 70 anos. Em apenas três ocasiões, quando a classificação dos filmes 

permitia, participaram quatro alunos entre 12 e 16 anos. 
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No desenvolvimento destas atividades, utilizei, além das convencionais aulas, 

outras possibilidades pedagógicas, tais como: passeios a museus, ao centro 

histórico de Salvador, à praia, ao zoológico, ao teatro. Durante uma destas saídas, 

passamos em frente a um cinema e, como de costume, descrevi o espaço. Alguns 

conheciam. Até porque, frequentavam antes de perder a visão, mas nem todos que 

conheciam necessariamente frequentaram cinemas porque um dia enxergaram. 

Havia entre essas pessoas, cegos congênitos que perderam a visão no máximo até 

os cinco anos de idade e outras que nunca haviam entrado num cinema. Eu, de 

minha parte, nunca havia pensado nesta possibilidade, porém alguns me 

perguntaram se não poderíamos entrar. Naquele momento não foi possível, pois 

estávamos com pessoas do nosso objetivo inicial (o teatro) nos esperando. 

Ali foi o pontapé inicial e me perguntei: Por que não? Se eles “assistem” 

televisão (alguém da família ou acompanhante, quando possível, descrevia/descreve 

as imagens dos programas para eles); e se, em todos os lugares aonde vamos com 

uma pessoa deficiente visual normalmente descrevemos os espaços, os lugares, as 

pessoas, o movimento na rua, as cores, o céu etc., por que não ir ao cinema? 

Contudo, fiquei pensando como isso seria possível. Busquei informações na 

internet, não obtive sucesso (pelo menos nesta época, no Brasil, ainda não tínhamos 

nada divulgado); procurei informações na própria escola, com os colegas e a 

resposta sempre era em torno de nunca ter feito ou conhecido algo neste sentido. A 

maioria, no entanto, tinha na ponta da língua: ‘Mas se eles “assistem” TV, não deve 

ser problema’! 

Passado algum tempo, conversei com eles para fazermos aquela expedição 

(normalmente estas saídas eram eventos maiores, para os quais convidávamos 

mais pessoas da escola e de fora dela, para levarmos mais alunos e também termos 

mais responsáveis pela segurança de todos) e, pelo menos naquele momento, um 

grande número de alunos se interessou.  

Agendei com a Diretoria de Audiovisual - DIMAS, no Complexo da Biblioteca 

Central nos Barris, a Sala Walter da Silveira para uma sessão com nossos alunos, 

no dia 10 de setembro de 2002, às 15 horas. Foi então exibido o filme O Velho 

Capoeirista: Mestre João Pequeno de Pastinha, documentário de 1999, realizado 

por Pedro Abib.  



35 

 

A escolha desse filme se deu pelo fato de eu ministrar nas aulas de Educação 

Física, na ocasião, a capoeira. O objetivo era o de levar o máximo de possibilidades 

de conhecimento desta prática. Já havíamos visitado alguns espaços onde se 

realizava capoeiras angola e regional. Um professor também foi até a escola e 

trabalhou com os alunos o maculelê; outro a construção do berimbau e do caxixe; 

visitamos o centro histórico etc. Logo, assisti ao filme em casa, uma semana antes, 

para relembrar, pois já havia visto a obra há algum tempo. 

Para aquele dia foi solicitado aos alunos que, dentro das possibilidades, 

viessem com seus acompanhantes, com a finalidade de ajudar na descrição das 

imagens, já que estávamos com 23 alunos e apenas dois professores. Não 

poderíamos, portanto, estar próximos o suficiente nem queríamos ter as descrições 

“gritadas”, até porque estávamos num cinema, espaço onde, para se atingir o 

clímax, entre outros aspectos, se requer silêncio. 

Fiquei com sete alunos à minha volta, enquanto a outra professora ficou com 

quatro. Os outros alunos, na sua maioria, estavam com seus acompanhantes e 

estes também abraçaram pelo menos mais um aluno. Espalhamo-nos pela sala, 

para que um não inibisse a fala do outro e os ruídos não interferissem na escuta dos 

alunos. Estávamos em nove grupos. 

 Antes de iniciarmos o filme falei do que ele tratava, apesar de os alunos, na 

sua maioria, já saberem, pois, já havíamos conversado em aula. Expliquei a todos, 

principalmente para quem iria descrever que a ideia era falar apenas as imagens 

desacompanhadas de som. Ingenuidade, ignorância ou descuido da minha parte 

(admito) ter pedido isso aos acompanhantes que normalmente fazem esta tarefa no 

dia a dia, por intuição, vivência ou conhecimento. 

 Partimos para a empreitada. Ao término estava exausta, pois fiquei dividida 

entre descrever o filme (falei ininterruptamente o filme todo), observar o 

comportamento do meu grupo e tentar observar o andamento dos outros grupos. 

Isso porque era a responsável e “precisava” estar a par de tudo e também por 

sempre ter comigo um caderninho no qual anotava grande parte das minhas 

atividades: as sensações e sentimentos gerados; observações de reações e falas 

dos alunos, professores e outros que se envolviam. Na medida do possível, 

fotografava. Logo, necessitava estar por “dentro de tudo”. 
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 Para a outra professora e até para os alunos que haviam ficado conosco, 

havia sido exaustivo também, pois ela, tal como eu, não se conteve. Não só falou 

sem parar, como quase o tempo todo ficou interpretando o filme como se eles não 

tivessem esta capacidade. 

É interessante pensar como nos comportamos, já havíamos realizado diversas 

ações deste tipo com nossos alunos, trabalhávamos com eles diariamente buscando 

propiciar ferramentas para o desenvolvimento das suas capacidades de raciocínio e, 

quando mudamos o veículo da ação, tivemos reações incoerentes. 

 Quando abrimos espaço para conversar, descobrimos que, por parte dos 

alunos, principalmente os quatro desabituados a assistir qualquer modalidade 

audiovisual, foi uma novidade. Na fala deles, ouvimos exatamente isso: “gostei 

muito, muito mesmo, nunca dou atenção à TV porque como não vejo, acho que isso 

não é para mim” (aluno C); “se soubesse disso antes já teria assistido a mais filmes, 

muito boa esta ideia pró” (aluna G); “excelente, quanta coisa eu pude ver, o 

problema é que todo mundo precisaria ter a senhora em casa” (aluno A).  

Por outro lado, os que acompanharam comigo e a professora disseram: “o filme 

é até interessante, mas quase não consegui ouvir nada porque vocês falaram 

demais, isso mais atrapalhou do que ajudou” (aluno D); outro aluno ainda disse: 

“pró, não precisava interpretar o que eles queriam dizer, nós conseguimos entender, 

mesmo assim eu achei bom” (aluno M); “eu gostei bastante, mas acho que você 

poderia falar um pouco menos e que as palavras fossem mais expressivas, mais 

visuais; a gente não conseguiu ouvir nada do filme, a música mesmo, deu para 

saber que era da capoeira e só” (aluna E). 

E o grupo que ficou com os acompanhantes disse: “estar no escurinho do 

cinema foi emocionante e foi muito bom o filme, que história a desse Mestre de 

capoeira” (aluna B); “eu gostei muito mesmo, pois vi muita coisa do que a senhora 

está ensinando na capoeira pra gente, e gostei também porque gosto do Capinam” 

(aluno J); “eu não sei o que o pessoal tá reclamando, normalmente a gente não tem 

nada de informação, não tem ninguém para falar, agora que arrumaram alguém que 

falou bastante, estão achando ruim, eu não entendo. Minha opinião é apenas que 

deveria deixar a gente ouvir um pouco da música e da poesia da capoeira, o resto foi 

ótimo” (aluno L). 
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Inicialmente fiquei indignada esperava que todos gostassem e fosse um 

sucesso, que tudo correria bem. Entretanto a sessão ficou marcada pelo falar 

demais, muita informação, pouco tempo para absorver o teor das descrições e ainda 

compor com o tema do filme. Nada como o tempo, senhor das moções. Entendi a 

sessão como um bom aprendizado, para eles e para mim, porque era o início de um 

processo no qual precisávamos todos apreender e, a partir daí, busquei me 

aperfeiçoar. Os alunos que foram à sessão e outros que ficaram sabendo, passaram 

a solicitar que houvesse mais sessões como aquela.  

É importante falar que sempre gostei muito de cinema, mas não tinha nada 

sistematizado, apenas acompanhava lançamentos, algumas mostras e festivais, 

notas em jornais, mas nesta época já vinha montando um acervo de títulos de temas 

sobre pessoas deficientes, principalmente a visual. E, entre outras temáticas, um 

acervo de filmes brasileiros. Ou seja, poder desenvolver com eles esta atividade, 

para mim um processo extraordinário de educação, se mostrou um ingresso para um 

novo ‘filme’. 

Por uma série de dificuldades (pessoas para ir junto, reserva da sala, 

indisposição dos alunos para se deslocar para outro local etc.) as sessões passaram 

a acontecer na própria escola, pelo menos uma vez por mês. Por isso voltamos ao 

cinema, agora na sala de vídeo Alexandre Robatto, parte do complexo da Biblioteca 

Central, somente mais quatro vezes no decorrer de dois anos. 

 Na escola, a primeira sessão que realizamos teve a presença de 16 pessoas 

(12 alunos, 3 professores e 1 funcionária). Antes de iniciar a sessão expliquei qual 

era o objetivo: propiciar a alunos e interessados, o acesso a filmes com um pouco 

mais de informações do que as possíveis de serem por eles absorvidas sem 

descrição das imagens.  

Para esta sessão, entendi talvez ser interessante colocar filmes que 

abordassem temas relacionados à deficiência visual. Como tinha em mãos, o filme 

exibido foi Perfume de Mulher, de 1992, dirigido por Martín Brest, dublado.  

Desta vez resolvi me preparar melhor para esta e para as próximas sessões. 

Assisti ao filme pelo menos cinco vezes, buscando identificar os espaços nos quais 

poderia falar sem atropelar as informações e o conteúdo do filme. E também sem 

tentar explicar o que era de compreensão natural deles. 
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 A sessão, segundo todos que participaram, foi um sucesso, porém eles 

pediram para indicar os filmes. Segundo um aluno deficiente visual ele havia 

gostado, até porque já havia assistido a este filme sem descrição e agora tinha 

compreendido melhor. Porém, queria ver outros temas tratando de outras realidades 

e, principalmente, dos gêneros de ação, comédia e animação, o que todos 

concordaram.  

Marcamos uma reunião para organizar as próximas sessões e os filmes que 

eles gostariam de ver. Tentamos traçar alguns critérios para as escolhas, posto as 

sugestões serem muitas e bem diversificadas. Também porque nem todos os títulos 

sugeridos estavam disponíveis em locadoras e lojas de revenda. Além disso, nem eu 

ou mesmo os próprios alunos tínhamos os filmes em nossos acervos pessoais. 

Os critérios, inicialmente, levaram em conta os gêneros já citados 

anteriormente, porém muitos títulos sugeridos não se enquadravam nos gêneros 

apontados. Assim adequamos os seguintes parâmetros: a) de preferência filmes 

nacionais, pois no entendimento deles facilitava a compreensão; b) produções mais 

atuais; c) que não tivessem sido veiculados na TV; e d) o título sugerido deveria ter a 

concordância de todos.  

Não vou mentir, naquela época em nenhum momento pensei (e ninguém 

também se manifestou) em direitos autorais. Eu entendia se tratar de um trabalho 

educativo (e o era) e como não tinha fins lucrativos – as sessões não eram cobradas 

em hipótese alguma, até porque era parte da minha carga horária na escola e lucro 

nunca foi o objetivo – não havia nenhum problema. Realmente nunca tivemos 

problemas. 

Por fim, ficou sob a minha responsabilidade dar sugestões, já que eu tinha um 

acervo e, dependendo do título, poderia tentar conseguir com alguém. Além disso, 

ao serem solicitadas sugestões, estas sempre causavam grandes discussões, 

principalmente entre gênero (os homens preferiam ação e as mulheres, romance/ 

drama). Neste sentido, então, eu sugeria um filme de acordo com a disponibilidade 

no meu acervo ou já estivesse disponível (locadora/ revenda/ amigos), tentando 

sempre atender ao interesse deles. Isso facilitava o acesso e, principalmente, o 

custo, pois a atividade era de inteira responsabilidade minha (reservar a sala, 
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mesmo na escola; conseguir o filme, algumas vezes por mim comprados; locomoção 

dos alunos até a sala e divulgação do evento).   

Ficar sob minha responsabilidade, contudo, apontava para um problema: 

mesmo tentando atender ao interesse deles, já havia uma seleção prévia dos filmes 

(era o meu acervo), direcionados pela minha preferência, há algum tempo voltada 

para os cinemas brasileiro e europeu. No meu entendimento, isso era bom, pois eu 

poderia apresentar “bons” (subjetivo demais, eu sei!) filmes.  

Porém, filmes podem ser inicialmente não bem aceitos por não haver uma 

educação cinematográfica diversificada pelas nações. De forma geral, as salas 

comerciais exibem quase que exclusivamente filmes norte-americanos, o que não 

determina a inexistência de bons títulos dentre eles. O mundo inteiro, a exemplo do 

Brasil, produz filmes, mas, por questões financeiras, políticas, ideológicas, dentre 

outras, estes não são tornados acessíveis à população. 

Para aquele grupo de alunos, mesmo com acesso muito restrito ao cinema 

“não por uma questão do não enxergar, mas por questões históricas relacionadas à 

exclusão dessas pessoas da vida em sociedade” (LANNA Jr., 2010, p.22), o 

interesse não se mostrou diferente. Eles também se interessavam e indicavam 

filmes, a maioria destes norte-americanos, exibidos nas salas comerciais e figurando 

entre os mais indicados por pessoas à volta deles. 

Segundo Martín e Bueno (2003) o deficiente visual segue um desenvolvimento 

paralelo ao dos sujeitos videntes, entretanto seu organismo possui outras vias 

sensoriais (olfativas, táteis, auditivas etc.), que os faz representar o mundo de forma 

qualitativamente diferente adaptando, portanto, sua evolução à informação sensorial 

disponível. 

Retomando Machado, B. (2010, p. 132), citado anteriormente: “as pessoas com 

deficiência visual constroem seu conhecimento a partir dos mesmos conceitos e 

referências visuais daqueles que veem, mas o fazem de modo próprio: com suas 

experiências, através de todos os sentidos que possuem”. 

Neste sentido, em função do que ‘circula’ em torno deste sujeito, é assumido o 

valor de representações filtradas através da simbologia própria de cada indivíduo, 

inserido em dada cultura. Assim, ele também vai expressar interesse por 
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determinados filmes descobertos por meio de comunicação, escola, amigos. Por 

isso, acabei por direcionar boa parte das “escolhas” deles.  

Até o final daquele ano, vimos apenas mais dois filmes: Auto da Compadecida 

(2000) de Guel Arraes e Janela da Alma (2001) de João Jardim e Walter Carvalho. 

Com o último caímos em contradição, já que os alunos haviam solicitado assistir a 

filmes que apresentassem outras realidades, diferentes das suas. Porém, o filme 

Janela da Alma foi sugestão de uma das alunas e eu, em função do comportamento 

ainda baseado no assistencialismo apresentado pelo grupo, entendi como 

apropriado ouvir sobre visões de mundo diferentes, a partir de pessoas na mesma 

condição deles. 

No ano seguinte as sessões foram iniciadas no final de abril e prosseguiram 

até novembro. Nesse ano, fui inserindo informações fílmicas, o que às vezes no 

diálogo pós-filme gerava questionamentos do tipo: “Por que você falou o plano geral 

e depois plano médio?” ou “Em alguns momentos você falou do close no Cidadão 

Kane, como estava a expressão dele, era de angústia?”. Em função dos 

questionamentos, em setembro daquele ano, organizei uma fala sobre Linguagem 

Cinematográfica para o grupo. Segundo Duarte (2002, p.38), a arte cinematográfica 

exige entendimento: 

 

A linguagem do cinema está ao alcance de todos e não precisa ser 
ensinada, sobretudo em comunidades audiovisuais...(...) Mas isso não 
significa que devamos deixar o conhecimento da gramática cinematográfica 
para os especialistas. Ao contrário, conhecer os sistemas significadores de 
que o cinema se utiliza para dar sentido às suas narrativas aprimora nossa 
competência para ver e nos permite usufruir melhor e mais prazerosamente 
a experiência com filmes.  

 

Ao final dessa conversa sobre Linguagem Cinematográfica, a aluna B falou: 

“Agora, com certeza, vou ver os filmes de outra maneira”. Neste ano exibimos seis 

filmes7. E, no ano seguinte, realizamos mais sete exibições8. 

                                            

7
 Copacabana (2001) de Carla Camurati; Cidadão Kane (1941) de Orson Wells; Domésticas (2001) 

de Fernando Meirelles e Nando Olival; Forrest Gump (1994) de Robert Zemeckis; Cidade de Deus 
(2002) de Fernando Meirelles e A Partilha (2001) de Daniel Filho. 
8
 Memórias Póstumas de Brás Cubas (2001) de André Klotzel; Uma Onda no Ar (2002) de Helvécio 

Ratton; Cinema Paradiso (1988) de Giuseppe Tornatore; Buena Vista Social Club (1999) de Win 
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Após cada sessão, primeiramente abríamos o espaço para conversar sobre o 

filme (o conteúdo, a narrativa fílmica e descritiva etc.) e, em seguida, eu fazia uma 

síntese sobre o tema do filme, tentando dialogar com alguns autores, músicas e a 

realidade dos alunos. Nos depoimentos abaixo é possível perceber alguns pontos da 

experiência: 

 

“As sessões de cinema aqui professora o meu interesse pelo cinema, as 

histórias, os romances, hoje mesmo com este Janela da Alma eu vi que o 

cego pode fazer muita coisa, de repente até ficar sem o beneficio. 

Aprendo toda vez uma coisa, aquele mesmo do Rio de Janeiro (se 

referindo ao Copacabana), quero ser uma velha como aquelas que 

curtem a vida até o fim e ter um grupo de amigos” (aluna B) 

“Como sempre vi os filmes e o audiovisual em geral com recortes e 

silêncios, quase sempre não tenho alguém para descrever, me acostumei 

e não vejo muito problema, porém com a pró descrevendo, vejo um bom 

caminho para as nossas construções”. (aluno F) 

“Ah! Minha pró, as histórias agora estão mais completas” (aluno L) 

“Eu não gostei do filme, não (Bicho de Sete Cabeças), mas tem gente que 

pensa que isso é só no filme, que nada (pausa longa) de outro jeito, 

fazem isto com a gente também, acham que porque somos cegos, somos 

malucos, são pessoas que não sabem de nada” (aluno C) 

“O filme é belíssimo (Filhos do Paraíso), riquíssimo, trata de valores que 

parece que só criança ainda carrega, deveria passar na Globo, no horário 

do jornal nacional; o problema é que é muito lento, muito poético para o 

que estamos acostumados” (aluna B) 

“Olha, eu tenho gostado muito das sessões, tenho aprendido tanta coisa 

deste nosso mundo, (pausa) mas não me leve a mal não, quero só ver se 

                                                                                                                                        

Wenders; Bicho de Sete Cabeças (2000) de Laís Bodanzky; Taína – Uma Aventura na Amazônia 
(2000) de Tânia Lamarca e Sérgio Bloch e Filhos do Paraíso (1997) de Majid Majidi. 
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podemos melhorar, acho que a senhora poderia falar um pouquinho 

menos, usar umas palavras que fossem mais desenhadas, mais visuais 

como vocês dizem” (aluna A)  

“Pró esta é a minha 5ª ou 6ª sessão participando aqui, venho porque 

gosto dos filmes, mas também porque ficamos conversando ao final, meu 

pessoal que descreve normalmente não quer mais ficar falando do filme 

quando ele acaba, e eu gosto é disso, porque é aí que o filme e a gente 

cresce” (aluna E) 

 

Muitos outros depoimentos poderiam ser inseridos, analisados e refletidos, 

porém o objetivo aqui foi o de apresentar a experiência vivida e pontuar uma das 

possibilidades de construir conhecimento com as pessoas deficientes visuais. 

Em 2004 as sessões pararam de acontecer, quando sai da escola para lecionar 

na Universidade Estadual de Feira de Santana, porém me comprometi a, depois de 

algum tempo, voltar e dar continuidade às sessões.  

Em 2005, de um encontro com a professora Dra. Eliana Franco, passei a fazer 

parte do grupo de pesquisa em Tradução, Mídia e Audiodescrição - TRAMAD. O 

grupo estava iniciando pesquisas em audiodescrição, que é a “descrição acústica de 

imagens de produtos educativos e culturais que se valem, em grande parte, da 

narrativa visual” (filmes, peças de teatro, espetáculos de dança, entre outros) para o 

público deficiente visual (FRANCO, 2010). 

Com o grupo desenvolvi diversos trabalhos em audiodescrição9. Participamos 

de seminários, congressos, cursos para formação de audiodescritores, festivais de 

cinema e tivemos artigos publicados. 

Em 2010, reiniciei as sessões na própria escola (CAP), com três objetivos: 

retomar o compromisso deixado em 2004; contribuir para a formação de público 

deficiente visual para o cinema; identificar a leitura que essas pessoas fazem de 

                                            

9
 Filmes: Pênalti, A Domicílio, Scketches. Apresentações ao vivo: Os 3 Audíveis (dança); Conferencia 

Estadual das Pessoas com Deficiência; exposição Jorge Amado e Universal (museu); Mostra Cine 
Acessível, dentro da Jornada Internacional de Cinema da Bahia (2009, 2010 e 2011), entre outras. 
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filmes com AD através de estudos de recepção, bem como se o recurso torna as 

produções mais ou menos interessantes. 

Desta vez as exibições aconteceram semanalmente, salvo algum imprevisto ou 

feriado. Elas foram feitas de maio de 2010 até agosto de 2011, sendo interrompidas 

em função do meu estágio em Portugal.  

Neste momento, as narrações já não foram mais ao vivo, mas pré-gravadas, 

em filmes produzidos com audiodescrição no Brasil. Exibimos 45 filmes, dentre os 

produzidos pelo Projeto Cinema Nacional Legendado e Audiodescrito – Versão 

Videoteca, patrocinado pela Petrobrás; pelo grupo TRAMAD da UFBA; pelo grupo 

Lengendagem, Audiodescrição - LEAD da Univesrsidade Estadual do Ceará - 

UECE, coordenado pela professora Vera Santiago Araújo. Fizeram parte da mostra 

outros títulos disponíveis comercialmente no mercado.  

O processo inicial foi semelhante, após exibir o filme dialogava sobre o 

conteúdo, a narrativa fílmica, descritiva etc., todavia, deixando-os conduzir o rumo 

das discussões, primeiro por não estar mais diante dos “meus” alunos e, por isso, 

não precisar fazer link com os conteúdos de disciplinas. Segundo, porque agora eles 

eram meus parceiros de cinema. Podíamos ver o filme no mesmo pé de equidade, 

apesar de eu ter que ver antes e mais vezes para dialogar durante a discussão e, 

então, discutir detalhes voltados para a pesquisa. E, terceiro, porque, como 

pesquisadora, o meu interesse agora era outro, meu empenho era o de perceber 

como eles lidavam com a AD. 

Desejava, a partir daí, identificar se eles notavam quais eram as diferenças na 

AD de um filme e de outro; se gostavam ou não e por que; se faziam relação com a 

LC; se entendiam ser interessante haver relação com a LC, no sentido de 

compreeender como estavam sendo produzidas as ADs para filmes no Brasil, 

apesar de as produções apresentadas serem de apenas três estados: Rio de 

Janeiro, Bahia e Ceará.  

Deste modo, em função do terceiro ponto, após a sessão realizava a entrevista 

com três ou quatro deles, individualmente. Escolhia diferentes pessoas a cada 

sessão, visando buscar informações acerca dos pontos levantados acima.  

A partir dos depoimentos a seguir, vários foram os questionamentos e 

possibilidades de dar sequencia à pesquisa, entretanto optei pelo que me pareceu 
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ser mais marcante nos discursos: a necessidade de que as ADs pudessem ser mais 

diferenciadas umas das outras, principalmente na sua forma de expressão. Para 

identificar os entrevistados denominei-os com nomes de personagens de filmes.  

 

“eu não percebo muita diferença uma da outra não, no jeito elas parecem 

ser bem iguais, porém como são filmes diferentes, as informações 

também são bem diferentes, mas no jeito, eu só vi diferença com relação 

aquele filme do Ceará” (referindo-se ao filme Grão de Petrus Cariry) 

(João Grilo, Auto da Compadecida). 

“Sandra, você sabe que eu já enxerguei e que gosto muito de filme, e com 

AD então, estou apaixonado, mas penso que elas podiam abordar mais a 

L.C., eu gosto de saber da emoção da personagem quando tem um 

‘close’ por exemplo, ou que tanto da cena esta sendo exibido, é tudo? (ele 

mostra com a mão num movimento amplo), é em volta do personagem?; 

eu acho que devia ter mais emoção na fala do audiodescritor, no 

“desenho” (ele demonstra aspas com as mãos), na fala das imagens” 

(Neto, Bicho de Sete Cabeças). 

“eu acho estas ADs muito boas, porque é melhor ter elas do que não ter 

nada ou toda vez ter que ter alguém para falar, mas elas são muito sem 

sal, sem emoção, sem uma sensibilidade para com o próprio filme, é bom 

ter elas, mas quando você faz estas perguntas a gente vê que podia ter 

mais, que elas podiam ser que nem o filme ... se é um drama, ela devia 

ser mais chorosa; sé é uma comédia, a AD também devia ser engraçada; 

se é um suspense, um pouco mais de tensão e assim ela seria mais 

expressiva, mais criativa, mais visual, parece que quem faz é sempre a 

mesma pessoa e segue um padrão” (Zuzu Angel, Zuzu Angel) 

“dizer que é ruim, é mentira, como precisamos, elas são até boas demais, 

mas já que a senhora perguntou, elas podiam ser mais agradáveis, como 

eu posso dizer, até delicadas, porque aí sentiriamos mais o filme, talvez 

eles não façam porque deve ser difícil, mas se conseguissem dar mais 
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forma às figuras, mais detalhes, não explicar, porque isso nós fazemos, 

mas fazer com que pudessemos ver o desenho da imagem com as 

palavras, não sei, não sei se é possível, mas era bom, ouvir a forma da 

imagem” (Dora, Central do Brasil) 

 

Como no primeiro momento, muitos outros depoimentos poderiam ser 

inseridos, analisados e refletidos, porém para o objetivo inicial, entendi estes como 

suficientes para representar uma parcela dos 22 depoimentos mais significativos em 

relação à compreensão de como as ADs têm sido realizadas e, a partir daí, propô-

las de outra forma. 

Hoje, sessões na cidade do Salvador acontecem vez ou outra em função das 

ações e pesquisas do grupo, principalmente por falta de conhecimento e interesse. 

Também no meu caso, por conta da própria pesquisa, não consegui realizar mais 

sessões na escola. Entretanto, sempre encontro os colaboradores/espectadores em 

apresentações que realizamos, seja de filmes, teatro ou dança. 

Segundo Mantoan (2003, p.17) “aprender implica ser capaz de expressar, 

representar o mundo a partir de nossas origens, de nossos valores e sentimentos”, 

ou seja, implica a bagagem ancorada ao longo de nossas vidas e o cinema pode ser 

parte dessa bagagem. Meu entendimento é o de que basta proporcionar 

instrumentos eficazes para potencializar nesses sujeitos, elementos que propiciem a 

maior gama possível de experimentações e vivências, com as quais eles se 

relacionam no mundo e fazem suas “viagens”.  

Portanto, cinema e conhecimento configuram a presença de múltiplos olhares 

para a construção de uma perspectiva de educação significativa, na qual ciência, 

prazer e emoção se misturam na construção de novas janelas e representações que 

se projetam no repensar de concepções de mundo e educação. Para as pessoas 

com deficiência visual, a AD amplia essas janelas e contribui para este aspecto 

formador, a partir do momento em que aumenta as possibilidades de compreensão e 

de interesse para este grupo. 

A partir dessas experiências, deste caso concreto, foi possível entender que a 

capacidade cultural do ser humano, ao ser colocado em contato com determinado 
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elemento, favorece a transcendência e adoção de novas expectativas, não se 

limitando ao mundo como este era há um instante passado. A pessoa deficiente, 

tanto quanto qualquer outra, colocada em contato com algo “novo”, logo se adapta e 

inicia um processo de transformação. Isso porque tem necessidade da novidade, de 

ancorar este “novo” (conteúdos diversos) em sua bagagem e de recriar, 

constantemente, o que lhe chega, imprimindo sua marca. Nesse processo de 

recriação, ela busca sua humanização, produzindo e reproduzindo, no “seu” mundo, 

novos mundos, para que sua vida seja “diferente”. É através deste processo, que o 

sujeito se define e define sua cultura. 

A intenção de dialogar, no segundo momento do relato com as pessoas com 

deficiência visual, visou identificar a leitura feita por elas de filmes com AD, 

observando se as ADs tornam mais ou menos interessantes, conforme já se 

constatava em discursos da primeira etapa. Assim, foi possível perceber as pessoas 

deficientes visuais já familiarizadas com a “nova cultura”, o cinema acessível, no 

entanto indicando, de antemão, a necessidade de revisão na apresentação atual, 

solicitando a criação de novos significados e formas de apresentação para as ADs 

existentes. 

Foi possível lançar um olhar diferenciado para a forma como a AD, até então, 

tem sido produzida, de maneira geral, no Brasil. A observação constatou essa 

produção num formato muito cru, duro, seco, pouco relacionado com o contexto e a 

linguagem fílmica. Nesse sentido, vi como fundamental compreender melhor o 

fenômeno da AD, realizando um breve histórico, abarcando o conceito; as normas; 

as leis; a realidade no Brasil; as considerações gerais; e as pesquisas desenvolvidas 

até então para aprofundar e compreender produções realizadas. A seguir, o 

panorama feito com esta finalidade.        
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3 AUDIODESCRIÇÃO E LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, será traçado um panorama diante de elementos que envolvem 

a AD, ponderando sobre como esta é compreendida através da clarificação do 

conceito e suas tipologias. Segue um breve histórico no mundo e no Brasil; um 

quadro das pesquisas perante a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior-CAPES; as leis e decretos regulatórios e a mobilização sobre as 

normas profissionais no Brasil. 

Tratando esta pesquisa da análise de duas versões de AD de um filme, 

considerou-se por bem abarcar a compreensão de que linguagem é esta que 

compõe o cinema, o que ocupara a última parte desse capiítulo. 

 

3.1. Clarificação do conceito e tipologias 

 

“Não indiferente não é tanto a natureza que nos cerca, mas sim a 
nossa própria natureza, a natureza humana que jamais indiferente, 
mas sim apaixonada, ativa e criativamente investiga e reconstrói o 
mundo”. 

Eisenstein  

 

Como o cinema, a AD é uma reconstrução ativa e criativa, porquanto o ato de 

descrever imagens para pessoas deficientes visuais existe desde que existem cegos 

no mundo. Também o ato de descrever obras de arte, Ekphrasis, segundo Orero 

(2007), já era uma prática desde o século XIX. Porém, a AD como o ato de 

descrever imagens, com as características atuais e de prática profissional, tem sua 

origem em 1980.  

Oficialmente a audiodescrição aparece documentada na tese de mestrado de 

Gregory Frazier (1975) nos Estados Unidos (NAVARRO; LÓPEZ, 2002). Porém é na 

década seguinte, em 1981, que o primeiro espetáculo conta com o recurso da 

audiodescrição, a peça Major Barbara é exibida no Arena StageTheater, em 

Washington DC (AUDIO DESCRIPTION COALITION, 2007). 
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Na TV, o Japão realizou suas primeiras programações com audiodescrição em 

1983, na NTV. Já os Estados Unidos conta com uma programação desde 1990, 

através do Descriptive Video Service – DVS, feito pela Media Access Group, serviço 

patrocinado por doações e fundações, que produz em torno de 6 a 10 horas de 

produtos com audiodescrição por semana e fica acessível em 50% das residências. 

Este processo se torna viável em função da presença de um canal secundário de 

áudio, denominado tecla Secondary Audio Programme - SAP. 

A Europa apresentou seu primeiro filme audiodescrito em 1989, no Festival de 

Cannes (FRANCO, 2007). O cinema com audiodescrição ganhou espaço em vários 

países europeus. No Reino Unido, com tradutores ao vivo, o Chapter Arts Center, 

em Cardiff, foi o primeiro a fazer uso do mecanismo.  

Na França, a Fundação Valentin Haüy disponibiliza o serviço em filmes com 

audiodescrição. Neste caminho, Europa e Estados Unidos, estão bem avançados, 

muitos são os títulos de filmes oferecidos com o recurso (MOTTA, 2008). 

Com o crescimento deste processo, se tem nício, na década de 90, às 

pesquisas. Kuhn e Kirchner (1992 apud SCHMEIDLER; KIRCHNER, 2001), 

investigaram sobre os hábitos televisivos e a opinião das pessoas que fizeram uso 

do DVS, um dos maiores provedores de material audiodescrito dos EUA.  

O objetivo desses pesquisadores era o de traçar o perfil da população com 

deficiência visual, seus hábitos televisivos, a necessidade e o interesse deste 

público para com a audiodescrição e, ainda, se este recurso facilitaria a 

compreensão do material acessado. As pesquisas demonstraram o grande interesse 

das pessoas por mais programas com AD. 

Na Inglaterra, os hábitos de TV das pessoas deficientes visuais foram 

estudados por Pettit, Sharpe e Cooper (1996). Os autores pesquisaram os fatores 

que limitavam a acessibilidade dos programas e o impacto da audiodescrição. 

Segundo os resultados, a AD permitia aos usuários assistir aos programas, 

facilitando mais a compreensão daquilo que eles já acompanhavam no dia-a-dia. 

Em 1997, nos Estados Unidos, Packer e Kirchner desenvolveram um estudo 

com a população deficiente visual, no qual buscavam entender a relação destas 

pessoas com a televisão e o vídeo, bem como a influência da audiodescrição. A 

extensa pesquisa delineou o perfil destes usuários; sua rotina televisiva; sua opinião 
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sobre a audiodescrição e seus interesses e necessidades para com este 

mecanismo. Novamente se teve evidenciado o interesse das pessoas deficientes 

visuais em ter mais produtos audiodescritos. 

Este movimento avançou e países como Inglaterra, Alemanha, Espanha, 

Bélgica, França, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Argentina são os que mais 

investem na audiodescrição, pesquisando e implementando seus produtos no teatro, 

na televisão e no cinema (FRANCO, 2007). 

Neste sentido, lanço-me agora na compreensão do que seja este fenômeno. 

Segundo Hernández-Bartolomé e Mendiluce-Cabrera (2005) a audiodescrição é 

entendida como uma modalidade de tradução audiovisual, porque as transferências 

realizadas no processo envolvem os canais acústico e visual, os principais caminhos 

pelos quais são transmitidos o conteúdo de um produto audiovisual.  

Para Franco (2010) a AD é uma modalidade de tradução capaz de propiciar a 

acessibilidade audiovisual e consiste na descrição acústica de imagens de produtos 

educativos e culturais que se valem, em grande parte, da narrativa visual (filmes, 

peças de teatro, espetáculos de dança, TV, entre outros) para o público deficiente 

visual.  

Já Gambier (2003) ressalta a audiodescrição como sendo uma modalidade de 

tradução audiovisual porque lida com restrições impostas pelo tempo, alta densidade 

de informações (verbais e não-verbais), o jogo entre os códigos escrito e falado 

(roteiro e narração) e a adequação ao público receptor, como acontece com as 

modalidades de tradução.  

A compreensão da AD enquanto modalidade de tradução se deve ao fato de a 

mesma passar de um sistema de signo para outro, traduzir de um signo não verbal 

para um signo verbal. Ou seja, realiza a interpretação da imagem, transmutando-a 

para a verbalização.  

A Semiótica abrange o estudo dos signos em geral, sendo considerada a 

ciência da significação ou semiose. Por conseguinte, a imagem, o som, a dança, a 

pintura, o desenho, o teatro, o escrito, o falado, entre outros, enquanto linguagens 

possíveis, são matérias semióticas.   
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Entretanto, quando se passa de um signo para outro, isso se caracteriza por 

tradução intersemiótica ou transmutação que, segundo Jakobson (2005, p.65) 

“consiste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não-

verbais” ou o inverso, como no caso da AD. A tradução intersemiótica, portanto, 

acontece quando há transposição de uma informação estética de signos de uma 

natureza para outra, possibilitando a representação na interpretação. 

Todavia, realizadores e teóricos da AD como Snyder (2008), Lima (2010), 

Motta (2010) preconizam que esta não seja interpretada, mas sim realizada de forma 

clara, objetiva, regrada, precisa, neutra, fiel. Esse viés supõe uma AD 

correspondendo de maneira “idêntica” à imagem, o que se sabe não ser possível. 

São signos diferentes, passíveis de gerar representação um do outro, mas não de se 

igualar em correspondência. 

Barthes (1970, p.13) diz que: “interpretar um texto não é dar-lhe um sentido 

(mais ou menos fundamentado, mais ou menos livre); pelo contrário, consiste em 

apreciar de que plural ele é feito”. O ato de interpretar define então os contornos de 

uma realização, coloca em jogo o modo como o tradutor leu a obra e as suas 

contribuições enquanto portador de uma experiência/ conhecimento.  

No caso da AD, interpretar consiste em traduzir o plural embutido em cada 

imagem de forma reveladora, propiciando o alcance à informação, às expressões, a 

conteúdos, à conjugação de conhecimentos, além de evocar emoções, sentimentos 

e sensações geradas pela imagem.  

A AD é, deste modo, uma forma de tradução intersemiótica que torna 

conteúdos imagéticos acessíveis através da descrição. Pressupõe não induzir, não 

interferir na interpretação que a pessoa deficiente visual possa alcançar. É um 

recurso de tecnologia assistiva que visa atender às necessidades das pessoas 

deficientes visuais e também às necessidades de outros grupos, como o de idosos, 

pessoas com déficit intelectual, analfabetos ou, ainda, pessoas que, por qualquer 

outro motivo, tenham dificuldade para captar informações transmitidas de maneira 

essencialmente visual. 
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3.1.1 A audiodescrição no Brasil 

 

No Brasil, as experiências se iniciam com narração ao vivo em instituições 

especializadas no atendimento às pessoas deficientes visuais, exemplo do caso 

concreto no CAP, já citado, entre outros experimentos em instituições espalhadas 

pelo país, mas que, a princípio, não foram documentados/ divulgados.  

No Rio de Janeiro e Brasília, desde 2003 é realizado o Assim Vivemos - 

Festival Internacional de Filmes sobre a Deficiência, que na sua 4ª edição, passa a 

realizar atividades itinerantes em mais três cidades (Porto Alegre, Santa Cruz e Belo 

Horizonte). Os filmes constam de audiodescrição realizada ao vivo e transmitida por 

fones; legendas Closed Caption10; acessos adaptados para cadeirantes; intérpretes 

de Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS nos debates e catálogos em braille. 

Em 2004, o filme Irmãos de Fé, do Padre Marcelo Rossi, é o primeiro a ser 

lançado com o recurso da audiodescrição, em circuito comercial. De lá para cá, 

outros filmes passaram a contar com a AD, tais como: Ensaio Sobre a Cegueira – 

Blindness (2008), de Fernando Meirelles; Nosso Lar (2010) de Wagner de Assis; 

Chico Xavier (2010), de Daniel Filho; Turma da Mônica: Cine Gibi 5 (2010), de 

Maurício de Souza. A lista de filmes cresceu bastante, já foram realizadas mais de 

300 audiodescrições em filmes, porém a maioria dessas produções não está 

disponível comercialmente. Porque foram realizadas ao vivo, produzidas para 

exibições restritas ou para pesquisa. 

A produtora Clube Silêncio, de Porto Alegre, desenvolveu alguns curtas 

exibidos com audiodescrição no Festival Internacional de Curtas-Metragens de São 

Paulo em 2006 e 2007, na sessão Cinema de Sentidos. Os curtas foram: Messalina, 

Cinco Naipes, Início do Fim, Sketches, A Domicílio, estes dois últimos com roteiro da 

AD realizados pelo TRAMAD, que também audiodescreveu o curta baiano Pênalti, 

de Adler Kibe Paz, apresenato no mesmo festival. 

                                            

10
 Closed caption (CC) ou legenda oculta é um sistema de transmissão de legendas via sinal 

de televisão. Tem como objetivo permitir que os deficientes auditivos possam acompanhar os 
programas transmitidos com todos os sons sendo especificados. 
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Em São Paulo, desde 2005, a professora Lívia Motta desenvolve o processo de 

acessibilidade no Teatro Vivo. Este teatro foi o primeiro no Brasil desde 2007, aberto 

às pessoas deficientes visuais. Além de realizar roteiros audiodescritos, Lívia Motta 

prepara e ministra cursos para os voluntários do Instituto Vivo. A primeira peça 

realizada com o recurso no teatro foi O Andaime, com direção de Elias Andreato. 

Motta também tem outras ações com o recurso da AD, tais como: filmes, 

documentários, espetáculos de dança, desfiles de moda, óperas, exposições, 

passeios turísticos, eventos e seminários. 

No meio acadêmico, foram criados grupos de pesquisa como o TRAMAD11 

(2005), primeiro grupo a pesquisar a acessibilidade audiovisual através da AD, 

coordenado pela professora Drª. Eliana Franco do Instituto de Letras na 

Universidade Federal da Bahia - UFBA; o LEAD (2008), coordenado pela professora 

Drª. Vera Lúcia Santiago Araúj; como também o Núcleo do Grupo de Pesquisa em 

Inclusão, Movimento e Ensino a Distância - GIME na Universidade Federal de Minas 

Gerais - UFMG, entre outros que existem na Universidade de Brasília – UnB; na 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; na Universidade Federal de Pelotas - 

UFPel. 

Referente à pesquisa, cabe esclarecer, três membros do grupo ao qual 

pertenço, o TRAMAD, defenderam dissertações de mestrado e um dos membros 

defendeu tese de doutorado, todos eles discutindo audiodescrição. Cabe ressaltar 

que a primeira dissertação de mestrado sobre AD, defendida no Brasil, foi realizada 

por um membro do TRAMAD, Manoela Silva em 2009. 

                                            

11
 Dentre as produções do TRAMAD estão: roteiros de audiodescrição dos filmes curtas-metragens A 

Domicílio e Sketches. Produção do roteiro, revisão, finalização e pesquisa do curta-metragem Pênalti. 
Consta ainda a produção do roteiro, revisão e direção da audiodescrição de quatro longas-metragens 
para DublaVideo (São Paulo), exibidos pela Rede Globo, são eles: Spy Kids 3-D (Pequenos Espiões 
3-D); Shark Tale (O Espanta Tubarões); Alex Rider (Alex Rider Contra o Tempo) e Paycheck (O 
Pagamento). O grupo também foi responsável pelo roteiro final da audiodescrição do filme Blindness 
(Ensaio sobre a Cegueira) e Futebol além dos Sentidos. Realizou a Sessão Cine Acessível na 
Jornada Internacional de Cinema da Bahia em 2009 com os filmes: 171; Impar; A Cidade das 
Mulheres e O Grão (este último foi realizada audiodescrição, legendagem e janela de LIBRAS pelo 
grupo LEAD que o cedeu para exibição na Sessão) e em 2010 com os filmes: Ecos da Terra; A 
Plenos Pulmões; Terra a Gastar; Icologia; Ouro de Sangue; Paisagem Ocre; Monte Verde e Árvore 
Sagrada. Também tornou acessível realizando o roteiro e a narração ao vivo das peças de teatro: 
Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho; Jeremias, O Profeta da Chuva e Francisco, O Sol; do espetáculo de 
dança: Os Três Audíveis e da exposição: Jorge Amado e Universal. 
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Silva (2009) desenvolveu sua pesquisa com o objetivo de delinear os primeiros 

parâmetros que pudessem contribuir para a construção de um modelo de 

audiodescrição atendendo, pela primeira vez às características da criança brasileira 

não vidente. Já a pesquisa de VILARONGA (2010) teve como proposta identificar a 

contribuição do cinema para o processo formativo de indivíduos cegos. Colocou, 

então, em discussão as possibilidades de formação, através das várias formas de 

olhar, tomando a AD enquanto recurso de acessibilidade que torna viável a 

compreensão das informações visuais, porém não audíveis no filme, por meio da 

descrição de detalhes relevantes das imagens. E a pesquisa de Oliveira (2013) 

apresentou os resultados de uma pesquisa qualitativa acerca da construção dos 

primeiros parâmetros para o roteiro de AD em dança com a cocriação de pessoas 

com deficiência visual, a partir de oficinas de improvisação, discussões e reprodução 

da cena. 

 A tese de doutorado de Mascarenhas (2012) teve o objetivo de analisar o 

papel da narratologia para a elaboração do roteiro de audiodescrição de uma 

minissérie policial. A autora estudou o modo e a razão pela qual as particularidades 

do formato minissérie e do gênero policial demandam estratégias específicas para a 

elaboração de um roteiro de AD. Teve o objetivo de verificar de que forma uma 

análise descritiva da estrutura narrativa da minissérie policial Luna Caliente 

influencia nas estratégias discursivas do roteiro de AD. Descreveu e analisou as 

estratégias tradutórias utilizadas na elaboração de duas versões do roteiro de AD da 

referida minissérie, um feito pela pesquisadora, a partir da sistematização de 

parâmetros narratológicos, e outro elaborado por uma audiodescritora colaboradora, 

pautando-se em alguns aspectos narrativos, porém sem uma análise sistemática 

destes. 

Desde sua criação, o TRAMAD desenvolveu pesquisas de recepção visando 

comparar as práticas de audiodescrição observadas em filmes comercializados 

como Irmãos de Fé e as práticas seguidas pelo grupo. Com o filme Pênalti realizou 

trabalho objetivando compreender as preferências e necessidades de seu público-

alvo, o deficiente visual brasileiro. Além desses, outros membros estão 

desenvolvendo trabalhos de conclusão de curso e pesquisas de análises de filmes, 

de fotografia e de catálogos produzidos com audiodescrição e legendagem. 
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O grupo LEAD12, no Ceará, desenvolve pesquisas na área da acessibilidade 

audiovisual para pessoas com deficiência visual e auditiva. Uma dessas pesquisas 

consiste na criação de modelos de Legenda Fechada para Surdos - LFS e de AD, 

que atendam às necessidades destas comunidades no Brasil.  

Em artigo publicado na Revista Brasileira de Tradução Audiovisual, Franco 

(2010) aponta para a necessidade de realização de pesquisas científicas 

sistemáticas como base para a criação de diretrizes que venham a fundamentar a 

audiodescrição no Brasil. Ou seja, faz-se necessário que mais grupos se dediquem 

a estudar a recepçãodas ADs. 

Ainda que de forma tímida, isso já começa a ser feito. No XI Seminário de 

Linguística Aplicada e VII Seminário de Tradução, realizados em Salvador em 2010, 

em seu caderno de resumos foi possível identificar sete pesquisas em andamento 

envolvendo a audiodescrição, detalhadas a seguir. 

Seoane (2010) teve por objetivo apresentar as etapas de produção do DVD 

acessível do filme Corisco e Dadá, do diretor Rosembrg Cariry; Carneiro (2010) se 

propôs a analisar como os personagens do filme X-man: the last stand (2006), em 

especial o personagem Scott (Cyclope), são construídos pela AD britânica. 

Alexandre e Yamanaka (2010) pretenderam discutir duas propostas de roteiro para o 

curta-metragem de animação Rua das Tulipas da produtora Ozzi (2008), tendo como 

base os modelos inglês (com AD detalhada) e espanhol (com AD centrada na ação).  

Medeiros (2010) pretendeu propor um modelo de audiodescrição que atenda 

às necessidades de deficientes visuais brasileiros. A autora apresenta a proposta de 

criar um glossário de unidades terminológicas a serem usadas na AD, considerando 

a relevância desse para a consolidação da AD como ciência.  

                                            

12
 O grupo desenvolveu o Projeto DVD Acessível: “Ouço porque vejo, vejo porque ouço”, de autoria 

da Professora Vera Lúcia Santiago. Os DVDs com filmes nacionais contam com os seguintes 
recursos de acessibilidade: título do filme em Braille, Audiodescrição, Menus com Audionavegação, 
Janela na Língua Brasileira de Sinais e Legendas para Surdos e Ensurdecidos. O grupo, apresentou, 
na I Mostra de Filmes Acessíveis do Cine Ceará, as seguintes produções com os recursos LFS e AD: 
Capistrano no Quilo (2006), de Firmino Holanda; O Grão (2007), de Petrus Cariry; Se nada mais der 
certo (2008), de José Eduardo Belmonte; A Montanha Mágica (2009), de Petrus Cariry; O Homem 
que engarrafava nuvens (2008), de Lírio Ferreira; O Projeto DVD Acessível (2009), de Klístenes 
Braga e Bruna Alves Leão; Adorável Rosa (2008), de Aurora Miranda Leão; Os Filmes que ainda não 
fiz (2008), de Gilberto Scarpa; Ver Para Ouvir, Ouvir Para Ver (2009), de Soraya Ferreira e Sara 
Benvenuto e O Pequeno Burguês - Filosofia de Vida (2008), de Edu Mansur. 
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Mascarenhas (2010) propôs, em sua pesquisa, uma análise das estratégias 

discursivas do roteiro de audiodescrição para a construção da protagonista do curta-

metragem Águas de Romanza, de Gláucia Soares e Patrícia Baía (2002), verificando 

a relação entre o texto audiodescrito, a imagem e os diálogos do filme. 

 Alves (2010) apresentou propostas de roteiros de audiodescrição para o curta 

Dona Custódia, de Adriana Andrade (2007), tendo como base os modelos inglês e 

espanhol. Sales (2010) apresentou projeto baseado em corpus do roteiro de 

audiodescrição do filme Capistrano no Quilo, de Firmino de Holanda (2007), 

produzido no Laboratório de Tradução Audiovisual - LATAV, por alunos do Centro de 

Humanidades – CH, da UECE. 

Essas pesquisas estão direcionadas a pensar a criação de normas para a 

audiodescrição, bem como a LC como parte da AD. Entretanto, outros temas 

também necessitam de maior entendimento, tais como: questões tecnológicas/ 

implantação de sistemas nos espaços culturais (cinema, teatro, museus); a AD em 

programas ao vivo e na TV; a formação de audiodescritores (roteiristas e 

narradores); a formação de plateia; e as políticas públicas para a implementação da 

AD. 

 

3.1.2 Leis e Decretos para acessibilidade audiovisual no Brasil 

 

No tocante às políticas públicas, o Brasil, assim como outros países, já garante, 

em suas leis, o direito à informação, ao conhecimento, à comunicação, à educação e 

aos bens culturais. Na Constituição Federal (1988), o texto é bem claro quando 

determina no art.3º, inciso IV: “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.  

Se este “bem de todos” for entendido como direito às possibilidades de vivência 

desenvolvidas e circundantes no país, entendo, já aí, a possibilidade de ter acesso à 

informação, ao conhecimento, à comunicação, à educação e aos bens culturais. No 

capítulo III que trata da Educação, da Cultura e do Desporto, o artigo 205, indica: 
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[...] a educação direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).  

 

E mais, ainda no capítulo III, no artigo 215 assegura: “O Estado garantirá a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 

e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. No 

capítulo V, o artigo 220 dispõe: “A manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.  

Ou seja, a possibilidade de construção do cidadão brasileiro, seja ele quem for, 

através das suas diversas manifestações de educação e conhecimento, já estão 

garantidas na Constituição desde 1988.  

Apesar disso, há necessidade de explicitar cada setor, cada movimento, cada 

grupo social, inclusive devido às suas especificidades e necessidades. Neste 

sentido, para garantir a acessibilidade das pessoas deficientes aos meios de 

comunicação, as manifestações culturais e qualquer outro veículo de informação e 

conhecimento, outras leis e decretos foram criados, como veremos a seguir. 

 Em 2000, institui-se a primeira lei, a nº 10.098, que estabelece em seu Art. 1º:  

 

[...] normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de 
comunicação (BRASIL, 2000). 

  

Como no Brasil as leis demoram a se efetivar, às vezes sequer entram em 

vigor, não foi com a lei 10.098/2000 que o processo teve encaminhamento e a AD 

passou a integrar os meios de comunicação. 

 Em 2004, o Decreto nº. 5.296, regulamentou as Leis nº 10.048/2000 e 

10.098/2000. A primeira delas da prioridade de atendimento a pessoas específicas, 

tais como: deficientes, idosos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo; e 
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a segunda lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida, no que se 

refere às barreiras arquitetônicas e às barreiras de comunicação (BRASIL, 2004).  

Em seu capítulo VI, que trata do acesso à informação e à comunicação, no 

artigo 53, inciso 2º, esse Decreto determina a utilização, dentre outros, de três 

sistemas de reprodução das mensagens veiculadas para as pessoas com 

deficiência auditiva e visual, garantindo assim o amplo acesso desses cidadãos ao 

audiovisual. O Decreto 5.296, na tentativa de cada vez mais se adequar às 

necessidades do público específico, foi alterado pelo Decreto 5.645 (BRASIL, 2005) 

e pelo Decreto 5.762 (BRASIL, 2006). 

No ano de 2005, o projeto Acessibilidade em comunicação na televisão (NBR 

15290), lançado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT passa a 

discutir, entre outros documentos, a Norma Complementar Nº 1, que em março de 

2006, na Esplanada dos Ministérios, é analisada em consulta e audiência pública, 

sendo em junho deste mesmo ano publicada pelo Ministério das Comunicações na 

Portaria 310 (BRASIL, 2006). 

 Segundo esse projeto, a norma de acessibilidade (ABNT NBR 15290, 2005, 

p.1), visa: 

 

a) viabilizar à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de 

idade, limitação de percepção ou cognição, o acesso à programação 

televisiva; 

b)  dar acesso à informação e ao entretenimento proporcionados pela TV a 

pessoas com deficiência auditiva, visual ou cognitiva; 

c)  facilitar a surdos, estrangeiros residentes no país e pessoas semi-

analfabetas a aquisição da língua portuguesa escrita; 

d)  possibilitar o exercício da cidadania aos usuários da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS); 

e)  permitir a pessoas cegas ou com baixa visão o acesso às mensagens 

transmitidas de forma essencialmente visual; 

f)  permitir a pessoas que não possam ler as legendas abertas (de tradução) 

o acesso à programação transmitida em língua estrangeira; 
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g)  possibilitar o acesso à informação em áreas de uso público ou coletivo 

com alto nível de ruído (bares, aeroportos, saguão de hotéis etc.); 

h)  desenvolver a comunicação, assegurando os direitos do cidadão 

estabelecidos pela Constituição Federal.  

 

E a Portaria 310 intenta complementar as disposições relativas ao serviço de 

radiodifusão de sons e imagens e ao serviço de retransmissão de televisão, além de 

estabelecer os requisitos técnicos e o cronograma de implantação para tornar a 

programação transmitida ou retransmitida acessível às pessoas com deficiência. 

Aponta ainda, ao final, as penalidades previstas para o não cumprimento das 

referidas disposições.  

Segundo esse documento, as emissoras de TV deveriam oferecer, 

inicialmente, duas horas diárias de sua programação com audiodescrição e este 

processo teria que entrar em vigor no prazo máximo de dois anos. A quantidade de 

horas diárias oferecidas seria gradativamente aumentada até que toda a 

programação estivesse acessível, em no máximo dez anos. 

Todavia, apesar do aparato legal e da “disposição” do país em se tornar 

acessível, estes não são suficientes para permitir às pessoas com deficiência visual 

(e outras também) o acesso à informação, ao conhecimento, à comunicação, à 

educação e aos bens culturais. Em 27 de junho de 2008, no dia exato em que a 

carência de dois anos prevista na Portaria 310 teve o prazo vencido, o Ministério das 

Comunicações publicou a Portaria 403, suspendendo o recurso da audiodescrição 

por 30 dias (BRASIL, 2008).  

Quando foi realizada a primeira consulta e lançado o Decreto, as entidades 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT, Associação 

Brasileira de Radiodifusores – ABRA, junto com a Gazeta do Espírito Santo Rádio e 

TV Ltda e a Empresa Brasileira de Comunicação S/A – RADIOBRÁS enviaram um 

documento ao Ministério das Comunicações, o Oficio nº 90/2005 (BRASIL, 2005), 

negando ter condições de iniciar o processo de viabilização do recurso, devido à 

falta, naquele momento, principalmente de recursos tecnológicos – estava em 

discussão a viabilização da TV digital no país e esta tornaria possível a introdução 

da AD – e de pessoal capacitado (BRASIL, 2005).  



59 

 

Em seguida, mais duas portarias foram publicadas: no dia 30 de julho de 2008, 

a Portaria 466 (BRASIL, 2008) redirecionando a obrigatoriedade do recurso e mais 

um prazo, agora de 90 dias para as emissoras iniciarem a veiculação de programas 

com audiodescrição e no dia 14 de outubro de 2008, a Portaria 661 (BRASIL, 2008). 

Esta suspendeu mais uma vez a aplicação do recurso de AD, indicando como 

necessária a realização de nova consulta pública, com prazo até 30 de janeiro de 

2009, ainda prevendo nova prorrogação sine die e a convocação de outra audiência 

pública (ROMEU FILHO, 2008). 

Com a desculpa da necessidade de aprimoramento de suas políticas, para 

melhor atender aos anseios da população, o Ministério publicou, como anexo da 

portaria 661, algumas questões para Consulta Pública, objetivando “compreender, 

de forma mais precisa, as expectativas da sociedade a respeito da promoção da 

acessibilidade através da áudio-descrição no serviço de radiodifusão de sons e 

imagens e retransmissão de televisão” (BRASIL, 2008).  

Diante dos documentos (leis e decretos) já citados e apesar de não haver uma 

pesquisa sistemática oficial visando saber as necessidades das pessoas deficientes 

visuais no país, fica claro que nossos governantes já têm ciência da importância, 

reais necessidades e das possíveis condições de implantação do recurso nos meios 

de comunicação e bens culturais do Brasil. Foi inclusive com esse entendimento que 

a Coordenadoria Geral de Assuntos Judiciais do Ministério das Comunicações 

respondeu aos muitos questionamentos infundados do Ofício 90/2005 da ABERT. 

Depois de um ano, foi publicada a Portaria 985 de 26 de novembro de 2009 

permitindo comentários à minuta de portaria que altera o subitem 3.3 e o item 7 da 

Norma Complementar nº 01/2006 aprovada pela Portaria no 310 (2006). 

Em 10 de março de 2010, o Ministério das Comunicações lançou a Portaria 

188 que regulamenta o subitem 3.3 e o item 7 da Norma Complementar nº 01/2006, 

deixando claro o entendimento do que é a audiodescrição e estabelecendo prazos 

para a AD entrar em vigor. 

Assim, com este documento, as emissoras já transmitindo em canal digital, têm 

12 meses, a partir de 1º de julho de 2010, para dar inicio à veiculação de programas 

com AD. Pela proposta da Portaria, as emissoras deverão transmitir no mínimo duas 

horas semanais de programação com o recurso, aumentando este tempo 



60 

 

gradativamente, até atingir 24 horas semanais de conteúdo audiodescrito, no prazo 

de 10 anos.  

 Após esse processo, em 1º de julho de 2011, as emissoras de televisão 

passarão a viabilizar este mínimo de duas horas semanais de programação 

obrigatória por lei. Contudo, a qualidade do serviço oferecido ainda é duvidosa. Os 

outros veículos (cinema, teatro, ópera, shows, etc.) ainda ficarão no aguardo porque 

infelizmente, no Brasil, qualquer ação que envolva questões econômicas atreladas a 

sociais, só funciona no último minuto quando se impõe a autoridade da lei (às vezes 

nem assim).   

Apenas para contar e constar, entendendo ainda não ser o ideal – se 

compreende como o mais propício que apenas algum produto analisado e 

pesquisado, considerado como “impossível” de ser audiodescrito, não conste dos 

100% da programação de qualquer meio de comunicação veiculado num país – 

apresento a situação no Reino Unido.  

Segundo Machado (2010), para que os telespectadores britânicos tivessem, 

em 2010, mais de 20% de programação com a opção da audiodescrição na 

televisão digital, foi necessária uma política pública específica e a atuação de atores 

sociais, bem como, a disseminação da audiodescrição em teatros, museus e 

cinemas. Hoje quase 100% dos DVDs lançados no mercado já saem com 

acessibilidade, ou seja, com AD, janela de LIBRAS e legenda LFS. 

Espera-se que o poder público brasileiro espelhe-se em países como o Reino 

Unido, Espanha, Estados Unidos, dentre outros, e inclua nas leis e decretos que 

viabilizam a audiodescrição na televisão brasileira, a ampliação para os outros meios 

de comunicação e de cultura circulante, como o teatro, a ópera, a internet, o cinema. 

Conforme consta, as leis para cumprir a acessibilidade nos meios de 

comunicação já existem. Entretanto, entendo que primeiro elas devem ser ampliadas 

para outros produtos culturais, meios de comunicação, a fim de promover a 

acessibilidade das pessoas deficientes.  

Por outro lado, este não seria o caminho mais adequado para justificar a 

necessidade de se inserir a AD em qualquer meio indispensável. Entendo que as 

leis, como reguladoras dos processos e relações no país, seriam elementos a serem 
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considerados para se desenvolver a acessibilidade e fazê-la ser cumprida. Porém, 

para além da lei, outro caminho se apresenta. 

Este outro caminho requer pensar no sujeito cultural, para que este se 

considere pertencente à comunidade onde vive, admitindo a necessidade de 

partilhar com ela de tudo o que nela é produzido. É neste processo que ele se 

constrói enquanto sujeito, tornando os significados aí produzidos como parte dele. À 

subjetividade individual de cada sujeito, juntam-se as experiências coletivas e os 

hábitos culturais próprios de cada época, de cada grupo, que promovem, a partir daí, 

os vínculos para a sua existência. O sujeito cultural, segundo Stuart Hall: 

 

[…] Além de ser um feixe de necessidades, o homem é também um 
feixe de virtualidade e de capacidades. O homem, ao contrário dos 
animais, é capaz de um progresso indefinido. O que lhe falta de 
caracteres hereditários, sobra-lhe em capacidades e potencialidades 
plásticas de invenções e criatividade. É este poder inventivo e criador, 
que cresce de geração em geração, somando sempre novas e 
renovadas invenções ao patrimônio do passado, que confere ao 
homem uma condição singular (HALL, S., 2006, p. 56). 

 

É um sujeito que está aí, com capacidades e potencialidades aguçadas para 

serem trocadas e revigoradas num processo de simbiose com a cultura. Neste 

sentido, para além do que as leis e a AD pressupõem, esta compreensão vai 

abordar a necessidade de evolução e plasticidade presente em todos os sujeitos e, 

ainda, a de se vincular aos que estão à sua volta para produzir, crescer e usufruir. 

Isso só é possível quando se pode compartilhar de alguma forma o que há de 

comum entre si: a cultura. E, neste caso, acessível, com o recurso da AD. Ou seja, 

este é o elemento fundamental a ser respeitado. 

Neste princípio, conforme entendo, a AD, desde os primeiros momentos de um 

filme (ou de outro produto qualquer), deve ser/estar presente (acatados seus limites 

e possibilidades), respeitando o sujeito cultural e buscando inserir o espectador com 

deficiência visual na atmosfera fílmica, fazendo-o adentrar de forma convidativa no 

filme, promovendo ou não empatia com este produto e criando a sua fruição. 
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3.1.3. Normas profissionais no Brasil 

 

A AD, enquanto prática formalizada, ainda tem muitas nuances em aberto. 

Seus princípios partiram de experiências de pessoas que atuavam com deficientes 

visuais, para depois ir se organizando enquanto normas, de acordo com as 

necessidades e determinações de certas regiões.  

Portanto, vale a pena se ter conhecimento sobre o significado de norma. De 

acordo com Houaiss (2001), norma significa lei, ordem, padrão, preceito, princípio, 

regra e seu antônimo é a anarquia e a exceção. 

Em sua origem etimológica, norma é um termo derivado do latim e significa 

esquadro, isto é, uma norma é uma regra a ser respeitada e que permite ajustar 

determinadas condutas ou atividades.  

Se adentrar no campo do Direito, norma é um preceito jurídico, a saber: a 

norma de determinado estabelecimento não permite fumar naquele ambiente. Já no 

campo da linguística, norma é o conjunto dos usos padrões que os falantes de uma 

língua (comunidade linguística) utilizam no dia-a-dia. 

Toury (1995), um dos precursores do redimensionamento da noção de normas 

em tradução desde a década de 70, nos alerta que estas devem ser aceitas, 

havendo tolerância para adaptações, de acordo com a situação vivida. E, acima de 

tudo, não podem perder de vista as questões culturais, evitando com isto o extravio 

de características importantes para o entendimento do contexto discutido num 

determinado tempo e espaço.    

Toury (ibidem, p.55) define norma como “a tradução de ideias e valores gerais 

compartilhados por uma comunidade – quanto ao que é certo e errado, adequado ou 

inadequado – em instruções de desempenho adequados para aplicação em 

situações particulares, especificando o que é prescrito e proibido, assim como o que 

é tolerado e permitido em certa dimensão comportamental”13.  

                                            

13
 “Translation of general values or ideas shared by a group – as to what is conventionally right and 

wrong, adequate and inadequate – into performance instructions appropriate for and applicable to 
particular situations, specifying what is prescribed and forbidden, as well as what is tolerated and 
permitted in a certain behavioural dimension” 

http://conceito.de/norma
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Para Hermans (1991, p.160), as normas são “formas de indivíduos e subgrupos 

do sistema lidarem com sua complexidade criando soluções uniformes para certos 

tipos de problemas”14. (tradução própria). 

De acordo com Hermans, as normas são como convenções que nascem do 

hábito social e da busca por “melhores práticas” para serem acolhidas e reportadas 

pela maioria, atendendo às expectativas sociais. Por outro lado, sua atuação é de 

forma mais coerciva e mais intensa do que as convenções, já que normalmente 

carregam forte sentimento de atuar da forma mais adequada possível, sobrepujando 

qualquer conduta diferente do proposto pela mesma.  

Os autores nos apresentam o seguinte: as normas não são absolutas, assim 

como não são estáticos os valores, manifestações linguístico-tradutórias ou tudo 

aquilo que situa o campo cultural de dada sociedade. Normas são determinadas e 

assimiladas ao longo do processo de socialização dos sujeitos que a compõem, 

construídas a partir de suas matrizes culturais.  

Chesterman (1993) tem convergência com Toury quando considera que as leis 

de tradução tornam-se ‘normas vinculativas’ ao serem aceitas como modelos ou 

padrões de comportamento desejado. Entretanto, Chesterman acrescenta a noção 

de qualidade avaliativa, onde as normas são validadas através de aceitação de 

comportamentos por indivíduos de determinado grupo social.  

Mesmo que as normas cresçam fora de práticas comuns, necessitando de 

validação como sendo "boas" ou "corretas", já estão, implícita ou explicitamente 

estabelecidas, através da aceitação por alguma autoridade. Na maioria das vezes, a 

oficialização de determinadas normas se dá a partir de atitudes comuns precedentes 

à validação e, posteriormente, ganham o status sem perder o carácter da mutação 

dentro do grupo ao qual pertencem. 

Diante deste novo olhar, Chesterman não descarta a noção de normas de 

Toury, porém apresenta um novo conjunto de normas de tradução em dois 

importantes sub-conjuntos: normas profissionais, para ele resultantes de um 

comportamento competente que engloba normas de ordem superior; de 

                                            

14
 “forms of individuals or subgroups of the system to deal with the complexity creating uniform 

solutions to certain problems” 
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responsabilização; de comunicação; e de relação, abarcando a ética, o social e o 

textual na natureza. Além das normas profissionais, Chesterman propôs as normas 

de expectativa, por ele denominadas também de “normas de produto” onde os 

receptores têm a oportunidade de definir a qualidade dos textos e, se possível, 

corrigi-los. 

Neste sentido, a normatização da AD na Europa buscou fundamentos através 

de pesquisas de recepção que definiram direcionamentos para a realização desse 

processo de modo a respeitar as características culturais de seus usuários.  

No Reino Unido, as normas derivam do ITC Guidance on Standards for 

Audiodescription ou ITC Guidance (2000) e, segundo informado no documento, são 

resultantes de pesquisa ocorrida entre 1992 e 1995, com 200 participantes. Coube a 

estes assistir sessões de 7 a 10 horas semanais de programas e filmes 

audiodescritos, através de codificadores especiais e responder a questionários sobre 

hábitos televisivos e dificuldades enfrentadas. 

A UNE (153020/2005), norma espanhola, como consta na introdução do 

documento, foi desenvolvida a partir do consenso entre os usuários, as empresas, 

as emissoras e os profissionais do setor. Mas, principalmente, foram levadas em 

consideração as opiniões, preferências e experiências das pessoas cegas e com 

baixa visão e dos profissionais que prestam o serviço. Porém, o documento não 

informa a quantidade de pessoas participantes, muito menos como foram coletados 

os dados e opiniões, deixando em aberto um processo importante para a 

compreensão e validade desta norma. 

Nos Estados Unidos, estes direcionamentos foram determinados através da 

experiência de audiodescritores. Para a Coalizão de Audiodescrição (Audio 

Description Coalition, 2008), responsável por produzir as diretrizes para AD e código 

de conduta para audiodescritores, a informação é a de que o documento foi 

“desenvolvido a partir do treinamento, experiência, conhecimento e recursos 

conjuntos de um grupo de áudio-descritores e formadores de diversas partes dos 

Estados Unidos conhecidos como Audio Description Coalition” (2008, p.59-60).  

Tal como a norma espanhola, a americana não fornece informação quanto à 

pesquisa com usuários deficientes visuais, emitindo possíveis considerações 

contributivas para a elaboração do documento. 
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Outros países também já vêm desenvolvendo pesquisas e formalizando 

normas para orientar a tradução audiodescritiva em seus territórios. Estes formatos 

são questionáveis, entretanto partem da opinião e experiência de grupos que 

entenderam ser necessário apontar um direcionamento para as realizações de ADs 

destas regiões. De acordo com Vercauteren:  

 

As diretrizes atuais em Flandres, Alemanha, Espanha e Reino Unido são, 
definitivamente, ferramentas valiosas para a promoção da acessibilidade e o 
desenvolvimento da audiodescrição (pré-gravada), mas elas são pouco 
mais que um ponto de partida, uma vez que permanecem bastante vagas 
em algumas questões, enquanto que em outros casos, não têm estrutura e 
mesmo faltam algumas informações básicas. De fato, algumas perguntas 
são deixadas sem resposta e várias questões necessitam ser estudadas, 
não só com relação a como descrever (por exemplo, quando os créditos da 
abertura coincidem com uma cena de ação, como devem ser descritas 
expressões faciais), mas também a respeito do quanto deve ser descrito ou 
como a informação pode ser priorizada. A fim de acelerar o processo de 
acessibilidade nos países onde não há audiodescrição ou ela é quase 
inexistente, seria útil elaborar um conjunto de diretrizes internacionais para 
responder às necessidades de todos os tipos diferentes de descritores e 
que constassem todas as informações necessárias para fornecer descrições 
de alta qualidade

15
 (VERCAUTEREN, 2007, p.147-148, tradução própria) 

 

Segundo Vercauteren (2007), as normas já existentes podem ser utilizadas 

como ponto de partida e como delineamento para outros tópicos de investigação. 

Concordo com este autor sobre a necessidade de pesquisa e aprofundamento das 

questões levantadas por ele. Todavia, será que normas internacionais conseguiriam 

contemplar as necessidades e heterogeneidade de espectadores tão diferenciados, 

com tantas particularidades?  

Entendo que seria necessária uma uniformização ampla para contemplar 

públicos tão diversificados e com tantas peculiaridades culturais. Deste ângulo estas 

                                            

15
 The current guidelines in Flanders, Germany, Spain and the United Kingdom are definitely valuable 

tools in the promotion of accessibility and the development of (recorded) audio description, but they 
are little more than a starting point since they remain rather vague on some issues, whereas in other 
instances they lack structure and even miss some basic information. Indeed, some questions are left 
unanswered and various issues have to be studied, not only with regard to how describe (e.g. what do 
opening titles coincide with an action scene, how should facial expressions be described), but also 
regarding how much should be described or how information can be prioritized. In order to speed up 
the accessibility process in countries where audio description is not or hardly existent, it would be 
useful to draw up one set of international guidelines catering for the needs of all different types of 
describers and containing all the information necessary to provide high-qualify descriptions.  
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normas usadas em outros lugares não abarcariam as necessidades minimamente 

particulares de cada região ou país.  

No Brasil, a AD como prática formalizada, é realizada desde 2003. Neste 

processo, como atividade muito recente, as produções (por vezes quase caseiras) 

de AD que circulam pelo Brasil (quando circulam), além da prática quase informal16, 

seguem, muitas vezes, o formato desenvolvido pelas normas britânicas (ITC 

Guidance, 2000), espanhola (UNE153020, 2005) e americana (Audio Description 

Coalition, 2008), anteriormente citadas e aprendidas em cursos com professores e 

audiodescritores desses lugares.  

Essa produção, é bom frisar, se concentra na região Sudeste, onde estão as 

redes de TV, os estúdios e os produtores, ainda que em pouca quantidade e 

espaçadamente. Como numa cadeia, os que realizaram os cursos, bem como outros 

não submetidos a esta capacitação, mesmo com a pouca experiência, passaram a 

realizar as ADs e a ministrar cursos. Por outro lado, a pesquisa no Nordeste do 

Brasil tem se consolidado, sendo o TRAMAD o primeiro grupo a realizar pesquisa 

sobre AD. 

Deste modo, quando não se tem um modelo próprio ou o existente não abarca 

as multiplicidades de formas de tradução, não se consegue produzir os gêneros 

possíveis de AD, pois faltam subsídios para abranger outras possibilidades. Isso 

reflete uma capacidade limitada de gerar novidades e a conseqüente dependência 

em relação à importação de normas de outras regiões, às quais introduzem modelos 

próprios e significantes para suas culturas, mas não contemplam as pecualiaridades 

culturais de espectadores de regiões com características diferentes.  

Nestes casos, essas normas e mesmo os materiais produzidos a partir delas, 

servem não apenas como meio para importação de ideias, mas como exemplos a 

serem analisados pelos audiodescritores de lugares onde não há normatização ou 

esta se apresenta de forma incipiente. 

                                            

16
 São pessoas que trabalham, de alguma forma, com deficientes visuais e ou sentiram a 

necessidade de tentar ajudar ou desejaram propor algo diferente e então foram realizar a AD em 
filmes, teatros, dentre outros produtos culturais. Há, também, pessoas que trabalham em produtoras 
e que, em algum momento, resolveram realizar a AD, por algum motivo, ou porque um ator precisou 
representar um cego e buscou instituições afins o que levou pessoas deficientes visuais quererem ver 
a produção final; ou o ator era cego e depois quis ver a obra finalizada; ou porque em algum 
momento foi solicitado por pessoas deficientes visuais, além de outras possíveis situações. 
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O entendimento assentado é o de que a posição ocupada por ADs com estes 

princípios, estabelecem diretrizes para a prática desta atividade na cultura que a 

importa. Segundo Even-Zohar (1990, p.51), “a tradução não é mais um fenômeno 

cuja natureza e cujas fronteiras são dadas de uma vez por todas, mas uma atividade 

que depende das relações dentro de um determinado sistema cultural”.  

No Brasil, por conta justamente de uma normatização incipiente – a maior parte 

das produções ainda é realizada a partir de vivências pouco pesquisadas, 

aprofundadas e testadas em grupos – as produções já estão sendo feitas por um 

caminho baseado na adoção das normas citadas acima e pelo redirecionamento 

destas em função do que já se produzia experimentalmente. 

Neves (2005) em tese intitulada Tradução Audiovisual: legendagem para 

surdos e deficientes auditivos - onde uma parte é dedicada a discutir sobre normas - 

fala que uma ação, produto ou serviço em curso de desenvolvimento, realizado num 

modo regular de agir, por vezes se assume como norma, imposta por lei, pesquisa 

ou simplesmente aceita como tal. 

A partir dessas bases – experiências próprias; experiências a partir de 

direcionamento localizado e sem pesquisa – a AD no Brasil absorveu um formato de 

realização praticamente tornado como norma. 

De acordo com Chesterman (1993, p.5) "na medida em que são de fato aceitas 

por uma determinada comunidade como normas, elas, por definição, têm força 

prescritiva dentro da comunidade"17; e assim atuam ante os valores presumidos da 

mesma. 

No Brasil é possível entender então que os critérios determinantes das práticas 

atuais, inclusive as “normas oficiais”, têm como fundamento a construção realizada 

socialmente pelos grupos em resposta às necessidades emergenciais. Derivadas, 

por assim dizer, de uma teia de interesses social, profissional e/ ou de natureza 

comercial e dos suportes alcançados nas normas de outros países, que definiram os 

parâmetros em vigor nas produções existentes.  

                                            

17
 "insofar as they are indeed accepted by a given community as norms, they by definition have 

prescriptive force within the community”. 
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A NBR 15290/2005 - ABNT, sobre a qual se falou anteriormente, abriga normas 

oficiais e no item 6, bem como nos seus respectivos subitens, aponta alguns 

direcionamentos para a realização da AD. São eles:  

 

6. Diretrizes para o áudio com a descrição de imagens e sons  
 
Para que sejam garantidas as condições de acessibilidade, a 
descrição de imagens e sons deve atender aos requisitos de 6.1 a 
6.3.  
 
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 exageros.  
 
6.2 Compatibilidade  
 
A descrição deve ser compatível com o programa:  
a) a narração deve ser objetiva na programação para adultos e mais 
poética em programas infantis;  
b) em filmes de época devem ser fornecidas informações que 
facilitem a compreensão do programa;  
c) a descrição subjetiva deve ser evitada.  
 
6.3 Diferenciação 
  
No SAP, a descrição em áudio de imagens e sons deve estar 
diferenciada do som do programa. Para permitir melhor compreensão 
do programa, sempre que possível, a descrição deve aproveitar as 
pausas naturais entre os diálogos. 

 

Entretanto, tais direcionamentos são muito elementares enquanto normas. No 

item 6.2, quanto à compatibilidade, percebe-se a tentativa de apontar o que seria 

uma função fundamental para os espectadores transporem a experiência da AD no 

audiovisual. Pontua-se que, para adultos, a AD deve ser objetiva e, para programas 

infantis, mais poética. Questiona-se por que para adultos ela deva ser objetiva? Ser 

poético significa ser infantilizado? Adultos deficientes visuais se sentiriam 

subestimados com conteúdos poéticos? Crianças não têm necessidade de 

conteúdos objetivos? Esta norma está sendo revista e até o momento não foi 

publicada a nova versão. 
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Por outro lado, tendo em vista a minha experiência relatada no caso concreto, 

exposto no subcapítulo 2.1.4 e analisando as normas profissionais existentes 

(européias, norte- americanas e brasileiras), o entendimento é o de que, diante 

desta realidade de conceituações muito universais, pouco aprofundadas em estudos 

de leitura e significação da imagem, não fundamentadas na pesquisa de recepção 

com o público direcionado, tais normas não contemplam a capacidade destes 

sujeitos de apreenderem o mundo a sua volta, isso colocado a partir das imagens 

audiodescritas, via a multiplicidade de possibilidades inerentes ao ser humano de 

entender os muitos gêneros/formas.  

Diante desta realidade, as construções de AD realizadas no Brasil apontam 

para que as pessoas deficientes visuais não tenham uma vivência real da 

experiência artística do cinema e esta não vivência, por sua vez, se dá por conta da 

busca da neutralidade e da objetividade direcionada por tais normas. Assim, 

questiona-se: Serão estas “normas” fatores de verdadeiro acesso à experiência 

fìlmica das pessoas deficientes visuais? Será a neutralidade desejável perante o 

objeto de arte? Será a objetividade sinónimo de uma linguagem neutra? Será a 

expressividade um fator de não objetividade? Será a objetividade possível? 

Nesta direção, a compreensão de como e por que a AD é realizada de uma 

forma particular no Brasil abre espaço para testagem e reflexão de novas propostas 

para as normas. Franco, sobre a necessidade de se criar normas, diz o seguinte: 

 

[...] para que não caiamos em algumas ciladas ou discussões infrutíferas 
baseadas em preferências pessoais e opiniões subjetivas, argumento aqui a 
valiosa contribuição da pesquisa acadêmica, mais precisamente da 
pesquisa de recepção sistemática que tem sido desenvolvida por grupos de 
pesquisa de algumas universidades brasileiras, para a elaboração de 
normas da audiodescrição (FRANCO, 2010, p.3). 

 

A questão é complexa e pede investigação aprofundada, a fim de lançar luz 

sobre uma série de problemas que integram as propostas de realização das ADs no 

Brasil. É com esta compreensão de necessidade da realização de mais pesquisas 

buscando novos olhares para a AD, que proponho este estudo no intuito de 

contribuir para as possíveis reflexões quanto à compreensão da AD no Brasil e, 

assim, cooperar para a fomentação de normas mais plausíveis com as expectativas 
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dos espectadores brasileiros. A parti daí, desenvolvo o estudo de caso sobre duas 

versões de AD realizadas para o filme Atrás das Nuvens e a pesquisa de recepção 

com um grupo de deficientes visuais, tendo por foco a LC, ou seja a linguagem 

cinematográfica.  

 

3.2 O Discurso fílmico diante da Linguagem Cinematográfica (LC) 

 

Tendo em vista que o foco deste trabalho localiza-se na LC, nesta parte 

especificarei alguns aspectos característicos desta linguagem. Dentre os princípios 

fundamentais de abordagem teórica, a partir dos quais se analisa um filme, duas são 

as polarizações basilares de formação do olhar. Primeiramente a do olhar externo, 

buscando entender a elaboração do sentido da obra cinematográfica perante seu 

conteúdo, relacionando-o com áreas diversas do conhecimento já estabelecidas.  

Essas relações são empregadas para compreender a constituição temática do 

filme e construir uma coerência de interpretação direcionada para seus conteúdos, 

não sua forma. Este olhar externo contribui para a interpretação e conhecimento do 

mundo a partir da cultura cinematográfica, entretanto pouco ou nada acrescenta à 

ciência da construção fílmica imbricada pela poética e estética. 

A outra polarização, a do olhar interno, visa compreender e explicar o 

funcionamento da obra cinematográfica a partir da sua forma, sua constituição, seus 

elementos próprios. Isso pressupõe aprofundar o entendimento através de questões 

universais do cinema. Isto é, os elementos de composição que oferecem forma à 

obra, tais como: os códigos e as estruturas responsáveis por definir as correntes/ 

teorias. A partir deste último olhar é feito o direcionamento das próximas linhas. 

Sobre isso, Almeida expõe: 

 

(...) no filme os significados fazem-se não só das vozes, mas de todos os 
sons e imagens que se sucedem. O significado do filme não está no resumo 
que eu faça dele depois, mas no conjunto de  sons e imagens que, ao seu 
término, compôs um sentimento e uma inteligência sobre ele (ALMEIDA, 
2004, p.10-11). 
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 Neste domínio, a compreensão do filme – obras audiovisuais – se configura a 

partir das composições propostas pelas imagens e sons das produções.  Desse 

modo, transitar nesse emaranhado pressume desenvolver uma habilidade para olhar 

o texto por um contorno atento, sensível e crítico, como apontam Costa e Biondo:  

 

Olhar atento é olhar ativo e não simplesmente receptivo, aquele que busca 
o todo e capta os detalhes. Olhar sensível é aquele instalado na 
corporeidade que abarca todos os sentidos, considera até o oco dos 
intervalos, toda presença que possa suscitar uma ausência (...).Olhar crítico 
é aquele que carrega o desejo de ver mais do que lhe é dado a ver, é ao 
mesmo tempo movimento interno em busca de sentido e reflexão incluindo 
a atenção e a sensibilidade. Olhar crítico desconfia, reelabora, re-configura 
(COSTA; BIONDO, 2007, p 976-977) 

.  

Este é o olhar necessário para se obter trânsito neste mundo complexo de 

imbricações, correspondências, entrelaçamentos múltiplos que é a obra fílmica. É o 

mesmo olhar que, segundo Merleau-Ponty (2003, p. 130-131) “envolve o texto e o 

desvela”, o olhar que “envolve, apalpa, esposa as coisas visíveis”. Por outro lado, é 

um olhar que “quem vê não pode possuir o visível a não ser que seja por ele 

possuído”, porque a estrutura é taticamente concebida e este olhar 

pedagogicamente provocado para tornar visível o conhecimento.  

Por este aspecto entendo as imagens como pedagogicamente realizadas, 

visando serem desvendadas pelo olhar intenso do espectador, como acentua Tardy: 

 

A pedagogia das mensagens visuais não pode deixar de ser, primeiro, uma 
reflexão sobre a verdadeira natureza da imagem e sobre suas coordenadas 
ontológicas. Discute-se interminavelmente sobre seus conteúdos e sua 
beleza eventual; mas o essencial, que é examinar seu próprio ser, fica 
esquecido. Ora, a imagem não coincide com a realidade que ela representa. 
Sua transparência não passa de uma opacidade camuflada: ela tem a 
inocência dos hipócritas. Entre o elemento indutor, a realidade, e o 
elemento induzido, a imagem, interpõe-se toda uma série de mediações que 
fazem que a imagem não seja restituição, mas reconstrução da realidade. 
Existe até uma relação entre a realidade e a imagem da realidade, mas, na 
imagem, trata-se da mesma realidade e de uma outra realidade: são os 
processos que levam desse "mesmo" a essa "outra" que é preciso elucidar 
(TARDY, 1976, p.65).  
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A Linguagem Cinematográfica, através dos seus recursos técnicos, é esse 

elemento elucidatório, que segundo Canizal (1996, p.355-356) com meios 

expressivos é capaz de “arrancar das coisas do mundo significados que, nelas, sua 

natural existência oculta” e demuda “um fato em seus elementos fotogênicos”, a 

partir de um processo reconhecido e configurado como linguagem. 

Segundo Martín (2005, p. 22) a linguagem é “um processo de conduzir uma 

narrativa e de veicular idéias”. No cinema, surge a partir, sobretudo, de nomes como 

Griffith e Eisenstein que desenvolveram progressivamente e de forma cada vez mais 

elaborada, processos de expressão fílmica.  

Por outro lado, há controvérsias para o entendimento do fato de que o cinema 

é dotado de uma linguagem. Isso porque se confunde a compreensão do que seja 

língua e linguagem. Assim Martín, a partir das teorias de Saussure, esclarece que a 

língua é um conjunto de convenções necessárias e, simultaneamente, um produto 

social da linguagem, em seu todo, multifacetada e heteróclita. E uma das grandes 

diferenças entre as duas coisas, reside no fato de que para a Linguagem 

Cinematográfica, conforme diz esse autor: 

 

[...] as diversas unidades significativas minimais não têm significado 
estável e universal. As ‘figuras’ cinematográficas têm um sentido; são 
unidades significativas minimais: não se pode cortar em dois ou três 
um difuso ou uma paragem da imagem. Estas ‘figuras’ adquirem um 
significado exacto em cada contexto, mas consideradas em si próprias, 
não têm valor fixo; se as considerarmos intrinsecamente, nada nos é 
dado dizer acerca do seu sentido. Os códigos cinematográficos gerais 
são sistemas de significantes em significado. Por exemplo, o 
significante travalling para frente pode veicular diversos significados. 
(MARTíN, 2005, p. 305) 

 

São estas unidades significativas minimais que decompõem os significantes 

em significado mediatizadas pelo tratamento fílmico, como sublinha Metz na 

colocação a seguir: 

 

Se o cinema é linguagem, é porque ele opera com a imagem dos 
objetos, não com os objetos em si. A duplicação fotográfica [...] arranca 
ao mutismo do mundo um fragmento de quase-realidade para dele 
fazer o elemento de um discurso. Dispostas de forma diferente do que 
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surgem na vida, transformadas e reestruturadas no decurso de uma 
intervenção narrativa, as efigies do mundo tornan-se elementos de um 
enunciado. (METZ, 2010, p.76). 

 

Para Arnoux (apud Martín, 2005, p. 22) o “cinema é uma linguagem de 

imagens com o seu vocabulário próprio, a sua sintaxe, flexões, elipses, convenções, 

gramática” que direcionam e definem o discurso que se quer propalar. A utilização 

desta estruturação significa, então, que a realidade da tela jamais é imparcial, é 

sempre num grau qualquer desígnio de algo mais. 

Porém, este algo mais nem sempre é captado, porquanto o filme apresenta 

uma ambiguidade de analogia entre o “real objetivo” - representado na sua imagem 

filmica - e o “real da imagem filmica” e as subjetivações que o realizador intensiona 

com a real imagem filmica, sendo esta uma das caracteristícas fundamentais da 

expressão cinematográfica. Segundo Martín (2005, p. 25) tal relação “determina em 

grande parte a relação do espectador com o filme, relação que vai desde a crença 

ingênua na realidade do real representado à percepção intuitiva ou intelectual dos 

signos implícitos como elementos de uma linguagem”. 

Esta possível ambiguidade da linguagem fílmica é preenchida pela linguagem 

poética e, ao percorrer as imagens de linguagem prosaica, enriquece-a e provoca 

múltiplos significantes potenciais (MARTÍN, 2005), cria uma atmosfera com seus 

traços expressionistas de luz e sombra, expõe a sutileza das divisões e subdivisões 

do enquadramento, do movimento lírico reverberante dos personagens e das 

paisagens, do arcabouço proponente da música e dos efeitos sonoros, 

desprendendo-se da lógica sequencial de relato para revelar um sentimento, uma 

cumplicidade, um gesto, um objeto, para revelar-se poética.  

Ao revelar uma aura poética, o cinema essencializa os poderes da imagem e 

do movimento, de forma a conferir-lhes uma transcendência estética. Para Buñuel 

(1991, p. 336), “o cinema parece ter sido inventado para expressar a vida 

subconsciente, tão profundamente presente na poesia; porém quase nunca é usado 

com este propósito”. Para Epstein (1983) o cinema é uma arte de formas poéticas, 

como tal eram reconhecidos seus trabalhos por cineastas à época de suas 

realizações. Aparício (s/d), ao falar do cinema de Epstein diz: 
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Menos intelectual do que emotiva, «a metafísica da linguagem visual», em 
que objectos banais em si encarnam e presentificam um passado, «um 
amor, uma esperança, um destino, um pensamento», é um modo de 
filosofia, mas também pura poesia. Essa poesia do real e do humano, 
“domínio abismal e secreto que cada um transporta em si (APARÍCIO, s/d p. 
5). 

 

Conforme salienta Buñuel (1991), outros cineastas e teóricos tais como 

Tarkovski, Epstein, Buñuel entendem o cinema como este carreador poético: 

 

[...] este mesmo copo, visto por seres diferentes, pode ser milhares de 
coisas, pois cada um transmite ao que vê uma carga de afetividade; 
ninguém o vê tal como é, mas como seus desejos e seu estado de 
espírito o determinam. Luto por um cinema que me faça ver este tipo 
de copo, porque este cinema me dará uma visão integral da realidade, 
ampliará meu conhecimento das coisas e dos seres e me abrirá o 
mundo maravilhoso do desconhecido, de tudo o que não encontro nem 
no jornal nem na rua (BUÑUEL,1991, p. 336).  

 

Para esse cinema proposto, pensado, realizado e esperado por Buñuel, 

Epstein, entre outros, é necessário compreender o olhar interno dado a ele. Um 

olhar envolvido de diálogo, de discurso que carrega uma aura intencional 

comunicativa e provocativa, reconhecida por sua poética ou pelo efeito desta. 

Segundo Gomes (2005, p.06), “os efeitos que se realizam na apreciação, são 

previstos na criação (poiesis), na poesia da obra”.  

Segundo este autor, uma obra é composta por três dimensões: efeitos, 

estratégias e meios ou recursos, que culminam no resultado (poética) captado pelo 

espectador. Sobre isso Gomes diz o seguinte: 

 

[...] meios são recursos ou materiais que são ordenados e dispostos tendo 
com vistas a produção de efeitos na apreciação. Estratégias são tais meios 
enquanto estruturados, compostos e agenciados como dispositivos, de 
forma a programar efeitos próprios da obra. Os efeitos são a efetivação de 
meios e estratégias sobre a apreciação, são a peça cinematográfica 
enquanto resultado, enquanto obra (GOMES, 2005, p.8). 

 

O entendimento é de que a poética do cinema se constitui a partir de um 

processo interno pensado pelo realizador a partir da LC. Com sua estrutura própria e 

particularizada de atuar com as imagens e sons, constrói discursos matizados e 
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compassivos. Mas também pelo alcance, enquanto efeito, criado por esses 

processos da LC no espectador.  

A poética se dá então por essa combinação de leitura do espectador de um 

efeito criado por uma linguagem que se configura pelo grau de heterogeneidade 

determinado principalmente pela composição da imagem e do som, a partir da 

montagem. Para uma compreensão mais aprofundada, tal processo será detalhado 

a seguir. 

 A imagem, com sua complexidade ambivalente, é o material mais básico da 

Linguagem Cinematográfica, sendo a reprodução exata da realidade que lhe é posta 

e, ao mesmo tempo, dispondo-se como significação de uma representação aspirada 

pelo realizador. Colocada deste modo, a imagem se apresenta como um fenômeno 

inscrito em diversos níveis da realidade, conforme Martín (2005, p.18) define: 1) uma 

realidade material de valor figurativo; 2) uma realidade estética de valor afetivo e 3) 

uma realidade intelectual de valor significante. 

Por 1) realidade material de valor figurativo entende-se sua qualidade de 

produto bruto saído de um aparelho de registro mecânico que restaura, exata e 

totalmente, o que lhe é oferecido. Um registro, a princípio, resultado de uma 

percepção objetiva, pelo inegável valor convincente (apesar de permitir trucagens). 

Segundo Martín (2005, p. 28) “a imagem fílmica é, portanto, antes de tudo, realista, 

ou melhor, dotada de todas as aparências (ou quase) da realidade”.  

Conjugada com outros elementos (movimento, som, cor, sombra, iluminação 

etc.), esta imagem provoca no espectador um sentimento de realidade forte, por 

vezes, o suficiente para acender a confiança na existência objetiva do que surge na 

tela.  

Esta propriedade de reprodução objetiva do real se dá segundo Martín (2005) 

por duas características: uma representação unívoca – extrai apenas aspectos 

precisos e determinados, no tempo e no espaço, da realidade; e por apresentar-se 

sempre no presente – “na qualidade de fragmento da realidade exterior, oferece-se 

ao presente da nossa percepção e inscreve-se no presente da nossa consciência” 

(MARTÍN, 2005, p. 29). Assim posto, as outras inserções vizualizadas do tempo 

(passado e futuro) são produto da nossa apreciação, cujo significado aprendemos a 

ler.  
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A 2) realidade estética de valor afetivo resulta de uma percepção subjetiva do 

mundo, é necessariamente escolhida e intencionalmente lhe é dada uma 

composição artística. Na verdade ela não é realista, mas sim reconstruída em 

função do foco que o realizador aspira exprimir.  

Segundo Martín (2005) a atuação da câmera pode desencadear na imagem 

fílmica uma força considerável devido aos tratamentos filtrantes e intensificadores, o 

que faz o cinema dispor de uma prodiginosa possibilidade de densificação do real, 

que é a sua energia especifica, segredo do fascínio exercido. De acordo com este 

autor:  

 

A imagem fílmica oferece-nos, portanto, uma reprodução do real cujo 
realismo aparente está, de facto, dinamizado pela visão artística do 
realizador. A percepção do espectador torna-se afectiva a pouco e pouco, 
na medida em que o cinema lhe fornece uma imagem subjectiva, densa e, 
por consequência, apaixonada da realidade: no cinema o público chora 
perante espetáculos que ao natural, mal o tocariam .Neste sentido, a 
imagem é comprometida por um nível sensorial (estética = sensação) e 
emotivo no qual ela representa a realidade, o que a faz apelar para “o juízo 
de valor e não para o de juízo de fato” (MARTÍN, 2005, p. 32). A imagem 
neste caso provoca sentimentos, sensações, emoções que desencadeiam 
inquietos níveis de interesse ou repulsa no espectador; ela se oferece indo 
além de uma simples representação da realidade (MARTÍN, 2005, p.32). 

 

Estes desatinos afetivos mobilizados pelo aspecto estético que a linguagem do 

cinema promove na imagem, por vezes afetam bem mais o espectador do que o 

próprio acontecimento representado. Morin (1997, p.29), quando define fotogenia, 

esclarece: “não passa do embrião duma extralucidez mítica que não só fixa na 

película os ectoplasmas materializados das sessões espíritas, como também os 

espectros invisíveis ao olhar humano”. 

Por último, mas não numa ordem sequencial, aborda-se a 3) realidade 

intelectual de valor significante. Segundo Martín (2005, p. 33) “a imagem, por si 

própria, mostra, não demonstra”, isto porque ela em si não consolida qualquer 

indício da acepção dos episódios: “ela afirma somente a materialidade do facto bruto 

que reproduz (com a condição, bem entendido, de não ter sido objecto de 

trucagem), mas não nos dá sua significação” (ibidem). A imagem de duas pessoas 

se olhando pode se tratar de interesse, de reencontro, de lembrança, entre outros 

tantos significados, isto é, uma imagem é polivalente de significados.  
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Para, além disso, o realizador, assegura Martín (2005, p.33), “pode fazer surgir 

um sentido preciso daquilo que não é a primeira vista senão uma simples 

reprodução da realidade”. Ao dispor duas imagens perto, o realizador pode 

promover uma significação por aproximação, advinda de uma dialética interna. Por 

exemplo, uma pessoa diante de uma vitrine (de comida, de roupas, de armas etc.) 

pode sugerir fome, frio, interesse. Também pode provocar um sentido de 

identificação, quando, mais uma vez exemplificando, a imagem de um rebanho de 

ovelhas é substituída pela imagem de trabalhadores saindo de uma fábrica, como 

em Tempos Modernos (EUA, 1936), de Charles Chaplin, resultado de uma dialética 

externa, através da montagem. 

É possível criar uma série de significações dependendo do viés intencionado, 

porém estas dependem intrinsecamente da capacidade de leitura do espectador que 

reage, de acordo com Martín (2005, p.34) “de acordo com os seus gostos, a sua 

instrução, a sua cultura, as suas opiniões morais, políticas e sociais, os seus 

preconceitos e ignorâncias”. 

Segundo o autor (ibidem) é preciso “decifrar o sentido das imagens tal qual se 

decifra o sentido das palavras e dos conceitos, a compreender as subtilezas da 

Linguagem Cinematográfica”, por serem múltiplas as possibilidades de 

interpretação, tornando necessário se aprender a ler um filme. 

Enfim, diante destes níveis de realidade possíveis da imagem, entendo, assim 

como Martín, que “a imagem reproduz o real, depois, num segundo grau e 

eventualmente, afecta os nossos sentimentos e, finalmente, num terceiro grau e 

sempre facultativamente, toma uma significação ideológica e moral”. Estou ciente de 

que este processo, quando chega no espectador, não é visto nesta ordem, mas sim 

num composto de compreensão, por vezes único, em relação à forma como é 

ilustrado. 

Para que a forma fílmica da imagem seja ilustrada, necessariamente ela 

precisa do papel delineador da câmera, que tem o lugar de agente ativo na captação 

da realidade material e transformação em atmosfera fílmica. A atuação da câmera, 

convém pontuar, partiu da imobilidade (câmera fixa), quando pretendia corresponder 

ao ponto de vista do espectador de teatro, para a mobilidade ao deixar o tripé e ser 

deslocada no decurso das cenas.  
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De acordo com Martín (2005, p. 38), primeiro ela “foi colocada ao serviço de 

um estudo objectivo da acção ou do cenário”, e depois “exprimiu pontos de vista 

cada vez mais subjetivos, através de movimentos cada vez mais audaciosos”. Logo, 

a câmera desobrigou-se do seu papel de registradora objetiva, deixando de ser tão 

somente uma testemunha indiferente aos registros, para se tornar uma testemunha 

ativa, uma intérprete.  

Os passos desta evolução foram se dando com a necessidade cada vez maior 

de impulsionar a expressividade à imagem, de configurar e reforçar a estrutura da 

LC, garantindo um diálogo significativo e “natural” do cinema com o espectador.  

Para a configuração deste diálogo expressivo, a câmera capta a realidade 

material a partir de um conjunto de fatores e, conforme uma ordem coesa, caminha 

entre o estático e o dinâmico (MARTÍN, 2005). São eles: o enquadramento, os 

planos, os ângulos e os movimentos da câmera em si. 

O enquadramento é o primeiro aspecto da participação criadora da câmera no 

registro da realidade para transfomá-la em matéria artística. Consiste na composição 

do conteúdo da imagem, da maneira como o realizador planifica, limita e constrói um 

espaço visual e o organiza enquanto fragmento da realidade a ser representada na 

tela. Segundo Deleuze, após uma análise detalhada das possibilidades de se 

entender o enquadramento, este se resume da seguinte maneira: 

 

[...] é a arte de escolher toda espécie de partes que entrem num conjunto. 
Este conjunto é um sistema fechado, relativamente e artificialmente 
fechado. O sistema fechado determinado pelo quadro pode ser considerado 
por referência aos dados que comunica aos espectadores: é informático, e 
saturado ou rarefeito. Considerado em si mesmo e como limitação, é 
geométrico ou físico-dinâmico. Considerado na natureza das suas partes, é 
ainda ou geométrico ou físico e dinâmico. É um sistema óptico, quando 
considerado por referência ao ponto de vista, ao ângulo de enquadramento: 
justifica-se então pragmaticamente ou reclama uma mais alta justificação. 
Por fim, determina um fora-de-campo, ou na forma de um conjunto mais 
vasto que o prolonga ou na forma de um todo que o integra. O 
enquadramento é então este organizador da composição á qual se pretende 
para a imagem, é por ele que se define o que consta e o que fica fora da 
imagem, deixando já aí o espaço para que este fora abarque o elegido para 
imagem; ele define o arranjo final. (DELEUZE, 2009, p.38). 

 

Os planos, por sua vez, de forma técnica, têm sua grandeza determinada pela 

distância entre a câmera e o assunto e pela distância focal da objetiva, estando a 



79 

 

escolha de cada plano condicionada pela necessária clareza da narração (Martín, 

2005). É possível então analisar o plano em termos do tamanho que ele se oferece, 

o que admite uma categorização imprecisa, em função da maior ou menor 

quantidade de campo tomado pelas personagens; os elementos; o assunto; ou do 

papel que cumpre em uma cadeia sintagmática (CARMONA, 2002). 

Por outro lado, é possível entender o plano, de acordo com Deleuze (2009) por 

dois pólos por ele trazidos: “um por referência aos conjuntos no espaço em que ele 

introduz modificações relativas entre elementos ou subconjuntos; e o outro por 

referência a um todo cuja mudança absoluta na duração ele exprime”.  

Assim, o plano exibe variações de posição relativa num conjunto ou conjuntos, 

como também exprime modificações num todo ou no todo. Deleuze (2009, p. 43) diz 

ser viável definir o plano como “intermediário entre o enquadramento do conjunto e a 

montagem do todo”, já que promove a translação das partes de um conjunto que se 

estende no espaço e a mudança de um todo que se transforma em duração.  

O plano é, explica Deleuze (ibidem): a “[...] imagem-movimento. Na medida em 

que refere o movimento a um todo que muda, é o corte móvel de uma duração”. O 

autor exemplifica descrevendo a imagem de uma manifestação referida por 

Pudovkine, “é como se subíssemos a um telhado para vê-la, depois descêssemos à 

janela do primeiro andar para ler os cartazes e depois nos misturássemos com a 

multidão” (Ibidem). 

Para que este movimento se qualifique expressivamente através de suas 

unidades de movimento e duração e produza o seu pleno sentido projetivo, 

perspectivo ou temporal, o plano tem as seguintes classificações: grande plano 

geral; plano geral; plano conjunto; plano americano; plano médio; primeiro plano; 

close up; plano detalhe; e plano sequência.  

Estas classificações por vezes sofrem variações em sua nomenclatura em 

decorrência de serem bem subjetivas, pois equivalem a tamanhos relativos. Assim, 

alguns autores adotam maiores detalhamentos e, por isso, ampliam as 

classificações, não diferindo muito das daqui apresentadas. 

No grande plano geral o ambiente é o elemento primordial a ser retratado, é o 

plano mais aberto e abrangente, destaca-se por apresentar referência geográfica. Já 

no plano geral, apesar da intenção também de localização, é mostrada uma área de 
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ação relativamente ampla, porém o espaço da ação é delimitado: uma reunião de 

pessoas; a fachada de um prédio.  

Não tem uma generalização tão grande quanto a do grande plano geral, 

normalmente incumbido de situar um país, uma cidade ou uma grande floresta 

(DELEUZE, 2009; MARTÍN, 2005). 

O plano conjunto tem como referência o fato de ser um plano conceito, 

organizando uma ideia de agrupamento que se pretende passar; por vezes é um 

enquadramento, onde é incluído um conjunto de figuras de corpo inteiro. O plano 

americano é o que enquadra a figura humana da altura dos joelhos para cima. 

Normalmente é compreendido pela característica de mostrar uma visão mais 

“natural”, mais próxima da realidade (MARTÍN, 2005).  

O plano médio exibe a personagem enquadrada da cintura para cima. No 

primeiro plano, a posição ocupada pelas pessoas ou objetos está mais próxima à 

câmera, à frente dos demais elementos que compõem o quadro ou plano que 

mostra uma pessoa enquadrada da cintura para cima.  

O close-up é caracterizado pelo enquadramento fechado. Este plano enfatiza 

apenas uma parte do objeto ou assunto filmado. Enquadra normalmente o rosto da 

personagem, deixando transparecer nitidamente as expressões faciais. E o plano 

detalhe, como o próprio nome diz, enfatiza um detalhe, um pormenor, que domina 

praticamente o quadro todo (ibidem). 

O plano sequencia tem uma característica um pouco diferente porque, segundo 

Aumont e Marie (2003, p. 231), esta relação não é apenas devido à sua duração, 

mas ao fato de ele ser articulado para representar o equivalente a uma sequência. A 

filmagem acontece em um plano, é contínua, ou seja, sem cortes ao longo de toda 

uma sequência. 

Os ângulos se incumbem de organizar as distintas possibilidades de 

distribuição do material no enquadre, tendo em vista como e onde se situe a câmera. 

Diz respeito ao ângulo de visão pelo qual a imagem se revela e implica colocar os 

espectadores em uma determinada posição frente ao plano. Por esta perspectiva, o 

número de ângulos pode ser infinito, mas são convencionados em três: o frontal; o 

plongée, e o contra-plongée, descritos a seguir. 
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No ângulo frontal, a câmera é situada na altura normal dos olhos, tendo-se 

como base um adulto mediano, entendendo esta como uma relação contestável. Até 

porque, por outro lado há filmes realizados com base no ver de uma criança ou 

ainda outros nos quais a câmera é colocada próxima ao chão. Em todos os casos se 

percebe a nítida intenção de inscrever um determinado ponto de vista. De algum 

modo, este ângulo pretende uma relação de neutralidade entre a personagem (o 

observador) e o motivo da observação. 

No ângulo plongée o material é filmado de cima para baixo, colocando a 

câmera acima do nível normal do olhar, o que pode variar enormemente. Busca 

evidenciar a inferioridade, a vulnerabilidade, a insignificância. 

E no contra-plongée o material é filmado de baixo para cima, posicionando a 

câmera abaixo do nível normal do olhar. Geralmente é utilizado para impor um ar de 

superioridade, de triunfo, de magnificiência à personagem, ao objeto ou lugar. 

A inclinação da câmera também possibilita infinitas alternativas, porém se tem 

estabelecidas três divisões. Na inclinação normal, as figuras ocupam uma posição 

vertical no interior do quadro, formando um ângulo reto com a parte inferior e 

superior deste.  

É possível alterar esta posição, de forma que as imagens apareçam inclinadas 

para a direita ou para a esquerda. Como na angulação, esta pode abarcar um 

enorme espectro de posições, cumprir funções dramaticas ou narrativas ou 

simplemente uma forma de conotação de caráter artistico (CARMONA, 2002). 

Os movimentos de câmera, segundo Martín (2005), podem desencadear 

funções descritivas, dramaticas e ritmicas. A função descritiva significa que o 

movimento da câmera não tem valor em si, mas apenas por aquilo que consente ao 

espectador ver.  

A função dramática denota que o movimento em si tem significação nele 

mesmo, dispõe-se a manifestá-la ao enfatizar um elemento material ou psicológico 

convocado a desempenhar um papel determinante no desenvolver da ação.  

Na função ritimica, a câmera móvel cria uma espécie de dinamização do 

espaço, o qual, em vez de permanecer um quadro rigido, se torna fluído e vivo, 

modificando, por outro lado e a todo o momento, o ponto de vista do espectador.  
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Os movimentos incessantes da câmera desempenham um papel análogo ao da 

montagem e acabam por conferir ao filme um ritmo próprio. Por fim, de acordo com 

Martín:  

 

Os movimentos da câmera valem às vezes simplesmente pela sua beleza 
pura, pela presença viva e envolvente que conferem ao mundo material e 
também pela intensidade irresistível [...]. Pode dizer–se  que existe uma 
função encantatória dos movimentos da câmera  e que eles correspondem, 
no plano sensorial (sensual), aos efeitos da montagem rápida sobre o plano 
intelectual (cerebral) (MARTÍN, 2005, p.58). 

 

Assim sendo, para interagir com a cena e explorar a linguagem, os movimentos 

da câmera perpassam pelo travelling e pela panorâmica. O travelling é o 

deslocamento lateral da câmera, no qual o ângulo entre o eixo óptico e a trajetória 

de deslocação permanece constante. Este deslocamento pode ser também para 

frente e para trás, promovendo aproximação ou afastamento do motivo filmado. 

Geralmente tem papel descritivo  

A panorâmica é o movimento da câmera em torno do próprio eixo, 

comportando a ampliação do campo visual. Pode ser horizontal ou vertical. Outro 

movimento compreendido pela panorâmica é o dolly. Semelhante à panorâmica 

vertical é o deslocamento nesta mesma direção da câmera, sendo realizado por 

equipamentos específicos como grua ou tripés hidráulicos. 

Já o zoom não é um movimento da câmera, mas um movimento realizado pelo 

jogo de lentes da objetiva que pode ser zoom-in ou zoom-out. Zoom-in é a 

aproximação da imagem pelo jogo de lentes e zoom-out o afastamento da imagem 

pelo mesmo processo. 

Buscando novas possibilidades de expressão para o cinema, entendendo que 

a câmera influencia a visão do espectador, cineastas propuseram que esta pudesse 

transmitir ideias pela atitude em cena e, assim, estabeleceram a câmera baixa, a 

subjetiva e a nervosa. 

A câmera baixa mostra a cena filmada numa posição bem inferior, muito 

próxima ao chão. A ideia é a de mostrar um ponto de vista diferenciado. A câmera 

subjetiva simula o olhar do ponto de vista da personagem em ação. Já a câmera 

nervosa se refere a um movimento desconcertante do equipamento no momento da 
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captação da gravação. Propõe o desconforto e a incerteza da sequência (AUMONT; 

MARIE, 2003). 

As construções realizadas pelo jogo luz-sombra são marcadas pelo efeito 

promovido pela luz que cria um fator determinante na concepção da expressividade 

da imagem. Sobretudo, fornece possibilidades para definir e moldar os contornos da 

mesma. Segundo Carmona:  

 

[…] A luz pode limitar-se a tornar visivel os elementos que o integram ou, 
pelo contrario, servir para desrealizar, enfatizar ou ocultar um elemento do 
enquadre. O primeiro caso cumpre um papel neutro (como acontece com o 
uso padronizado da luz em um filme naturalista, ou na maioria dos filmes 
feitos para a televisão). No segundo caso (pensemos no cine noir, por 
exemplo, ou no musical tipo Brigadoom [Vicente Minnelli, 1954] ou no filme 
de Victor Erice), a luz teria um forte significado simbólico e serviria para 
definir um ambiente ou situação, a importância de um personagem ou o 
ponto de vista que articula a composição.

18
 (CARMONA, 2002, p.102, 

tradução própria)  

 

Fellini diz que:  

 

A luz é a matéria do filme, talvez no cinema a luz seja a ideologia, 
sentimento, cor, tom, profundidade, atmosfera, narrativa. A luz é aquilo que 
reúne, que apaga, que reduz, que arrisca, esfuma, sublinha, derruba, que 
faz tornar crível ou aceitável o fantástico, o sonho, ou ao contrário, torna 
fantástico o real, dá tom de miragem ao cotidiano mais simples, reúne 
transparências, sugere tensões, vibrações. A luz preenche um vazio, cria 
expressão onde ela não existe, doa inteligência ao que é opaco, dá sedução 
à ignorância. (FELLINI apud BETTI, 1986, p. 12). 

 

Pela utilização da iluminação nas suas mais variadas fontes diferenciadas, é 

possível criar diversos efeitos, provocar uma atmosfera emocional e incutir 

mensagens subjetivas. Neste processo a iluminação contrasta, dispondo o jogo de 

sombras que modela e carreia um forte fator psicológico e dramático e também pode 

                                            

18
 La luz puede limitarse a hacer visibles los elementos que lo integram o, por el contrario, servir para 

desrealizar, subrayar o difumar un elemento del enquadre. El primer caso cumple un papel neutro 
(como sucede com el uso normalizado de la luz en un cine naturalista, o en la mayoría del cine hecho 
para televisión). En el segundo caso (pensemos en el cine negro, por ejemplo, o en el musical tipo 
Brigadoom [Vicente Minnelli, 1954] o en el cine de Victor Erice), la luz tendría un fuerte contenido 
simbólico y serviria para definir un ambiente o una situación, la importância de un personaje o el 
punto de vista que articula la composición. 
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revestir um valor simbólico. No que se refere à cor, o crítico de cinema baiano André 

Setaro, em artigo online, diz: 

 

[...].. a cor no filme deve cumprir uma missão essencialmente psicológica. 
Deve ser, não bela, mas significativa. Somente deste modo tem a sua 
presença uma justificação expressiva e pode servir para dizer coisas que 
não poderiam ser ditas sem a sua intervenção (SETARO, 2006). 

 

A simbologia das cores influenciam no estado psicológico do espectador e, 

culturalmente, têm proposições que interferem significativamente na sua expressão. 

O vermelho é associado ao sangue, à guerra, ou seja, aflição, angústia, mas 

também ao amor, à excitação; o verde à esperança, à sorte, à natureza; o azul é 

normalmente relacionado à frieza emocional, tristeza, morte, mas também remete ao 

relaxamento, à clareza dos fatos.  

Eisenstein no livro O sentido do filme traz uma passagem sobre a relação das 

cores e a música através das memórias de Yastrebtzev sobre Rimsky-Korsakov, 

demonstrando esta relação da influência da cor sobre os estados psicológicos nas 

pessoas: 

 

[...] a conversa passou para a questão da tonalidade e Rimsky contou como 
as harmonias em sustenidos funcionavam pessoalmente nele como cores, 
enquanto harmonias em bemóis criavam nele estados de espírito de 
“maiores ou menores graus de entusiasmo”. O dó sustenido menor seguido 
do ré bemol maior da cena “egípsia” de Mlada foram deliberadamente 
introduzidos para criar uma sensação de entusiasmo, assim como a cor 
vermelha gera sensações de calor, enquanto azul púrpura sugerem frio e 
escuridão. “Possivelmente é por isso”, disse ele, “que a estranha tonalidade 
(mi menor) do inspirado Prelúdio de Das Rheingold (O ouro do Reno) 
sempre teve um efeito tão depressivo sobre mim. Eu teria escrito este 
Prelúdio na chave de mi maior.” (EISENSTEIN, 2002, p.73-74). 

 

Como a iluminação e a cor, o cenário e o figurino também estabelecem 

relações diegéticas, narrativas e estílisticas que encaminham para compreensões de 

representações de épocas, de elementos significativos à ação, finalidades ou 

valores de uma personagem, gênero, por exemplo. 

Os cenários são pensados, sejam reais ou construídos (estúdio), com intenção 

simbólica, estilística ou de significação. Neste sentido, segundo Martín (2005, p. 79) 
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pode-se ter a concepção representativa realista ou impressionista. A realista “não 

tem outra implicação a não ser a sua própria materialidade, significando apenas 

aquilo que é”. E a impressionista tem a intenção de atuar diretamente na função 

psicológica da ação, visa compor uma paisagem, um cenário que condicione e reflita 

o estado da personagem.  

Os figurinos, como parte do arsenal que compõe a imagem, também carregam 

a responsabilidade de revelar a expressão fílmica. É constituído para mostrar, entre 

outras coisas, as personagens, seus perfis psicológicos, seus sentimentos, a 

posição social, uma época, um movimento.  

Para a composição de um figurino é necessário levar em consideração o 

cenário, o tipo de iluminação, as cores, o momento representativo da personagem. 

Enfim, analisar como este pode aumentar ou diminuir o efeito esperado para a cena. 

Com relação ao som, no cinema ele é entendido como o som audiovisual 

estando dividido em pelo menos três modos: os diálogos, a música e os efeitos 

sonoros. Sobre os diálogos tecerei adiante um breve comentário, já que não são 

uma marca relevante na Linguagem Cinematográfica do filme Atrás das Nuvens. 

Segundo Aumont (1994, p.194), o som, enquanto material sonoro de 

expressão, pode ser: fônico (as falas); musical (a música, seja ela de qualquer 

origem) e analógico (os ruídos que não são da fala e nem da música).  

Para Martín (2005, p.57) os fenômenos sonoros têm duas categorias: ruídos 

naturais e humanos. Os ruídos naturais são fenômenos sonoros do mundo natural 

(pássaros, cachoeira, ventania); os ruídos humanos são fenômenos sonoros 

produzidos pelas pessoas e podem ser: mecânicos (máquinas, veículos, fábricas); 

palavras (falas dos personagens ou outras falas escutadas no filme) e música-ruído 

(rádio tocando música, personagens cantando).  

A música ou trilha sonora é a música feita para acompanhar o filme (extra-

diegética). Não tem, portanto, ligação material com o que está em campo ou em off. 

E o ponto de escuta é o equivalente sonoro do ponto de vista. 

Segundo o autor, a trilha sonora possui: (1) um papel dramático, já que a 

música oferece uma tonalidade psicológica à cena, útil à compreensão daquela ação 

na adição de sentido às imagens; (2) um papel rítmico ao substituir ruídos reais de 
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outra ordem, sublimando ruídos reais, que aos poucos se transformam em música e 

realçam o movimento visual ou sonoro e, ainda; (3) um papel lírico por doar às 

imagens uma dimensão poética que estas não têm sozinhas. 

Jiménez (apud JOSÈ; RODRIGUES, 2007) aponta que a trilha sonora propõe 

ao espectador algumas funções: a referencial (quando é típica de uma região ou de 

um grupo social); a focalizadora (quando diz respeito ao ponto de vista perceptivo, 

isto é, seu posicionamento); a formante (quando cria uma atmosfera para expressar 

o modo como o espectador percebe os personagens no espaço da diegese); 

ambiental (quando a música leva à percepção dramática e estética do espaço); e, 

por último, a delimitadora (quando a música marca partes estruturais da narrativa). 

No que se refere aos sons, de acordo com Gardies (2011, p.67) baseado na 

teoria cognitivista, “a percepção dos sons não é um simples registro pelo 

espectador, é uma «reorganização do mundo que nos rodeia»”. Sob este aspecto, o 

estímulo sonoro se converte em sensação/significado de acordo com a bagagem do 

sujeito, suas expectativas e o contexto. 

Todavia, somente na etapa de montagem, os componentes sonoros e da 

imagem são organizados para formar a ideia do filme, do todo que o compõe. Na 

montagem, se estabelecem as relações e se tem coordenada a configuração. Isto é, 

produz-se a forma “final” enquanto material constituído para uma representação. 

Pela montagem a representação é construída de maneira a passar ao 

espectador uma compreensão de conjunto, de todo, oportunizando a ilusão de uma 

percepção real. Segundo Deleuze (2009, p. 53), “através dos raccords, dos cortes e 

dos falsos raccords, a montagem é a determinação do Todo”.  

O autor define a montagem como um todo que muda e não pode ser capturado 

diretamente, pois depende das imagens-movimento para estabelecer relações e se 

revelar. De acordo com Deleuze (2009, p. 53), a montagem “é essa operação que 

recai sobre as imagens-movimento para extrair delas o todo, a idéia, isto é, a 

imagem do tempo”, ela é o acordo, o agenciamento das imagens-movimento de 

forma a instituir uma imagem indireta do tempo, da duração. 

Com esta compreensão, a montagem, então, se realiza desde a captura das 

imagens, num pressuposto de encaminhamento do todo que produz este tempo, 

esta duração, cuja organização passa pela circulação entre três níveis: a 
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determinação dos sistemas fechados (seleção e captura dos planos, quadros, 

ângulos etc); a do movimento estabelecido entre as partes dos sistemas 

(demarcação dos raccords, dos cortes, das elipses); e a do todo mutante que se 

exprime no movimento (formatação final), podendo cada um conter ou prefigurar os 

outros (DELEUZE, 2009). 

Do ponto de vista de Gardies (2011, p. 41), existe uma poética da montagem 

cujo objetivo é o de “fornecer um suplemento de sentido às imagens”. Ao associar 

planos para ligar situações, reunir ou separar elementos, articular ou isolar, a 

montagem permite oferecer continuidade, descontinuidade e, assim, preencher 

relações lógicas que instituem efeitos de sentido. 

Segundo Gardies (2011) esta poética da montagem organiza a obra dando-lhe 

sentido e ritmo. Para dar sentido, se vale dos elos narrativos, de conteúdo, sensíveis 

e temporais; e para dar ritmo, se organiza pela duração dos planos; pontos de 

montagem e raccords. 

Os elos narrativos são realizados pela organização das imagens e dos sons de 

forma a contar uma história, registrada por unidade ou ruptura. Os elos de conteúdo 

são conseguidos por associações, decorrem do raciocínio, da demonstração, do 

discurso.  

Os elos sensíveis, por serem “abertos”, podem ser entendidos como montagem 

por correspondência, por sugestão, fica a cargo do espectador interpretá-los ou não. 

E os elos temporais são a base da unidade de desenvolviomento temporal que 

compreende as deslocações diegéticas ao longo do tempo de uma linha contínua; 

permite entender os avanços e retornos no tempo (GARDIES, 2011). 

Para operar o ritmo da narrativa, a duração dos planos, de acordo com o 

objetivo, essa pode ser acelerada ou lenta e combinada com as mudanças de 

composição das imagens, tencionando a percepção, a sensação. Os pontos de 

montagem são os momentos exatos de corte do plano, quando se escolhe o inicio e 

o fim do que se quer reunir; funcionam como pontos de equilibrio das sequências, 

inferindo no ritmo interno do filme.  

Já os raccords, além de elos que permitem atenuar os efeitos de corte entre os 

planos ou conferir-lhes um sentido particular, também se dispõem enquanto formas 
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usadas para marcar o ritmo das passagens entre os planos, compondo o estilo do 

filme.  

No seu curto tempo de existência, o cinema se valeu de grandes evoluções 

(variação de planos, som, recursos técnicos, montagem etc). A montagem como 

articuladora do conjunto da obra, acompanhou este processo e na sua organização 

se colocou como uma “gramática” que dispõe de ferramentas para a construção de 

significados, de sentido, de poéticas idealizadas pelo realizador.  

Segundo Augusto (2004, p. 54), enquanto profissão, a montagem “tornou-se 

uma atividade técnica responsável pela capacidade inventiva do realizador, 

produzindo no cinema o movimento vibratório dos signos capaz de lhe fornecer força 

poética”. 

A organização do cinema desde o pensar o roteiro (sem esquecer os projetos e 

planilhas para captação de verbas) até a montagem final (sem esquecer o processo 

até a chegada à tela) perpassa pela intenção do realizador em transpor uma visão 

de mundo, por um formato diferenciado.  

Um formato que elege uma forma de dialogar pelo seu potencial de veículo de 

difusão de novas formas de percepção do mundo, que envolve um trabalho 

intelectual, fundamentalmente traduzido como poética da (e na) Linguagem 

Cinematográfica. A seguir, apresento os pressupostos teóricos metodológicos 

desenvolvidos na realização da pesquisa.  

Como se pode perceber do anteriormente exposto, a AD direcionada para 

filmes tem a LC como suporte básico. 
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4. A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA: PRESSUPOSTOS 

METODOLÓGICOS E EMBASAMENTO TEÓRICO PARA A 

ANÁLISE DAS ADs. 

 

Neste capitulo, apresento os pressupostos teóricos metodológicos que 

subsidiam o meu pensar para este estudo de caso, baseado na pesquisa qualitativa, 

descrevendo o processo de cada etapa percorrida. Acomodo fundamentações para 

analisar e entender o filme enquanto narrativa audiovisual, à luz das categorias da 

narrativa e à luz da poética cinematográfica. Decorro a apreciação das duas versões 

do filme português Atrás das Nuvens com base nestes parâmetros e discuto a 

reflexão das entrevistas junto a deficientes visuais brasileiros acerca do mesmo 

produto audiodescrito visto por estes de duas maneiras distintas. 

 

4.1. Pressupostos Teóricos e Metodológicos 

 

Esta etapa caracteriza-se pela análise realizada de duas versões de AD do 

filme Atrás das Nuvens para identificar outras formas de aplicação deste recurso, 

avaliando a concretização do alcance da poética da Linguagem Cinematográfica. 

Diante da compreensão de como a AD é realizada no Brasil, sem o subsdio de 

normas oficiais norteadoras e perante abordagens adotadas num direcionamento 

muito particular, prevalece uma visão que tende a limitar a percepção tanto de quem 

realiza, quanto de quem assiste, bem como a de quem pretende subsídios para uma 

abordagem diferente.  

 Neste sentido, o objeto de estudo, a forma de realização da AD, se insere 

numa realidade ainda não edificada no Brasil, que compreende um olhar que 

perpassa conceitos, experiências vivenciadas com o fenômeno, valores e 

subjetividades. Por isso, o contexto desta pesquisa pressupõe uma configuração de 

análise e interpretação que não se harmoniza com elementos quantificáveis. 

Este trabalho é encaminhado pelo viés de um estudo qualitativo que, segundo 

Minayo (1995), com base em um modelo classificado como teórico-empirista, busca 
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elementos norteadores os quais exigem o constante diálogo com autores, bem como 

com documentos (o filme) e o grupo pesquisado. Tudo isso visando adentrar um 

universo de significados, motivos, valores, atitudes e um espaço mais profundo dos 

processos e fenômenos, correspondendo a um espaço intenso de relações que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

A metodologia qualitativa permitiu descrever a complexidade do problema e 

também compreender o fenômeno da forma de realização da AD mais de perto. Por 

conseguinte, foi proposta nesta pesquisa o entendimento detalhado do alcance das 

expressões e caracteristicas advindas das duas versões em detrimento da produção 

de elementos quantitativos, dada a despretensão de mediar a discussão por 

unidades ou categorias númericas, valoráveis ou homogêneas. 

Para Bardin (1977, p.115), este tipo de metodologia é válido, sobretudo, por 

funcionar sobre corpus reduzidos, podendo estabelecer categorias mais 

discriminantes, haja vista não estar ligada, enquanto análise quantitativa, à classes 

que dêem lugar às frequências suficientemente elevadas de modo a tornar os 

cálculos possíveis. 

Minha opção pela metodologia qualitativa é o reconhecimento de um campo 

fértil, capaz de comportar uma multiplicidade de abordagens, resultantes das 

ciências sociais representando um movimento de saberes, de práticas e de políticas 

articuladas à produção de conhecimento, sob novos paradigmas. 

A metodologia realizada com estas bases tem como pressuposto, portanto, 

rever o determinado pelos cânones da AD: sua forma alçada pela objetividade, a 

clareza, a não interpretação, a concretude, a precisão.  

Este viés determinou então um olhar minucioso para outras formas de 

realização da AD, principalmente no que se refere ao alcance da poética da LC, 

encaminhando a pesquisa para o estudo de caso das duas versões do filme Atrás 

das Nuvens. 

A intenção é a de responder àquela que se configura como questão norteadora 

desse estudo, ou seja: de que forma a AD pode ser construída a ponto de abarcar a 

poética da Linguagem Cinematográfica? Assim, tratando-se de um fenômeno 

recente, encontrei no estudo de caso o subsídio metodológico para auxiliar na 



91 

 

resposta a esta inquietação, entendendo-o como mecanismo ideal para o 

desenvolvimento da investigação proposta. 

De acordo com Yin (2005) este método é útil quando um fenômeno é amplo e 

complexo e o corpo de conhecimentos existente insuficiente para permitir a 

proposição de questões causais. Este autor ainda coloca que o estudo de caso 

pressupõe uma configuração ideal de se fazer pesquisa investigativa de fenômenos 

atuais dentro do seu contexto, em conjunturas nas quais as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não estão declaradamente constituídas. Segundo Young 

(1960 apud GIL, 1994, p.54) um estudo de caso constitui-se de: 

 

[...] um conjunto de dados que descreve uma fase ou a totalidade do 
processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e nas 
suas fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma família, 
um profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma nação 
((YOUNG 1960 apud GIL, 1994, p.54). 

 

A opção pelo estudo de caso, segundo Gil (1994, p. 58) caracterizado como um 

trabalho “profundo e extensivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita 

o seu conhecimento amplo e detalhado” se deu pelo fato deste apresentar uma 

abordagem metodológica que permite analisar intensamente e com 

aprofundamentos diversos aspectos de um fenómeno, de um problema, de uma 

situação real.  

Para esta pesquisa então, além do referencial teórico, há as duas versões de 

AD de um mesmo filme e as entrevistas junto a um grupo direcionado. Deste modo, 

a partir do estudo de caso busco captar, na análise do filme e no discurso dos 

sujeitos, a essencialidade dos mesmos em relação à forma de realização da AD, não 

encobrindo as diferenças e conflitos.  

O papel do investigador é o de se distanciar para poder refletir sobre o 

significado do que é visto e dito, fazendo florescer uma das vantagens da pesquisa 

qualitativa: a aproximação entre o fenômeno, o entrevistado e o entrevistador 

fortalecendo a relação de aproximação, diálogo e compreensão do que se 

estabelece.  
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Desta maneira, a parte teórico-metodológica desse estudo foi desenvolvida e 

baseada na intersubjetividade e na dialética. Totalidade-parte permeia a construção 

da presente investigação. 

Nesta linha de raciocínio, Pimentel (2010) fala que o envolvimento subjetivo 

coloca em risco a objetividade do conhecimento concebido através das pesquisas de 

cunho qualitativo. No entanto, a unidade conceitual e metodológica é fortalecida a 

partir do momento em que o investigador consegue um distanciamento do campo 

investigado percebendo de outra forma o fenômeno que se “naturalizou” na sua 

experiência pessoal ou com outros que compartilham o mesmo campo de 

investigação.   

Para mobilizar esta “naturalização”, mas também ancorar esta pesquisa, 

busquei autores como Pinero, Rocha, Lemos, Martín e Bueno, Diniz, entre 

outros, para falar da pessoa deficiente visual; Franco, Neves, Beneck, Orero 

citando alguns, para tratar da audiodescrição; Canizal, Buñuel, Epstein, Martín, 

Carmona, Metz, Deleuze para abordar o cinema e sua linguagem poética; 

Minayo, Gil, Bardin para determinar a metodologia.  

Diante deste alinhamento, o filme e os sujeitos da pesquisa foram 

determinantes para caracterizar a necessidade do proposto: analisar o alcance da 

AD acerca da poética produzida pela Linguagem Cinematográfica, assim como 

discutir a questão da objetividade, subjetividade, expressividade e poética na AD, 

visando contribuir para outro olhar significante na construção da audiodescrição. 

As técnicas de estudo de caso compreendem uma variedade de possibilidades: 

utilização de uma ampla diversidade de evidências (documentos, registros em 

arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante, artefatos físicos).  

Adiante destaco, por etapas, apenas por uma conformação metodológica, mas 

não num entendimento dicotomizado, como foram desenvolvidas as coletas de 

dados para a pesquisa. 
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4.2 1ª Etapa – Caso concreto 

 

Entre os meses de maio de 2010 e agosto de 2011 realizei sessões de filmes 

com AD seguidas da aplicação de entrevistas com o grupo de pessoas deficientes 

visuais no CAP. O resultado do caso concreto foi inserido no capitulo 2, subsidiando 

a necessidade de compreender como um grupo de pessoas deficientes visuais 

entendem, apreciam (ou não) a forma de realização da AD.  

 

4.3 2ª Etapa – O filme e suas duas versões de AD  

 

Em 2011 diante da oportunidade de intercâmbio com Portugal, iniciei os 

estudos sobre a AD e recursos acessíveis na realidade daquele e de outros países 

da Europa. Neste processo tive acesso a várias obras com AD (filmes, exposições, 

museus, fotografias, dança, livro etc. em Portugal, Madrid, Barcelona e Londres) e 

textos reflexivos sobre o recurso.  

Uma destas obras me chamou a atenção, por haver duas versões de AD 

completamente distintas para o mesmo filme, produzidas e comercializadas. Em 

diálogo com a co-orientadora de Portugal19 e com o orientador do Brasil, chegamos 

à conclusão de que seria um excelente material, já que nos trabalhos produzidos no 

Brasil não havia encontrado nada que desse suporte suficiente para a discussão por 

mim proposta.  

O conhecimento do filme Atrás das Nuvens, com estas duas versões de AD 

determinou a escolha por esta obra. Em função da peculiaridade e preciosidade em 

encontrar mais de uma versão de AD para um mesmo filme, numa mesma língua e, 

ambas, comercializadas: uma para a emissora pública Rádio e Televisão de 

Portugal - RTP e outra exibida no cinema e comercializada em DVD.  

                                            

19
 Profª Dr Josélia Neves 
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O que se observa corriqueiramente, quando se tem, é a produção de versões 

para a língua à qual o filme será introduzido/comercializado (inglês, frânces, 

espanhol, alemão etc.). Normalmente por questões econômicas é feita apenas uma 

versão de AD e, por desconhecimento ou desconsideração da necessidade e 

viabilidade, não se faz nenhuma.  

O filme Atrás das Nuvens se deu “ao luxo” de ter duas versões. A destinada à 

TV (versão 1) é realizada sob o alicerce da suposta objetividade, de forma recortada, 

frases curtas, desconectadas, não atendendo à LC, direta, quase mecânica. A feita 

para DVD (versão 2), por outro lado,  é alicerçada por um olhar mais criterioso, 

expressivo, significante, que acompanha a LC, objetivando a conexão das 

informações. 

Estas diferenças marcantes, esta peculiaridade, possibilitou realizar uma 

análise comparada entre as versões, já que cada uma é construída sob 

fundamentos completamente diferentes quanto a forma de realização da AD. Vale 

salientar que, em nenhum momento, a ideia foi a de comparar produções do Brasil e 

de Portugal, mas sim entender como Portugal realiza suas ADs, quais seus 

firmamentos, pois nos estudos com a professora percebi que eles realizavam as ADs 

de forma muito distinta em relação ao Brasil.  

Este processo auxiliou, no meu entendimento, um olhar diferenciado e mais 

critico em relação às nossas produções. Outro fator determinante é que a obra 

apresenta uma qualidade estética no uso da Linguagem Cinematográfica, conferindo 

a este o status de filme de arte, aspecto extremamente significante para a análise da 

implementação da AD. 

 

4.3.1 O filme 

 

Atrás das Nuvens, filme português de 2007, realizado por Jorge Queiroga, tem 

argumento de Jennifer Field e Jorge Queiroga e produção de François d’Artemare e 

Maria João Mayer. Conta com um elenco renomado: Nicolau Breyner (Miguel 

Salgado); Sofia Grilo (a Mãe); Carmen Santos (Irene); José Eduardo Graciano Dias 

(Pai) e o jovem ator Rúben Silva (Paulo). Conquistou os prêmios: Caminhos do 
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Cinema Português, Portugal (2007) – Melhor Filme; Toronto International 

Portuguese Film Festival, Canada (2007) – Melhor Filme e Stockholm International 

Film Festival Junior, Suécia (2007) – Menção de Honra. Além de nomeações como: 

International Kinder Film Festival Frankfurt, Alemanha (2007) – Competição 

Intenacional; Auburn International Film & Video festival for Children’s & Young 

audience, Austrália (2007) – Competição Oficial e Prix Danube e CineKid, Holanda 

(2007) – Competição Oficial. 

 

4.3.2 Sinopse 

 

Em seus 83 minutos, o drama dedicado à família, expõe a história de um 

garoto de nove anos, Paulo, que mora com a mãe em Lisboa, sonha em ter uma 

família e entende que para isso precisa conhecer o avô. Este, um senhor solitário 

que vive numa fazenda no interior.  

Um dia, Paulo encontra fotos guardadas pela mãe e, de posse destas, resolve 

procurá-lo sem o conhecimento dela. Conta com a ajuda de seu amigo André, que 

convence o irmão mais velho a auxiliá-los para Paulo sair de casa e viajar sem que 

sua mãe desconfie. 

Sozinho, ele segue de ônibus para a cidade onde mora o avô, uma herdade 

(propriedade) no Alentejo. Com a ajuda de um velho amigo do avô, chega à fazenda 

onde o Sr. Miguel vive com dois empregados. O menino embarca então em 

“viagens” em companhia do avô em seu velho Citroen, uma relíquia recuperada, 

suspensa em um patamar. Na imaginação e no desejo partilhado por ambos, a 

história vai se revelando diante da cumplicidade e dos “passeios” de carro.  

Paulo e Sr. Miguel vão compor os espaços desarrumados em suas vidas 

quando, ainda bebê, o menino foi afastado do avô. Eles vão se conhecer, encontrar 

suas raízes e reencontrar caminhos para formar uma “nova” família. Para ampará-

los neste processo, há Irene, empregada que acompanhou o parto do pai de Paulo e 

o seu também; Francisco, marido de Irene; o Sr. Corvo, confidente do avô, além da 

mãe de Paulo que o afasta do avô ainda pequeno e não quer o reencontro dos dois. 
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Em suas viagens reais e mentais, além de redescobrir a história da família, 

Paulo vai conhecer um pouco da paisagem do Alentejo e da produção de vinho. A 

mãe de Paulo, com o intuito de buscar o filho, também revê o passado e, depois de 

resistir, assume a viagem com os dois, tentando retomar a família. 

Nestes caminhos, as escolhas do realizador para o seu filme a cores, de retrato 

realista e com uma narrativa repleta de analepses e simbologias, vai propor através 

de planos, transições, movimentos de câmera e pontos de vista, um olhar especial à 

história. 

 

4.3.3 O texto fílmico enquanto narrativa audiovisual 

 

Neste subcapítulo discuto alguns aspectos da narrativa aplicada ao filme 

enquanto um texto audiovisual. Faço uma revisão dos elementos que compõem uma 

narrativa, a partir da estrutura dramatica à luz de categorias. Primeiro, as da tragédia 

grega (César, 1999) e depois as da narrativa (Propp, 1984).  

Assim, busco me apropriar da análise descritiva dos componentes narrativos 

do filme subsidiando-me, para a análise, dos elementos discursivos delineados pelas 

duas versões de AD. De acordo com Bordwell e Thompson (2008, p.75), narrativa é:  

 

(…) uma cadeia de eventos com uma relação de causa-efeito que ocorre 
num tempo e espaço. (...) Normalmente, uma narrativa começa com uma 
situação; uma série de alterações ocorre de acordo com um padrão de 
causa e efeito; finalmente, surge uma nova situação que provoca o fim da 
narrativa. O nosso compromisso com a estória depende da nossa 
compreensão do padrão de mudança e estabilidade, causa e efeito, tempo 
e espaço

20
. (tradução própria) 

 

A construção de um filme envolve todo este processo, não necessariamente 

nesta ordem, porém desenvolvê-lo a partir de algumas dessas técnicas caracteriza o 

                                            

20
 “We can consider a narrative to be a chain of events in cause-effect relationship occurring in time 

and space. (…) Typically, a narrative begins with one situation; a series of changes occurs according 
to a pattern of cause and effect; finally, a new situation arises that brings about the end of the 
narrative. Our engagement with the story depends on our understanding of the pattern of change and 
stability, cause and effect, time and space.” 
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estilo do filme. O filme Atrás das Nuvens é visto como um texto narrativo de tipo 

híbrido (audiovisual), porquanto compreendido pelo cruzamento de técnicas, sons e 

imagens de múltiplas origens que, combinadas, construíram um texto de alto 

impacto audiovisual.  

Por outro lado, estruturalmente, este filme se assemelha ao conto, pois 

apresenta número reduzido de personagens, intrinsecamente relacionados; 

simplicidade no enredo principal que propõe uma diegese significante, vinculativa e 

envolvente; linearidade e unidade da ação; e atua com espaços e tempos restritos e 

localizados (VASCONCELOS, 2008).  

E por fim, claro, por se tratar de um filme, necessita ser entendido e analisado 

pelas caracteristicas próprias enquanto um discurso fílmico e sua Linguagem 

Cinematográfica. 

 

4.3.3.1 A estrutura dramática à luz das categorias da tragédia grega 

 

A estrutura dramática do filme Atrás das Nuvens em sua narrativa, apresenta 

um drama familiar comportando em si características da tragédia grega, como é 

possível perceber na análise a seguir.  

Como numa fábula trágica, neste drama há uma construção, uma 

desconstrução, para haver uma reconstrução da harmonia. Este processo é 

encaminhado pela anankê (destino) que determina os caminhos.  

O herói, através da hybris – ação ou comportamento que conduz o mesmo à 

violação da ordem – vive o ágon – a alma da tragédia, conflito manifestado na luta 

contra a ordem imposta pelo destino, em função de uma catástrofe – tragédia 

resultado do conflito entre a hybris e a anankê.  

Pela peripécia (alteração do rumo normal dos acontecimentos), o herói vive o 

pathos (sofrimento consequente da sua hybris), anagnórise (reconhecimento; 

passagem da ignorância ao saber) e a catarse (purificação dos sentimentos e 

emoções, efeito que, pelo pavor e compaixão, devem atingir os espectadores) 

(CÉZAR, 1999).  
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No drama Atrás das Nuvens, a construção seria a efetivação de uma família 

tão desejada por uma mãe, seu um filho e o avô. Uma reviravolta muda os rumos da 

(hybris) e deixa para traz o destino (anankê). Com isso não é permitido viver o 

formato de família aspirado e se cai na desgraça.  

Em busca de outras possibilidades com seu filho, em Lisboa, a mãe nega 

(ágon) seu passado e nutre um sentimento de ódio (pathos) pelo avô de seu filho, 

evitando o contato de ambos, por entender ser o avô o culpado pela morte do seu 

companheiro, no dia do nascimento do filho, responsabilizando-o pela não formação 

da família almejada por ela (catástrofe).  

A desconstrução advém com a insistente busca do filho pelo avô, que levará 

esta mãe ao encontro dele e, consequentemente, do seu passado. Este retorno a 

colocará diante das pessoas e dos acontecimentos anteriores, auxiliando-a a rever 

sua posição e perceber a inexistência de um culpado. Ou seja, foi o destino 

(anankê). Este é o ápice da narrativa quando a mãe, ao ouvir o filho cantar uma 

ladainha cantada por ela apenas para o pai deste quando o filho ainda estava em 

sua barriga.  

Ela também vê o desenho dado pelo companheiro a ela, onde está 

representado um casal, três crianças, uma casa e um sol. Neste momento, a mãe 

compreende (anagnórise) a busca do filho, a mesma que a sua: ter uma família. 

Entretanto, há um anticlímax, pois mesmo ela compreendendo a situação e a 

posição do filho, ainda assim vai embora com a criança, contrariada, se colocando 

novamente na contramão do destino, no sentido de construir uma família.  

A reconstrução se dá na passagem da ignorância ao saber. Justamente no 

encaminhamento para o desfecho do enredo, no momento em que a mãe toma 

consciência do erro cometido, o qual teve e terá um papel significativo no seu 

destino com o rompimento e, depois, a reconstrução da família. Esta tomada de 

consciência somente acontece quando ela se vê obrigada a voltar à fazenda devido 

à percepção e sensibilidade do filho de que o avô pegou as chaves do carro e 

desobedecerá as ordens médicas, voltando às “viagens” no Citroen. Ela retorna para 

socorrer Miguel (peripécia), porém, mais do que isso, passa a entender o passado e 

a aceitar o destino.  



99 

 

Contrariamente à fábula, o herói não tem um final trágico, porque não ocorre 

com ele a morte física ou um acidente grave. Pelo contrário, a mãe (que sofre as 

grandes transformações) mata o ódio sentido pelo Sr. Miguel e, ao fazê-lo, 

determina a salvação do herói, o final feliz, a família. Ou seja, a mãe que era 

opositora, compreende tudo como a um acidente e percebe a falta de culpa de 

Miguel na morte do próprio filho.  

Logo, descarta a responsabilidade do sogro por não ter tido a chance de formar 

uma família naquele primeiro momento. Ela supera seus sentimentos (catarse), 

atende aos apelos próprios, do filho e do avô e, juntos, seguem como uma nova 

família para Lisboa, destino de todos. 

 

4.3.3.2 Análise do filme à luz das categorias da narrativa  

 

Toda narrativa obedece a um esquema de organização para poder 

contar/relatar fatos, histórias, episódios que aconteceram ou são ficticios, 

estabelecendo-se enquanto ato comunicativo. Em geral, tais relatos podem ser 

classificados como: romance, novela, crônica, ensaio, epopéia ou épico, fábula e/ou 

conto. 

Ao entender os contos de magia, Propp (1984) percebeu que a estrutura 

destes se assemelhavam entre si. Mesmo sendo de regiões diferentes, continham 

“uma morfologia, isto é, uma descrição do conto maravilhoso segundo as partes que 

o constituem, e as relações destas partes entre si e com o conjunto” (PROPP, 1984, 

p. 25).  

Portanto criou uma categorização narrativa que perpassa os contos e é 

composta por: ação, personagens, espaço, tempo, narrador, narratário e discurso. 

Neste sentido, o filme Atrás das Nuvens será analisado com base nestas categorias. 
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4.3.3.2.1 Ação 

 

O enredo, de acordo com a sinopse retratada acima, aborda uma história de 

família, tendo na constituição desta o mote relevante da ação, a partir do desejo 

partilhado dos três personagens principais. Até culminar na constituição da família, a 

ação vai percorrer dois caminhos paralelos, abarcando três narrativas, que seguem 

de forma linear/horizontal e em vários momentos convergem.  

De um lado, o presente em Lisboa e no Alentejo percorre uma progressão 

temporal da realidade, encaminhando o dia-a-dia e as situações de encontros, 

desajustes e oposições de Paulo, seu avô e sua mãe, além de Irene e Francisco. Do 

outro, o passado percorre uma regressão temporal, da memória (em forma de 

analepses), na qual as lembranças os fizeram se deparar com subsídios para 

superar os acontecimentos do passado, as desarmonias, o mal- entendido.  

O passado explica o presente e os dois eixos temporais, o da narrativa do 

menino (presente) e o da narrativa do pai do menino (passado) vão se clarificar. 

Entretanto, dentro da narrativa do pai do menino desponta uma terceira narrativa: 

um futuro hipotético, do imaginário que conta o que poderia ter sido aquela família 

se não houvesse o acidente.  

Num desenho, no desejo do menino, da mãe e do avô, os pais de Paulo 

viveriam numa casa e teriam ainda mais um filho e uma filha compondo este núcleo, 

realizado noutra configuração no presente.  

Por outro lado, há um hiato não explicado que são os nove anos de vida de 

Paulo, porque seu pai morre no dia de seu nascimento e, logo em seguida, sua mãe 

o leva para Lisboa e o mantém afastado do avô e de sua história.  

Este hiato encontrará esclarecimento ao final da narrativa, quando os dois 

eixos se desenvolvem em zigue-zague em viagens (mentais) entre o passado e o 

presente, culminando num grande encontro: o clímax, quando a mãe entende o que 

se passa ao ver o desenho e percebe a possibilidade de ter seguido enquanto 

família, pois a morte de seu companheiro, conforme já explicado acima, foi 

ocasionada por um acidente.  
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A falta deste entendimento a fez se afastar levando o filho. Ou seja, 

desvinculando a família, o grande desejo de todos. Isso se dá quando ela não 

assume a realidade posta e, num anticlímax, vai embora.  

O drama somente retoma o caminho quando a criança percebe que o avô está 

correndo risco de vida e a mãe, então atendendo à súplica de Paulo, decide voltar, 

deparando-se novamente com os fatos, sendo a verdade aceita. 

 

4.3.3.2.2 Personagens 

 

Para entender a atuação das personagens no filme, me apoiarei no esquema 

actancial de Greimas (1976). A noção de esquema ou modelo actancial de Greimas 

se dá a partir dos seus estudos e pesquisas sobre narratologia e dramaturgia, no 

intuito de entender as principais forças do drama e seu papel na ação.  

Suas bases para chegar a este esquema são a estrutura dos contos de magia 

de Propp (1984) que percebeu as semelhanças destes, mesmo oriundos de regiões 

distintas. E, também, na identificação de um número limitado organizado por Souriau 

(1993) para as funções dramaturgicas, que são exatamente seis: Leão é a força 

orientada, é o tema pretendido da ação; Sol é o valor, o bem amado pelo sujeito; 

Terra, é quem tem o bem, é quem aproveita o bem desejado; Marte é o opositor; 

Balança é o árbitro; e a Lua o ajudante. 

Este sistema de Souriau vai ser entendido como importante numa primeira 

etapa para a formação dos actantes21, pois inclui todos os protagonistas 

imagináveis. Apenas a Balança fica numa posição díficil de definição nas obras. 

A partir destas definições de Greimas (1976) conclui-se haver um número 

restrito de atuantes em toda a narrativa, independentemente de quem sejam as 

personagens. Assim, ele propõe um modelo universal, uma estrutura actancial 

reduzida a seis funções: sujeito (aquele que pratica a ação) e objeto (aquele que 

                                            

21
 Actante é quem realiza ou o que realiza o ato. (Greimas, 1976) 
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sofre a ação), relação de “desejo/ busca”; destinador (aquele que proporciona a 

ação) e destinatário (aquele a quem a ação é direcionada); e adjuvante (facilita a 

ação) e oponente (dificulta a ação).  

Este modelo é considerado mais abrangente, pois pode ser aplicado em 

qualquer narrativa, inclusive a do cinema e de diversas outras histórias audiovisuais. 

Um fator interessante neste esquema actancial é que uma personagem pode 

exercer mais de um papel ou sua função pode ser alterada durante a trama. Por 

exemplo, o papel de sujeito pode se alterar para o de destinatário. É possível 

encontrar esta relação em algumas personagens do filme Atrás das Nuvens.  

Para facilitar a identificação de cada função, podem ser utilizadas seis 

questões, sendo que a resposta a cada uma delas revela os seis elementos (ou 

actantes) fundamentais do discurso mitológico. Neste sentido, emprego tal relação 

de modo a revelar o papel de cada personagem do filme estudado.  

Diante da primeira questão: quem torna possível a conquista do quê? Torna-se 

viável identificar o Destinador (D1) no filme Atrás das nuvens. Este papel está a 

cargo do menino, Paulo, um garoto de 9 anos, cabelos castanhos, esperto, olhar 

brilhante que vive – por conta da relação de omissão de seu passado por parte de 

sua mãe – “na sombra”, “na escuridão”. Ele se nega a ter esta história e, em função 

do seu grande desejo de fazer parte de uma família, para além do imposto pela mãe, 

se move para mudar esta perspectiva e vai em busca do avô.  

Este processo acaba por mobilizar sua mãe a se reencontrar com a própria 

história, entender o passado e então viver um novo formato de familia. Esta relação 

remete à questão: Quem procura conquistar o quê? O Sujeito (S). Quem nos é 

oferecido então para este papel? Paulo e sua mãe. Sobre Paulo já foi falado acima. 

A mãe de Paulo, uma mulher solitária, por vezes sai à noite e deixa o filho com 

uma cuidadora, busca um caminho, ter uma nova família. Ela inicialmente parece ter 

uma participação menor, porém a personagem cresce, se modifica na história, 

evolui. É ela quem deixará de ser oposição e terá o desejo de construir a família, em 

Lisboa, realizado. É ela que num diálogo (em um das “viagens” [elipses] de Paulo e 

seu avô com o pai de Paulo sobre ir para Lisboa diz: - Esperamos que a criança 

nasça, depois logo decidimos. Naquele momento, a família como ela pensava não 

se realiza, porém, no final, numa nova perspectiva, eles seguem para Lisboa. 
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Quando a questão é: O que se pretende conquistar? Esta nos dá o Objeto (O).  

Este se representa nesta trama através da grande personagem que se constrói 

durante a narrativa, a família. 

A construção da personagem família é o grande ponto a ser considerado, já 

que é um “ser” que só se materializa pelo viés das outras personagens. Parte das 

personagens solitárias em seus mundos, devido aos fragmentos de relações 

almejadas – um senhor numa fazenda, isolado com suas memórias; uma mulher e 

seu filho em Lisboa, ela quer esquecer o passado e ele, descobri-lo – para compor 

um novo formato, uma nova proposta de família. Segundo Brait:  

 

Se quisermos saber alguma coisa a respeito de personagens, teremos de 
encarar frente a frente a construção do texto, a maneira que o autor 
encontrou para dar forma às suas criaturas, e aí pinçar a independência, a 
autonomia e a “vida” desses seres de ficção (BRAIT, 2006, p.11).  

 

A autora (p.11) ainda diz: “a materialidade desses seres só pode ser atingida 

através de um jogo de linguagem que torne tangível a sua presença e sensíveis os 

seus movimentos”. E é através do narrador, que pode ser na primeira ou terceira 

pessoas, que a narrativa, por meio da linguagem, estabelece a personagem. 

Queiroga através da LC se apoia no narrador em terceira pessoa e elabora, de 

forma cuidadosa, a construção da família, num jogo de mostrar personagens 

solitários (Paulo e as fotos no armário; o avô e suas memórias); fragmentos de 

relações (a separação de Miguel da mulher e, depois, de seu filho [analepse]); 

imagens de famílias modelos (festa em família; a refeição na casa onde viveriam os 

pais de Paulo e seus irmãos [analepse] e o desenho). Ele delineia, passo a passo, 

num processo de desencontros e encontros, a construção e a conquista de um novo 

formato da grande protagonista: a família.  

Para definir o Destinatário (D2), o beneficiário da trama, a indagação que se faz 

é: Quem conquista esse objeto? Aqui o destinatário será representado, pode-se 

dizer, pelo próprio objeto de conquista, a família, pois quem a conquista, são os 

mesmos que a comporão: Paulo, a mãe e o avô. 

 Entretanto, esta relação parte destas personagens solitárias, pois advém de 

um homem solitário, sendo fragmentado com a perda da mulher, do filho e, depois, 



104 

 

da nora e do neto; de uma mãe (a nora deste senhor solitário, Miguel) que perdeu o 

companheiro no dia em que nasceu seu filho (Paulo) e então se colocou distante 

deste filho (Paulo) que tem o grande sonho de ter uma família. Membros que, diante 

de circunstâncias, se afastaram ao longo da narrativa vão, aos poucos, se 

reencontrar, rever suas cóleras e construir o grande desejo de todos. 

 Para auxiliar esta conquista, se pergunta: Quais elementos favorecem a 

conquista desse objecto? E então se tem o Adjuvante (Adj). Neste caso, Paulo, o 

avô e a mãe contam com alguns colaboradores: o Sr Corvo; Irene; André, o amigo 

de Paulo; o irmão do amigo; e o carro. 

O senhor Corvo e Irene estiveram ao lado de Miguel ao longo de sua vida, 

compartilhando os muitos momentos enfrentados por ele naquela região. Sabem dos 

seus sofrimentos e segredos. O senhor Corvo, misterioso, amigo e confidente, ajuda 

Paulo a chegar à casa do avô; Irene funcionária, cúmplice e ouvinte paciente de 

Miguel, entende suas razões, sabe do seu sofrimento e sofre com ele a angústia de 

não poder ajudá-lo.  

Outros dois personagens também auxiliam Paulo em sua jornada, seu amigo 

André, um garoto loiro, mais ou menos da mesma idade de Paulo, que convence o 

irmão, bem mais velho, a ir de carro buscar Paulo como se estivesse indo com a 

família destes levá-los para uma colônia de férias. André é o grande amigo, com 

quem Paulo, estuda, joga, conversa, conta suas angústias com relação a mãe e ao 

avô e que conhece a mãe de Paulo.  

O carro tem um papel fundamental neste processo. É partir dele que o 

passado, através das lembranças de Miguel, vem à tona. Ele em si, um Citroen 

antigo, remete a um tempo não mais existente.  

O carro é visto como um adjuvante porque é através dele que as lembranças 

do avô vão clarificar os acontecimentos e ajudá-los a se reencontrar. Por outro lado, 

ele dá outra grande contribuição no papel de quase narrador, o qual será explicitado 

mais adiante. 

O pai de Paulo aparece como uma personagem secundária, já que faz uma 

participação nas recordações, apenas para compor a história. Há também a 

cuidadora ali posta para auxiliar um pequeno contexto. 
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A última questão indicada é: Quais são os elementos que se opõem à 

conquista desse objecto? E nos dá o Oponente (Op). Este papel é assumido pela 

mãe inicialmente e, mais específicamente, por Francisco. 

A mãe se mostra opositora em alguns momentos iniciais, como por exemplo, 

no final da introdução do filme ao deixar clara sua resistência em relação ao avô que 

Paulo quer conhecer; depois quando descobre que o filho está com este avô; 

também quando ela se reencontra com o Sr. Miguel; e na fala do amigo André que 

faz a ressalva: - E sua mãe vai deixar?. Ela se coloca opositora porque acredita que 

a família almejada por ela não se formou por culpa do Sr. Miguel. 

Francisco, companheiro de Irene, faz o papel do opositor; é um senhor 

grisalho, zelador da fazenda, cuida dos cavalos, é motorista, engarrafa os vinhos; 

apresenta-se mais distante e, quando entra no carro, não consegue ser merecedor 

da mesma confiança que sua mulher por parte de Miguel.  

Demonstrando certa contrariedade com a presença de Paulo, Francisco não 

não alerta ao avô sobre a presença do menino escondido numa das casas da 

herdade. Depois, faz o menino se apresentar e ajuda o avô na entrega da bagagem 

do neto, como se desejasse a sua partida.  

É também Francisco quem busca a mãe de Paulo na rodoviária, na fase em 

que ela é opositora. Deste modo, se coloca como oponente ao projeto de família 

buscado por todos. 

 

4.3.3.2.3 Espaço 

 

O espaço se refere ao cenário onde acontecem as ações. No filme Atrás das 

Nuvens ele acontece em Lisboa, no Alentejo e nas memórias do Sr. Miguel, nesta 

mesma localidade. 

Na parte inicial, em Lisboa, Paulo mora com a mãe num apartamento modesto 

e brinca num parque próximo. Lisboa é a capital, o lugar onde “todos” querem ir, se 

estabelecer, as possibilidades de estudo e de trabalho “são maiores e melhores”, 

onde se pressupõe que a vida aconteça.  
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Era neste contexto que os pais de Paulo desejavam ter vivido, porque eram 

jovens, estavam cursando a faculdade, queriam ter formado a família ali. O cenário, 

onde a trama se inicia, é indicado, ao final, como o horizonte da família. 

O Alentejo é o lugar onde o Sr. Miguel, o avô, gostaria de ter estabelecido a 

família. Interior, uma das regiões menos favorecidas de Portugal, marcada por terras 

muito fracas, mas adquiridas por latifundiários a preços bem menores, de modo a 

favorecer a organização de grandes herdades.  Nesta região, Paulo vai ao encontro 

do avô e, nela, se desenvolve praticamente toda a narrativa.  

Numa outra instância, Miguel vai ser reportado, pelas analepses, também para 

o Alentejo, levado para outro espaço (do carro), onírico, psicológico; através de suas 

memórias, recorda um passado de lembranças, saudoso e também secreto.  

Este espaço, inicialmente é somente de Miguel, depois será o único partilhado 

por ele com o neto; é por onde as “viagens” vão levar aos esclarecimentos. A mãe 

até quer ter acesso a este espaço, mas não pode, porque duvida. Ela passa a 

acreditar quando Paulo canta uma cantiga inventada por ela, que somente o pai 

conhecia.  

 

4.3.3.2.4 Tempo 

 

A narrativa aqui é construída em dois tempos, organiza-se pelo presente e por 

analepses, (flashbacks), que segundo Jiménez (1996, p. 177) “não se atêm ao 

tempo do discuro (presente) da imagem, mas remete a um tempo 

passado”22(tradução própria).  

Neste filme elas são verificadas sempre que o avô e Paulo entram no carro e, 

juntos, embarcam em “viagens” retomando momentos vividos no processo de 

construção, descontrução e reconstrução da família. 

As analepses desencadeiam ainda o ritmo do filme, porque constroem tempos 

em paralelo, narrados intercalados entre si, e sequenciais ao presente. O presente é 

                                            

22
 “no si atiene al tempo del discurso (presente) de la imagem, sino que remite a un tiempo passado” 
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contado em poucos dias, de certa forma angustiante em função dos anseios de 

ambos, neto e avô.  

O passado decorre supostamente em menos de um ano, já que em 

determinado momento das analepses a mãe de Paulo vai com Carlos (pai de Paulo) 

na casa de Miguel, grávida de pelo menos cinco meses.  

No decorrer da história no presente, conforme os fatos vão acontecendo, Paulo 

e Miguel em suas “viagens” no carro vão ser remetidos por analepses ao passado. 

Estas analepses vão acontecer quatro vezes.  

Na primeira, o avô convida Paulo a saber como seria a vida deles, num futuro 

hipotético, ou seja, a mãe e o pai de Paulo morariam numa casa construída ali na 

herdade e teriam mais dois filhos.  

Na segunda analepse, aparece a mãe de Paulo grávida dele, seu pai (Carlos), 

um casal de amigos e o avô. É quando Carlos e Miguel brigam, porque esse último 

não quer que eles se estabeleçam em Lisboa e fiquem ali para dar continuidade à 

plantação de uva e fabricação de vinho.  

Na terceira analepse o avô leva Paulo para conhecer o hospital que nasceu e é 

quando Miguel busca o pai do garoto, que está num bar bebendo. Na quarta 

analepse, eles veem que a morte do pai de Paulo foi uma acidente provocado por 

um cavalo. 

Entretanto é na primeira analepse que aparece o desenho que Paulo recebe de 

seu irmão imaginário, constando a representação de um futuro hipotético, não 

realizado, somente muito almejado pela mãe, por ele e pelo avô. Esta organização 

do tempo é configurada nas três ilustrações a seguir. 
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Ilustração 1 – Presente e passado 
 

 
 

FONTE: Elaborada pela autora 

 
 
 
 

Ilustração 2 – Organização dos tempos 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora 
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Ilustração 3 – Futuro hipotético 
 
                               

 

FONTE: Elaborado pela autora 

 

4.3.3.2.5 Narrador 

 

Neste drama a família é uma personagem fragmentada, construída ao longo da 

narrativa, a partir do desejo dos três protagonistas: mãe, garoto e avô. O narrador 

desta história então, existe através do olhar da câmera, que contará os fatos 

reconstruindo esta familia. Ela é o narrador que assume os diferentes pontos de 

vista, limitando-se não só a narrar o que “vê”, mas também o que lhe é dado ver pela 

memória das personagens. 

P

ai 
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A construção fílmica, diferentemente da construção literária, na qual o narrador 

aparece na forma de texto corrido, quando não tem narrador explicito para contar a 

história, a própria construção fílmica assume o papel de narrador, que se vê 

incorporado pelo ponto de vista da câmera, muitas vezes subjetivo. 

No filme Atrás das Nuvens, como dito acima, não temos um narrador explícito 

como os que fazem uso da voz off convencional. A câmera, enquanto narrador 

essencialmente extradiegético vai mostrando no seu realismo marcante os 

acontecimentos dos diferentes momentos da vida dos três protagonistas até estes 

se reunirem na grande protagonista, a família. Segundo Cardoso (2003, p.58), o 

narrador extradiegético: 

 

Será o narrador externo, que regula registros visuais e sonoros e se 
manifesta através de códigos cinematográficos e distintos canais de 
expressão e não através de um discurso verbal. [...] constatamos que o 
mesmo pode ser uma personagem activa na história ou uma testemunha. 
[...] possui uma capacidade ilimitada de narração. 

 

Neste contexto, os códigos fílmicos de Atrás das Nuvens levam-nos a conhecer 

a história através do olhar da câmera que ora é isenta, ora assume o ponto de vista 

de uma ou de outra personagem. A título de exemplo, sempre que se viaja em 

flashback, a condução se dá pelo olhar do avô e, eventualmente, do carro, o “boca-

de-sapo” que está na posse dos maiores segredos daquela família. 

Em quase todas as cenas está presente este olhar da câmera, condutor da 

narração. Nele a focalização é externa pela qual, segundo Vasconcelos (2008), o 

narrador apresenta uma visão exterior aos acontecimentos. Exemplo disto será a 

visão dada pela câmera da vida de mãe e filho em Lisboa. Suscita a impressão 

realista de que a história está acontecendo como contada.  

Em dados momentos, contudo, este ponto de vista é alterado e a câmera 

passa a “ver” através do olhar de certas personagens. Na sequência 23, na qual a 

câmera passa a ver através do olhar de Paulo, uma fotografia do avô “se anima”. 

Neste caso a focalização passa a ser interna o que, segundo Vasconcelos (ibidem) 

leva a uma restrição das informações. Logo, só aos olhos de Paulo, tal “magia” 

acontece. Será, eventualmente, fruto da imaginação de menino ou da grande 

vontade de conhecer o seu passado?  
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Este olhar da câmera leva ao estabelecimento, enquanto agente actancial 

nesta narrativa, de uma nova “personagem” que, a dado momento, assume o papel 

de coadjuvante na construção da grande protagonista que é a família. O carro, de 

certo modo, apesar de ser inanimado, quase ganha estatuto de ser vivo e membro 

da família.  

Conhecido por Boca de Sapo pelas suas características morfológicas, o Citroen 

é um modelo que no lançamento, em 1955, apresentou um design arrojado, 

revolucionário com inovações tecnológicas (suspensão hidropneumática, altura 

ajustável, sistema de freios e direção hidráulica), bem avançadas para a época. Por 

suas novidades e estilo diferenciado, era um carro de alto custo, o que determinava 

um público comprador específico, distinto, de personalidade arrojada e de poder 

aquisitivo alto.  

O Citroen Boca de Sapo marca um tempo específico, pois foi um dos grandes 

símbolos do renascer da França pós II Guerra e impôs o padrão e o estilo de uma 

época, o que leva a história a um tempo e contexto específicos. Com sua 

personalidade, características e participação na diegese adquire o status de (quase) 

um personagem e até poderia ser um personagem principal, devido à sua atuação 

intensa, forte e esclarecedora, o que também confere a ele o posto de (quase) um 

narrador. 

O carro auxilia a câmera, posta como narradora, ao servir de intermediário para 

o relato das analepses, viagens que ajudarão a esclarecer fatos e contribuirão para 

a construção da família. Por vezes, a câmera toma o carro como ponto de partida e, 

depois, segue mostrando o que e como este vê a história.  

A câmera é um narrador não participante, que não interfere na história, não tem 

voz, apenas impõe sua presença. Entretanto, o carro assume, pela câmera, o papel 

de “narrador” onisciente. Segundo as palavras de Barthes, este narrador é:  

 

 [...] uma espécie de consciência total, aparentemente impessoal, que emite 
a história a partir de um ponto de vista superior, o de Deus: o narrador é ao 
mesmo tempo interior às suas personagens (pois sabe tudo que se passa 
nelas) e exterior (pois que nunca se identifica mais com uma personagem 
do que com outra) (BARTHES, 1987, p.137). 
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Pela lente da câmera, quase como Deus, o carro “sabe” toda a história dos 

outros personagens, os quais têm apenas conhecimentos parciais; ele sabe dos 

acontecimentos todos, esteve presente nos fatos, vivendo a história junto com um 

dos protagonistas, participando nos momentos saudosos de Miguel.  

É nele que o avô viveu muito dos períodos bons e ruins de sua vida; 

acompanhou, junto com Miguel, possivelmente o nascimento do pai de Paulo e, 

depois, de Paulo. Em suas viagens, chega até a apresentar um futuro hipotético, 

mas que só existiu na divagação de um passado. É a partir da “sua sabedoria” que 

os outros personagens vão se reorganizar. E, por fim, no carro se encerra a trama, 

com a família nele, rumo a um novo horizonte.  

O carro então é este elemento fundamental que abre e fecha a narrativa, leva 

todos do horizonte ficcional para ser resolvido no horizonte real, Lisboa. Auxilia a 

personagem família a construir-se, funcionando como um veículo, literalmente, na 

“narração” de diversos momentos da história.  

Neste processo veicular, através do “olhar” implícito da câmera, o ponto de 

vista do avô surge através do carro que fornece pistas para a compreensão da 

construção da grande personagem, seja por imagens, diálogos e/ou efeitos sonoros.  

Tudo que o avô não pode esclarecer no passado, é agora revelado pelo carro. 

Ele “traz” as memórias do Sr. Miguel e permite que os fragmentos da família sejam 

revisitados e então compreendidos com outros olhos, comportando a formação da 

família. 

Este movimento provocado em direção à formação da família, entretanto só se 

dá a partir do desejo do neto, que faz o caminho inverso ao da mãe. Ela foi embora, 

ele vai em a busca do avô. Porém, tudo o que ele não sabe de sua história, deve-se 

aos condicionamentos impostos por ela, deve-se ao que ela não contou.  

Os únicos momentos nos quais o garoto apresenta um ponto de vista subjetivo 

são aqueles onde ele demostra o seu grande desejo de ter uma família (quando olha 

a foto do avô e ela “ganha” vida; quando ele vê a festa em família e quando numa 

das “viagens” com o avô, ele “vê” sua mãe, pai e irmãos).   

Segundo Machado, A. (2008, p.132) o ponto de vista subjetivo é “quando a 

câmera assume de fato a posição do observador” situação, pela Linguagem 
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Cinematográfica normalmente denominada de câmera subjetiva. No filme Atrás das 

Nuvens poucas vezes a cãmera assume este ponto de vista, além destes de Paulo, 

esta visualização somente acontecerá em mais dois momentos com a mãe. 

O ponto de vista da mãe é o de quem não quis saber as explicações e 

justificativas, ela desejava uma família e quando isso não foi possível da forma como 

almejou, partiu sem apresentá-lo. Assim, este ponto de vista da mãe apenas fica 

marcado quando ela entende o que se passou em dois momentos da cena 90.  

No ápice, num primeiro momento, quando ela vai em direção ao filho ao ouvi-lo 

cantarolar a ladainha que, a princípio, somente ela e o pai de Paulo sabiam e, num 

segundo momento, logo a seguir quando ela observa o desenho. São justamente 

dois momentos que marcam a relação de família como ela almejava.  

Na primeira situação ela estava com o companheiro à espera do filho; na 

segunda, o futuro hipotético do desenho já citado ao retratar como teria sido se o 

destino não tivesse reservado outro formato de família para ela.  

 

4.3.3.2.6 Narratário 

 

O narratário é a entidade fictícia para a qual o narrador se volta, narra a 

história, de forma explicita ou não. Pode pertencer à história como um narratário 

intradiegético ou se apresentar como narratário extradiegético, exterior à história. 

Segundo Vasconcelos (2008, p. 13), por vezes “o narratário é uma entidade 

incaracterizada, difícil de identificar”. No filme analisado, o narrador, a câmera, se 

dirige para a família, esta personagem que não se caracteriza materializada num 

corpo ou num obejto, mas na sua força potencial de existência. O narratário aqui é 

representado por esta força, por esta entidade potencial, a família, esta personagem 

almejada pelos protagonistas, construída ao longo da narrativa, mas somente 

efetivamente concretizada ao final.  

Diante desta compreensão sobre linguagem fílmica, a seguir analiso esta 

relação no filme Atrás das Nuvens. 
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4.4 O carácter simbólico da linguagem fílmica em Atrás das Nuvens 

 

A Linguagem Cinematográfica, através de formas simbólicas de expressão, 

extrai de uma seriação de acontecimentos configurações de sentido que determinam 

no espectador provocações interpretativas singulares. Sob este aspecto, faço aqui 

uma análise de como Jorge Queiroga encaminhou a LC com vista a um reforço 

simbólico no filme.  

O enredo do Atrás das Nuvens não é o de um filme objetivo. Nele Queiroga 

imprimiu marcas significativas de caráter simbólico trabalhando com a Linguagem 

Cinematográfica – síntese inicial (mote); jogo de luz e sombra; simbologia das cores; 

música e efeitos sonoros; construção da personagem; indícios e metáforas visuais – 

mensagens subliminares, simbologias, que propõem significantes e significados, por 

vezes expressos, por vezes ocultos, que, no decorrer da diegese, vão se 

entrelaçando e, ao mesmo tempo, desvendando o drama proposto.  

Em termos globais estas marcas realizadas por Queiroga constroem e 

reconstroem, num andar para frente e para trás, a narrativa e produz efeitos 

estéticos e expressivos determinantes. 

A síntese inicial (sequência 1) tem em torno de um minuto e trinta e seis 

segundos e faz o preâmbulo da narrativa. Ela acontece intercalando, por vezes mais 

rápidas outras mais lentas, nuvens e um senhor dirigindo um carro antigo. É uma 

sequência sem nenhum diálogo, apresenta os créditos iniciais sobrepostos às 

imagens, traz marcadamente um enfoque nas cores desbotadas, na iluminação 

estourada fora do carro e o senhor, algumas vezes no primeiro plano, na sombra. Se 

desenvolve num ritmo lento, de sonho e a música melancólica. Propõe um 

movimento cíclico de uma “viagem” nostálgica. A linguagem é expressiva, 

significante e subjetiva.  

Entretanto, questiona-se: Qual a importância deste preâmbulo na diegese do 

filme? Por que as pessoas que veem, precisam das informações iniciais de um filme, 

sejam visuais ou auditivas? Por que os cineastas criaram esta maneira, 

determinante, de contar as histórias audiovisuais, incluindo o preâmbulo? Se não foi 

uma forma de construção que direciona, coadjuva, dá sentido e ritmo a história, 
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sendo neste caso importante, não deveriam os mesmos então ter deixado de lado 

esta linguagem iniciada por Griffith por volta de 1915? 

Como dito anteriormente, em média, os primeiros dez minutos de um filme são 

determinantes. Segundo Souza (2001, p.1) até os anos 60, os créditos iniciais 

consumiam até dois minutos e meio do filme e aspectos da narrativa se faziam 

presentes logo nestes prelúdios.  

Entretanto, a partir da década de 70, predomina, neste início, apresentar 

apenas os principais itens da ficha artística. Field (1994) aponta que a partir de uma 

convenção em Hollywood, consideraram-se os dez primeiros minutos da narrativa 

fundamentais, sendo indicado neste momento apresentar a trama e os créditos 

iniciais para o sucesso comercial do filme. 

Neste sentido, o preâmbulo introduz à atmosfera, à proposta do filme, além de 

créditos iniciais, o que desencadeará os ganchos necessários à amarração da 

diegese, ao ritmo. O prólogo conduz o espectador à narrativa, desenvolvendo 

mensagens estratégicas capazes de provocar nesse sensações de curiosidade, 

interesse, incômodo, desequilíbrio para acompanhar e desvendar as incógnitas da 

história.  

A contradição entre o passeio de carro, ao sol, que parece demonstrar 

tranquilidade, se apresenta nos momentos de sombra nos quais o senhor, valorizado 

pelo primeiro plano, evidencia-se “encoberto”, na “escuridão” impondo certo 

estranhamento. Isso demonstra também solidão e sofrimento da alma.  

A luz intensa e estourada, fora do carro, propõe este contraste, ou seja, ele não 

está na luz, na claridade, no seu melhor momento. Por exemplo, quando está na 

frente do pára-brisas desenha o senhor sombreado dentro do carro e impõe 

dificuldade em ver o horizonte. Por outro lado o travelling em direção a uma casa 

num alto, branca e nítida, a coloca num “horizonte” distante. A mudança de cor de 

desbotada e esfumaçada para cores vivas, aponta para novos ciclos. 

Outra exemplificação é verificada na simbologia demonstrada no movimento do 

personagem ao sair do carro, num plano detalhe. No momento em que coloca um pé 

depois do outro no chão, direciona para o peso no sentido do sofrimento. Noutro 

momento, num plano conjunto, ao abrir a porta do carro e sair, aponta para uma 
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nova fase na vida. São subordinações colocadas para o espectador, conduzindo e 

convidando o mesmo a entrar, acompanhar e desvendar os significados da diegese. 

Outro fator preeminente neste preâmbulo se refere às correspondências. Estas 

cenas iniciais alvitram conexões com cenas do decorrer da narrativa “em si” (já que 

estas são somente introdução). Exemplifico aqui pela cena 2 em que aparece o título 

entre nuvens e tem um componente sonoro de avião decolando exacerbado.  

Liga-se diretamente com as cenas 27, 28, 29, 30 e 31 – Paulo arrumando a 

mochila e saindo para viajar; o mapa de Moçambique que o avô consulta para sair 

para mais uma viagem; Paulo andando pela estação para pegar o ônibus e viajar; o 

boca de sapo visto do alto e o avô saindo para mais uma viagem, bem como Paulo 

viajando de ônibus – ou seja, as cenas iniciais, principalmente as das nuvens com 

efeitos sonoros de avião decolando e pousando, sugerem necessariamente as 

viagens que, em seguida, comporão a narrativa.  

Outro exemplo ainda, é visto na cena 9, onde o avô aparece sombreado, no 

carro, pela luz estourada na frente do pára-brisas e, ao lado, há uma casa num 

monte. Tal cena tem correspondência com a de número 36, momento em que Paulo 

chega nas terras do avô e visualiza a casa no monte, a mesma cena em que seu 

avô tem a foto no cavalo.  

Tem correspondência também com a cena 54, pois a casa no alto era o sonho 

do avô em manter a família, sendo mostrada a partir de uma panorâmica geral do 

terreno até parar nela e, na sequencia, surge Paulo com o desenho do que seria a 

família ali. Temos ainda o início da cena 62, praticamente igual à 9, porém nela se 

vê um pouco mais do carro, o horizonte é nítido e as cores vivas. 

A cena 18 faz a transição do preâmbulo para o início da diegese, o boca de 

sapo está no centro do plano geral que inicia fechado, com duas faixas pretas, uma 

em cima e outra embaixo delimitando, retangularmente, a imagem e se abre 

ocupando a tela toda.  

A música passa de pesarosa a alegre, os efeitos sonoros são o canto de 

passarinhos e as cores de desbotadas/esfumaçadas passam a cores vivas da luz 

natural do dia, do sol. Suas correspondentes são as cenas 116 e 117 que encerram 

o filme, em que o avô guiando o boca de sapo, segue com o neto ao lado e a mãe, 

no banco de trás, em direção a um horizonte de sol e cores vivas, todos a cantarolar. 
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Para além destes, outros exemplos poderiam ser aqui apresentados, entretanto 

penso que já ser o bastante. E, mais do que isso, pode-se assinalar que esta 

primeira sequência introduz e enfatiza, de modo expressivo e poético, quem é este 

senhor (um protagonista), como ele vive (na solidão), do que ele sofre (é um homem 

dividido) e aponta para final próspero (abre-se uma “luz/porta” - mudança de cor e 

iluminação). Ou seja, cria uma atmosfera de resumo do filme que os autores Souza 

(2001) e Field (1994) afirmam ter imenso significado para a contextura da diegese. 

No que diz respeito a luz/sombra, Queiroga faz uso da iluminação e da sombra 

em diversos momentos do filme para justamente, a partir deste recurso, estabelecer 

toda a atmosfera e simbologia possíveis visando transmitir suas mensagens. 

A luz, para além do registro da imagem, conforme aponta uma das 

possibilidades em Carmona (2002), incuti mensagens subjetivas nos personagens e 

cenários, o que leva, por vezes, à reflexão do espectador, possibilitando a 

compreensão de informações contidas nos planos e cenas. 

Queiroga evidencia o jogo de luz e sombra pontuando momentos marcantes 

em que determina pistas à construção da diegese, por exemplo: quando Paulo 

observa da janela a festa de um garoto em família, num apartamento vizinho.  

Ele está no escuro, na penumbra, o que poderia ser entendido como o 

momento vivido pelo garoto, um estado da alma do desejo interiorizado de ter uma 

família. Embora a iluminação seja de cunho realista, as cores apresentam-se 

predominantemente quentes. Por outro lado, em alguns momentos o avô aparece 

sob uma iluminação azulada que confere uma frieza visual sublinhando o estado de 

espírito do personagem.  

Mais adiante, Queiroga “brinca” com a luminosidade quando o garoto está no 

armário e a luz é filtrada através das ripas da porta deste móvel. Salvaguardados os 

efeitos estéticos de elevada beleza, a cena assinala o estado emocional de 

aprisionamento em que se encontra Paulo.  

As cores são outro elemento considerável na obra de Queiroga e representam 

um papel importante nos estados comportamentais das personagens por conceber 

vínculos referentes, metafóricos e indiciativos entre objetos, cenários e imagens. 

Neste sentido, a cor transmite significados e sensações que asseguram uma 

comunicação, estabelecem um vínculo expressivo.  
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A relação das cores marca esta presença nos diversos momentos da narrativa, 

Queiroga se utiliza delas para frisar passagens (passado e presente), anunciar 

acontecimentos (acidente), propor identificações (cor dos carros) e expressar 

sentimentos (melancolia, felicidade). Por exemplo, ele apresenta a narrativa 

realizada em duas linhas paralelas, que, além da luz e de outros referentes, se 

diferencia pelas cores e seu brilho.  

A linha do presente é contada com cores vivas, vibrantes, brilhantes, à 

iluminação quase sempre do sol, da luz do dia, mais quentes. Já a linha do passado, 

ele apresenta em cores esbranquiçadas, opacas. A iluminação é esfumaçada, sem 

brilho, dando a este período de tempo uma aura de sonho mais lenta.  

É interessante observar inclusive a passagem de um processo para outro na 

sequência 18 (01:32) quando o Sr. Miguel sai do Citroen e o deixa suspenso no 

patamar. Até este momento, mesmo sendo presente, as cores representam a aura, 

o passado. Entretanto, a seguir, como se o sol mudasse a cena, clareando o carro e 

o lugar, as cores tornam-se vibrantes, postulando o entendimento de um processo 

de iluminação, clareamento, solução que ocorrerá durante a narrativa. 

Com a música, como uma criação atmosférica, agrega valores e sentidos 

cumprindo funções que acrescentam uma aura própria ao filme. Costa, F. (2011), diz 

que os significados e efeitos da música presentes nas suas estruturas imperativas, 

são influenciados pelas experiências culturais e sociais relacionadas a ela, como 

também no posicionamento cultural ou social do ouvidor. Segundo Costa, F.:  

 

Não são poucas as funções que a música [...] opera no universo 
cinematográfico: seja na produção de sentido de um filme ao endereçá-lo a 
um público específico, usando-a como forma identitária; seja como 
elemento fundamental para a própria narrativa fílmica, desempenhando 
ações, caracterizando personagens ou compondo climas. Não são poucos 
os usos culturais que ela pode exercer dentro de um filme, demarcando com 
certa facilidade períodos históricos específicos, grupos étnicos e raciais ou 
mesmo construindo identidades nacionais, bem como nichos de mercados 
segmentados, além de servir como fonte de inspiração (COSTA, 2011, 
p.103). 

 

Assim, a música constrói atmosferas, propõe um universo de envoltura do 

filme, que o orienta tanto de maneira a atingir o espectador de forma psicológica, 

quanto na construção de um discurso ou argumentação.  
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No filme de Queiroga, a música original, com sua inserção, mais 

marcadamente na abertura e nas cenas finais, emoldura o filme e traz no seu bojo 

indícios/sinais que afetam o espectador principalmente em forma de discurso. 

Cíclica e melancólica, acompanha o ritmo da diegese, propõe um iniciar e reiniciar 

de etapas nostálgicas da vida dos personagens.  

A melodia que se repete num formato circular é pontuada com algumas 

variações, as quais funcionam como uma espécie de discurso que projeta o 

encenado, quase como uma voz que encena, refina os desdobramentos narrativos e 

leva um recado para o espectador.  

Esta espécie de “cíclico retorno” repetitivo, somado a outras pistas (iluminação, 

cor, efeitos sonoros) antecipa o destino da personagem, o patriarca (Sr. Miguel) 

entre altos, baixos, idas e vindas, ele retoma o seu posto, compondo a família, num 

“final feliz”. Desta forma é possível entender que a música possui a função, 

juntamente com as imagens, de narrar a história. Como um interlúdio musical, 

propõe avanço à narrativa.  

Ao articular às imagens uma melodia poética, uma trilha musical expressiva, 

narrativa e participante, considerando a combinação com silêncios que também 

apresentam um valor estético e expressivo, Queiroga destaca na sua proposta 

estética a força de um gesto narrativo autoral. 

Na esfera dos efeitos sonoros, Queiroga solicita ao espectador recorrer a 

conceitos construídos, pois traz sons que, propositadamente, remetem a padrões 

culturais previamente determinantes. 

Segundo Venâncio (2011 p. 127) os efeitos sonoros “têm o papel de ilustração 

e exagero situacionais, sejam climáticos, sejam de movimentação. Eles, em si, 

possuem algo, para a linguística tradicional, que fica distante da significação, algo 

que podemos chamar de referencialidade”. 

Para Viana (2011) os efeitos sonoros (ou sonoplastia) são entendidos como os 

ruídos incorporados de forma intencional num filme para que o ouvinte reconheça e 

estabeleça as associações com o (s) objeto (s) representado (s); pelo seu caráter 

referencial. Atua como um índice. Os sons, neste caso, remetem à memória a 

lembrança de algo/alguém familiar, que apoia enquanto referencia e remetem a 

algum sinal/situação/objeto conhecido. 
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A perspectiva sonora desenvolvida por Queiroga pode ser vista desta forma, 

pois causa sinestesia. Entretanto, cabe-lhe também o viés da paisagem sonora, 

termo desenvolvido pelo compositor Raymond Murray Schafer (2001), voltado para 

música, de forma a determinar os sons do ambiente como um todo, o ambiente 

acústico. Tal termo vem sendo utilizado em estudos de Cinema e Audiovisual. 

Enquanto isso, Schafer determina o som ambiente como: 

 

[...] o som fundamental, ou seja, um som básico de ancoragem de um 
ambiente (como os sons da água, do vento, dos pássaros, insetos e outros 
animais, sons que muitas vezes não são ouvidos conscientemente), como 
se fosse a “tonalidade” musical do ambiente, em torno da qual o material à 
sua volta pode “modular”; o sinal, ou seja, um som destacado, ouvido 
conscientemente, para o qual a atenção é direcionada (os “avisos 
acústicos”, como sinos, apitos, buzinas, sirenes); a marca sonora, um som 
característico de um determinado lugar e que seja particularmente notado 
pelo povo daquele local (SCHAFER, 2001, p-26-27). 

 

No filme, os efeitos sonoros preenchem a subjetivação provocando a 

ambiência do lugar. Por exemplo, no sobressalto do avô durante a noite ouve-se o 

latido de cachorros e o som de grilos e insetos próprios de noites em fazendas. No 

momento em que a mãe está no banho, o barulho da água do chuveiro é bem 

presente.  

Por outro lado, além dos sons próprios dos ambientes (que não 

necessariamente foram captados no ambiente) Queiroga modula efeitos sonoros, 

tipo: ao sobressalto do avô une-se um som de sino em destaque chamando a 

atenção do espectador, pois na madrugada não é comum se ouvir som de sinos. 

Neste caso, o som remete a um tom fúnebre.  

Num outro momento, quando mãe e filho estão na cozinha, na cidade, os sons 

dos carros, da movimentação de rua, além dos da própria cozinha são colocados de 

forma a evidenciar a interferência deles no ambiente e na relação de ambos; ou, 

ainda, quando Paulo está no armário, o silêncio é quebrado pelo arrastar de uma 

caixa e o passar das fotos, sons proeminentemente marcados.  

O silêncio tem papel importante na narrativa. Como o som, é repleto de 

significados, pode ir da dor, negação, repressão, omissão ao segredo, à 

contemplação, afetividade, contentamento, entre outros. Diferentemente da ausência 
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de barulho, ele é o efeito contrário ou contínuo, corta ou sucede um som (palavra) e 

estabelece a relação do fenômeno acústico com o não acústico, De acordo com 

Chion (2011, p. 50) o silêncio “é o negativo de um som que ouvimos anteriormente 

ou que imaginamos; é o produto de um contraste”. 

Em Queiroga a proeminência do silêncio é destacada pelo seu valor narrativo 

que converge nos sentimentos das personagens e na proposta de hiper-realismo 

encaminhado pelo cinema contemporâneo.  

É possível perceber estas passagens, por exemplo, na sequencia 3, quando 

Paulo e a mãe estão jantando; na 6 quando o garoto está no armário; ou mesmo na 

7 no sobressalto do avô. Em todos estes momentos, tanto se ressalta o sentimento 

das personagens, como estes momentos são alçados pelos ruídos envoltos, 

provocando o que já foi discutido acima com relação aos contrastes gerados pelo 

silêncio. 

Ao analisar a evidência dada ao som em determinadas obras, Costa, F.M. 

aponta como este, ao contrário, impulsiona o silêncio no hiper-realismo sonoro do 

cinema latino-americano. Sobre isso comenta: 

 

[...] vem se tornando cada vez mais comum esse cuidado em construir um 
som ambiente mínimo, mesmo quando hoje há tantas possibilidades de 
superpor sons, para destacar momentos fundamentais da história. Há, 
nesses casos, uma escolha deliberada de, ao invés de preencher a sala de 
cinema com manifestações sonoras que ajudassem a construir o espaço da 
ação, causar uma impactante sensação de silêncio (COSTA, F. M., 2011, 
p.86). 

 

Ou seja, há um movimento na narrativa sonora do cinema contemporâneo para 

expandir a percepção da cena, criando situações de enfâse em determinados 

objetos, com a finalidade de ressaltar o momento. Queiroga se utiliza deste 

movimento para ressaltar o silêncio, dispõe de sons extra ambiente para ressaltar 

provocações do silêncio na cena. Segundo Capeller (2008, p.66) seria tornar o som 

“mais fiel à realidade do que a própria realidade”, e, a meu ver, Queiroga propõe e 

provoca esta circunstância, provoca este silêncio a partir dos sons reforçados de 

“realidade”.  
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Referente aos indícios localizados no filme, o dicionário Houaiss (2001) 

apresenta que, indício “indica, com probabilidade, a existência de (algo); indicação, 

sinal, traço [...] marca deixada por; vestígio [...] circunstância que possui relação com 

o fato [...] possibilitando a construção de hipóteses com ele relacionadas”. No 

contexto narrativo, os indícios oferecem pistas premonitoras que irão se concretizar 

em fases posteriores.  

Para o receptor incauto, são pistas que apenas ganham sentido ao serem mais 

tarde percebidas como fatores concretos. Isto dito, os indícios apenas são 

reconhecidos como tal muito depois de serem apresentados. No caso do filme Atrás 

das Nuvens, muitos desses indícios estão presentes no “mote”, no primeiro minuto e 

trinta segundos em que, de forma intercalada com os créditos iniciais, surgem 

imagens dizendo mais do que se possa imaginar à primeira vista.  

Na obra há uma concentração de indícios nos primeiros minutos do filme, 

quando Queiroga apresenta uma síntese daquilo que serão os principais eixos da 

sua narrativa, desconstruídos ao longo do filme de forma cíclica. De modo especial, 

o realizador “prepara” o espectador para o drama desta família e, de forma velada, 

lança todas as questões centrais da obra. 

Queiroga traz de forma lacônica, mas muito expressiva, as informações 

necessárias à constituição do enredo: os elementos de aura do preâmbulo; as 

analepses (memórias) mais adiante; os elementos de cor e iluminação para suscitar 

as mudanças de atitude e os (re) encontros; a abertura de porta sugerindo novas 

possibilidades; o carrinho e suas voltas como meio de metaforizar os percursos do 

carro e “seus encaminhamentos”, guiando nosso olhar para os motivos dos 

desencontros e reencontros. Enfim, ele consegue o esperado e proposto por uma 

abertura de enredo: abreviar a história.  

Os indícios pontuados pelo realizador no minuto inicial desta obra são o carro 

sobre estacas; a cor vermelha; o senhor no volante; a casa do monte; e o pé a sair 

do carro. Tais vestígios introduzem elementos centrais para a diegese, mensagens e 

simbologias que conduzem à construção de forma expressiva e significativa de uma 

narrativa potente. Até então o espetador não terá ainda consciência, nem da carga 

simbólica, tão pouco do grau de subjetividade comportado por tais indícios. 
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Machado, N.J. (2001, p.23) apresenta um atributo essencial para alcançar os 

indícios:  

 

[...] é preciso sabedoria para lidar com indícios, para buscar o fundamental 
no particular, para distinguir a sutileza decisiva do pormenor irrelevante. É 
necessário não fugir das relações subjetivas: afinal, a subjetividade é uma 
dimensão característica, não é um defeito dos processos de avaliação 
(MACHADO, N.J., 2001, p.23). 
 

 

Neste sentido, os indícios são elementos normalmente para serem percebidos 

na subjetividade do contexto e assinalam a narrativa, aludindo guias para a 

composição da diegese. 

O carro, seguindo este raciocínio, deixa indícios de quem seja o dono, pois é 

de alto custo, arrojado, inovador, para pessoas que, como o Sr. Miguel, têm 

personalidade forte. Entretanto, fica o questionamento: Por que um carro destes está 

parado em cima de estacas, suspenso sob um patamar? Ele não toca o chão, 

sugerindo, supostamente, não tocar a realidade.  

A cor do carro será reforçada mais tarde pela cor do carrinho guiado por Paulo 

e pela cor do vinho e, posteriormente, pela cor do sangue no acidente. Este indício – 

a cor vermelha – surge sempre associado e reforçado cada vez que se junta a novos 

indícios. 

A casa do monte remete a um dono abastado, com boas condições de vida, ao 

tempo que, pela cor branca, instalada num local elevado, sugere tranquilidade, paz, 

descanso ao lugar, próprio para viver em família, apontando também características 

pessoais do protagonista.  

Ao surgir envolta num brilho ofuscante, a cas leva à simbologia de sonho, de 

desejo, algo de difícil alcance. Nos primeiros momentos, o espetador não 

compreenderá esse “encantamento”. Apenas mais tarde se saberá que a casa foi 

construída para abrigar o futuro idealizado por este senhor. Para essa casa, o 

homem em questão projetou um futuro “à sua medida”. 

Outro indício presente é o pé mostrado ao descer do carro. Trata-se de um pé 

de homem, envergando uma bota pesada, num passo robusto, mas cansado. 
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Aquele descer do carro, de forma lenta e sobrecarregada, induz a um estado 

psicológico, um sofrimento, uma solidão, estendida ao longo do filme. 

O homem ao volante, desconhecido a princípio, dirige o carro e assobia. Este 

dirigir sem sair do lugar, propõe viagens das quais o filme trata. Estas vão ocorrer 

tanto de forma física, quanto por lembranças, já que as personagens vão se 

deslocar de um lugar a outro (entre Lisboa/Alentejo/Lisboa), mas vão se deslocar, 

essencialmente, pelas recordações, indo buscar no passado subsídios para se 

reencontrar no presente. 

Outro fator que aparece fortemente como caráter simbólico no filme são as 

metáforas visuais. Em seu Dicionário de Figuras de Linguagem, Cherubine 

conceitua metáfora como: 

 

 [...] qualquer identificação semanticamente equivalente ou qualquer 
associação de uma coisa por outra pela substituição de uma palavra ou 
frase de um campo semântico ao qual ela naturalmente pertence por uma 
palavra ou frase, no contexto, de outro campo semântico menos usual 
(CHERUBINE, 1989, p.25). 

 

Este autor ainda esclarece que a metafora (ibidem, p. 44) é uma “figura de 

linguagem em que se dá a substituição da significação natural de uma palavra por 

outra em virtude de uma relação de semelhança subentendida”. Destaca-se, então, 

o caráter instaurador de construção de sentido da metáfora pela criação de 

semelhança, propiciando uma relação de identificação de um objeto para outro.  

Afora os indícios no preâmbulo do filme de Queiroga, todos eles com enorme 

carga metafórica, existem, ao longo desta produção, várias outras metáforas visuais 

contribuindo para a construção de mensagens subjetivas e apenas aludidas.  

Ao abrir o filme propriamente dito, surge uma criança, Paulo, brincando com 

um carrinho vermelho. O carrinho vermelho, de controle remoto, é uma metáfora do 

Citroen. Ele tem a mesma cor do carro onde se conta parte de uma história muito 

importante. Este carrinho, ao ser esmagado na estrada, incorpora a história do carro 

do avô da criança. Metaforicamente, ele é uma cápsula narrativa.  

Naquele esmagamento é antecipada a catástrofe que desmembrou a família. 

Ou seja, sua participação inicial, na forma de brinquedo, deixa subjacente parte da 
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história do carro real e “quase protagonista”, da mesma cor e que, nas analepses, 

aparece circulando por entre os montes até sofrer um acidente. 

Outra metáfora visual é o desenho repetidas vezes mostrado ao longo do filme. 

Nele aparece com traço infantil, feito com lápis de cor, uma família cmpleta com pai, 

mãe e três crianças. Este desenho é “recolhido” das lembranças, e convida a 

construir uma representação paralela do modelo de família ideal. É a metáfora do 

ideal sonhado: a família. 

Os diálogos não fazem parte das marcas impressas de Queiroga neste 

trabalho. O filme é mais visual, sua história é contada visualmente. Fala alto a 

construção fílmica, na qual quase não se precisa das palavras. Elas têm pouca 

importância, não contam a história, a linguagem é direta, os diálogos são curtos, não 

levam ao avanço da narrativa, Eles estão ali apenas para apoiar a história, quase 

como legendas. 

A linguagem utilizada é corrente e clara, desprovida de complexidade 

estilística. Os diálogos são singelos, não têm peso na construção narrativa, não 

trazem grandes reflexões filosóficas. Há pouca importância no que é dito, a 

importância maior está no “como é dito” e isso não reside nas palavras, mas nos 

conteúdos imagéticos em que é dito. Nesse sentido há pouquíssimas sequências em 

que os diálogos contribuem para o avanço da narrativa.  

Merecem destaque os seguintes momentos: na sequência 8, ocasião na qual a 

mãe prepara o café da manhã para o filho e este tenta saber sobre o avô, ela 

reprova o interesse dando uma pista inicial de qual caminho o conflito irá percorrer. 

Na sequência 58 em que Carlos (pai de Paulo) leva sua companheira grávida e mais 

dois amigos para almoçar na casa de seu pai, o Sr. Miguel chama o filho para 

conversar e os dois se desentendem porque Carlos não quer assumir os negócios e 

a fazenda do pai. O rapaz quer seguir seu caminho com sua companheira e seu 

filho, em Lisboa. Neste momento os diálogos também dão um pequeno avanço à 

narrativa, deixando claro o interesse divergente em formar a família.  

A sequência 90 marca o movimento inverso com os diálogos, marca o clímax, 

quando a mãe discute com o sogro e, a seguir Paulo recita a ladainha: “Joana, 

Filipa, Hugo, João, Diogo e André”, que apenas ela havia cantado para o pai dele. 

Neste momento ela entende a busca do filho, que é a sua também, na ânsia de ter 
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uma família. Nesse momento preciso, a componente verbal ganha relevância no 

avanço da narrativa, servindo mesmo de virada na ordem dos eventos. Esta 

centralidade da palavra dita é, no entanto, mínima em comparação com a grande 

carga visual de toda a obra. 

Os diálogos sozinhos não contam a história, a narrativa não progride muito com 

os mesmos. Compreende-se algumas coisas, mas eles apenas sublinham a ação, 

não fazem a ação, não criam, não promovem avanços.  

Esta circunstância é significativa no momento de se discutir a relevância de 

uma audiodescrição num filme desta natureza. Como os diálogos são muito fracos e 

as imagens são significativas e fortes, ha a necessidade de uma audiodescrição que 

dê o suporte necessário à compreensão do filme, no sentido de abarcar o alcance 

da narrativa poética e expressiva impressa nas imagens. 

A partir de tais compreensões acerca do filme, é feita agora a análise das duas 

versões de AD realizadas para Atrás das Nuvens, tendo como ponto de partida 

visualizar se as mesmas captam e transmitem as nuances visuais conferidas pelas 

estratégias fílmicas atrás elencadas. 

 

4.5 Análise comparativa das duas audiodescrições de Atrás das 

Nuvens 

 

Nesta pesquisa faço um comparativo entre as duas versões de audiodescrição 

encontradas para o filme Atrás das Nuvens. As duas foram realizadas no mesmo 

período (setembro/2008), por audiodescritores diferentes, gerando, 

consequentemente, versões de ADs distintas. 

O roteiro de audiodescrição da versão 1, para TV, foi elaborado com 495 

entradas, sendo as falas isoladas identificadas pelo tempo de entrada e saída. A 

versão 2, para DVD, foi elaborada com 293 entradas, sendo as falas integradas com 

as falas dos personagens, dos efeitos sonoros e da música.  

A análise tem por base os efeitos desencadeados pela Linguagem 

Cinematográfica enquanto poética, mais especificamente abertura de enredo, jogo 
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de luz e sombra, simbologia de cores, música e códigos sonoros e construção da 

personagem visualizados nos primeiros sete minutos e trinta segundos do filme. 

Elegi estes primeiros minutos porque, em média, os primeiros 10 minutos de um 

filme, como já dito, são determinantes para se criar o enredo, o tom, o ritmo e, por 

vezes, um grande resumo da diegese. Para a AD não é diferente. Segundo Neves:  

 

É nos primeiros minutos, também, que se estabelece o estilo, o ritmo e o 
tom da AD, que se deverá manter ao longo do filme. Ali se assentam as 
principais peças sobre as quais se irá desenvolver todo o discurso (NEVES, 
2011, p.53).    

 

Para este processo foi desenvolvida uma tabela constando, primeiro um roteiro 

a partir do filme original sem AD, esmiuçando cena por cena, detalhando a narrativa. 

No segundo momento, foi feita a decupagem, descrevendo a Linguagem 

Cinematográfica encontrada em cada cena.  

Em seguida, no terceiro momento, foi introduzida nesta grade a transcrição das 

ADs do filme, desenvolvidas para TV e DVD, incluindo cada entrada de acordo com 

as cenas do roteiro. No quarto momento, analisei as ADs de cada meio, (TV e DVD) 

observando como cada uma tratou ou não a Linguagem Cinematográfica do filme e 

seus efeitos. 

Sendo a Linguagem Cinematográfica um conjunto de recursos criados para 

compor o universo fílmico, direcionando caminhos de como contar uma história, 

entendo que compreender estes caminhos proporciona ao audiodescritor e também 

ao espectador, a ampliação das possibilidades de interpretação da narrativa, que, 

com seus signos escolhidos e dispostos intencionalmente, desenvolve percursos 

para a contextura da história. Como então negar o acesso aos efeitos desta 

linguagem às pessoas com deficiência visual?   

Inicialmente, o recurso foi direcionado a pessoas com deficiência visual, mas 

depois passou a atender também a outros grupos – pessoas com deficiência 

intelectual, idosos, disléxicos, e ainda, de acordo com Neves (2011, p.11) “pessoas 

que se encontrem numa situação de desvantagem em termos pessoais, sociais ou 

ambientais”. 
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Como então a tradução audiodescritiva consegue anunciar para estas pessoas 

a poética contida nas imagens filmicas? Metz (1971) aponta que no cinema o 

espectador nunca perde a consciência de estar diante de um espectáculo. Seu 

conhecimento enquanto sujeito é duplo: de um lado, tem a clareza de estar diante de 

um espetáculo imaginário e, de outro, numa posição passiva e externa. De acordo 

com ele, esta segunda condição acaba por promover no indivíduo a identificação 

com fatos de percepção real e o imaginário-percebido se reconstitui como 

continuidade no interior do sujeito.  

Isto pressupõe uma subjetividade que implica um olhar singular, sensível ao 

que a Linguagem Cinematográfica sugere. Por outro lado, os cânones da 

audiodescrição preceituam que a AD seja realizada de forma objetiva, sendo 

precisa, direta, fiel, autêntica, concisa (Snyder, 2008), sem dar vazão a mais de um 

entendimento da imagem (Lima, 2010), não seja abstrata, enfim descreva 

exatamente o que vê, conforme inclusive nos diz Snyder (2008) frisando tal 

pontuação com as seguintes letras WYSIWYS, “What you see, what you say”23. 

Assim, a seguir desenvolvo uma análise detalhada de como as duas versões 

de AD para o filme Atrás das Nuvens levou em conta esta relação de objetividade, 

de tratamento narrativo e de respeito à LC. 

 

4.5.1 Análise detalhada e problematização das duas ADs 

 

A análise da abertura do enredo foi organizada com fragmentos divididos por 

sequências e cenas. Os fragmentos são apresentados em tabelas onde cada 

sequencia é definida por números (1 a 8), por tema e pelo tempo; e as cenas 

delimitadas por números (2 a 25). Em cada cena há as entradas de cada versão de 

AD e o tipo da tradução (objetiva, subjetiva, expressiva ou poética); em seguida uma 

breve descrição da compreensão da LC (aplicando as definições do subcapítulo 

3.2). Cada tabela é seguida da análise da AD e do tratamento à LC. 

                                            

23
 O que você vê é o que você fala (SNYDER, 2008). 
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Nos fragmentos analisados os temas são: abertura de enredo; jogo de luz e 

sombra; simbologia de cores; música e códigos sonoros; e construção da 

personagem; elementos essenciais da LC no filme analisado. A intenção é a de 

perceber como se transpõem esses elemtos quando expressos pela leitura da 

poética da LC, já que entre outros (transições, articulações narrativas, fade in etc.), 

constituem desafios para a AD, porque são específicos para a construção visual.  

 

Sequencia 1 – Os créditos iniciais - cenas 2 a 17 (00:00 à 01:36) 

 

O título aparece à frente de nuvens brancas e mostra parte do céu azul, onde a 

câmera subjetiva, com um dolly in lento e o som alto de um avião decolando, 

propõem uma viagem. A música dá um tom melancólico. 

A versão 1 não faz descrição, apresenta o título. Na versão 2, a descrição junto 

com o som, propõem a noção de viagem. 
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Um senhor em seu carro, valorizado pelo primeiro plano, apresenta um certo 

estranhamento; a sombra o mantém “encoberto”. Há uma luz intensa ao fundo, fora 

do carro, que propõe um contraste o qual o coloca na “escuridão”, ou seja, ele não 

está na luz, na claridade, no seu melhor momento, a música em sua proposta 

melancólica, remete à nostalgia. 

 

A versão 1, apresenta os créditos referentes ao Apoio Financeiro. A versão 2 

traz o detalhe da cor do carro (vermelho), informação antecipada, já que nesta cena 

ainda não se vê a cor do carro, porém fornece aí indicações da construção narrativa, 

já que o vermelho pontuará todo o percurso narrado; por outro lado, não fornece 

indicações do contraste luz/sombra em que se encontra o personagem.  
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As nuvens e o som alto de “avião entre nuvens” e vento forte mantêm a 

proposta de uma viagem. 

 

Nenhuma das ADs faz a descrição das nuvens neste momento. Na versão 1, 

entendo ter sido uma escolha não descrever as imagens iniciais para dar prioridade 

aos créditos do filme. Aqui também, as diretrizes da AD (UNE, 2005; NEVES, 2011) 

colocam que, se possível, deve-se inserir os créditos iniciais logo na abertura. 

Porém o ITC (2000) indica que estes podem aparecer junto a uma sequência 

importante, sendo talvez melhor para comprimi-los bem no início ou, ainda, 

descrevê-los antes do surgimento real do filme na tela. No caso do filme Atrás das 

Nuvens, uma destas sugestões do ITC seria a mais indicada, pois as cenas iniciais 

constroem o enredo e o ritmo do filme, sendo necessárias suas descrições.  

Para a versão 2, como são fornecidas em outras situações, entendo que não 

foi repetida, para não sobrecarregar de informações, e, desta forma respeitar o ritmo 

do filme. Até porque nas diretrizes da AD, a norma britânica (ITC, 2000) por 

exemplo, diz que a descrição em demasia pode sobrecarregar o espectador, 

tornando exaustiva a compreensão do todo. É preciso encontrar equilíbrio suficiente 

entre concisão e excesso.  
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O movimento de panorâmica suave na altura do pára-brisa do carro, composta 

com um primeiro plano e o som do vento apresentam a tranquilidade e a satisfação 

do senhor, de uma relação intensa, ao guiar seu carro vermelho. Esta situação se 

opõe, quando as cores opacas (apesar da cor vermelha do carro), e mais o senhor 

na sombra, o colocam com um peso de escuridão. Esta condição ainda se completa, 

quando na imagem anterior, o ponto de vista apresenta-o como um homem dividido; 

e acentua e contrasta o efeito com a luz estourada ao fundo, fora do carro. 

 

A versão 1 descreve os créditos: decoração João Martíns, Guarda-roupas 

Carla Figueiredo. A versão 2 deixa entender a tranquilidade proposta pela descrição 

“sorri” que propõe uma leveza, porém não aponta para este homem dividido e na 

“escuridão”, informações que propositadamente são articuladas pela Linguagem 

Ccinematográfica.  
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Apenas as nuvens e o céu azul, entretanto quando associadas ao som de 

avião entre as nuvens e o vento forte, propõem que a viagem se mantém; as nuvens 

são alvas, porém densas. 

 

A versão 1 sinaliza os créditos: Casting: Patrícia Vasconcelos. A versão 2 

sinaliza “De novo o céú”. Como dito na anáilise das cenas 4 e 6, os direcionamentos 

da AD, propõem que descrever em excesso, por vezes sufoca o espectador, porém 

entendo que, no caso das passagens das nuvens, é necessário em alguns 

momentos pontuar que elas se fazem presentes na tela, compõem o (con) texto. 

Digo ser, quando possível, realmente necessário descrevê-las, dando detalhes, 

adjetivos etc; quando não for possível ou for demais, sinalizar a sua passagem, 

como o fez a versão 2, demarcando a presença das mesmas, como é propósito da 

LC.    
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Na frente do carro é como se não houvesse horizonte, pois a luz estourada não 

permite ver com nitidez, apresenta uma “viagem” que não pode avançar, pois não é 

possível enxergar adiante; ao mesmo tempo, ao lado, temos uma casa num alto, 

branca, nítida, como um bom lugar para onde se dirigir, porém apresentando-se 

como distante. A primeira perspectiva é apontada pela luz estourada na frente do 

pára-brisa, o desenho escuro do carro e do senhor dentro do carro, por causa da luz 

contra; já o travelling em direção à casa mostra um horizonte que pode ser 

alcançado. Ou seja, a LC  narra que o caminho é obscuro, difícil, mas alcançável. 

 

A versão 1 apresenta o crédito: som Francisco Veloso. A versão 2, ao 

descrever “contra a luz” permite entender que há dificuldade de ver o que esta à 

frente, que o caminho para o horizonte é obscuro, complexo. Por outro lado, ao 

descrever “Ao longe, a casa do monte”, coloca esta num horizonte distante, mas 

alcançável, já que casa em si é sempre sinônimo de porto seguro, de lugar bom de 

chegar. Nesta descrição é interessante perceber que a AD pontuou, não como uma 

casa qualquer num monte qualquer, mas do monte, ela acentuou de forma que se 
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perceba ser uma casa e um lugar específico, como algo a se prestar atenção, 

importante para a narrativa, possivelmente porque na cultura portuguesa sabe-se 

que as casas do monte são da região pobre do Alentejo, onde estrangeiros e mais 

abastados adquirem propriedades a preços bem menores e desenvolvem grandes 

latifúndios, ou seja, pessoas de condição diferenciada.  

 

 

As nuvens opacas numa imagem e na seguinte as nuvens brancas e o céu azul 

mais evidente, mais o som de avião, sugerem que a viagem propõe clarificação, que 
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as nuvens esfumaçadas não permitem ver, ou seja, que haverá transição dessa 

situação para melhor. 

A versão 1 apresenta os créditos de montador, mistura e música. A versão 2 

pontua as nuvens novamente enfatizando, como já dito acima, a importância delas 

para o (con)texto.  

                

 

O senhor dirige assobiando, demonstrando tranquilidade e a sombra que antes 

cobria seu rosto todo, agora está apenas na metade; o sol ilumina a metade inferior 

do seu rosto. Por outro lado, a luz estourada ainda aparece do lado de fora do carro. 

A música pontua este momento e a seguir propõe tranquilidade. 

 

A versão 1 apresenta os créditos: ideia original e desenvolvimento da obra. A 

versão 2 apresenta a descrição pontuando a tranquilidade através do final da 

descrição: “num assobio”; porém novamente não apresenta informações deste 
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contraste luz/sombra. Da mesma forma que vai pontuando detalhes como a cor do 

carro, penso que a AD poderia ir pontuando em algumas destas cenas iniciais a 

construção narrativa, fundamental para a enunciação da diegese.  

 

 

Nuvens e céu azul. O dolly in e o plano geral, composto com um “assobio” do 

vento e o “final” da música, propõem como se fosse o fim da viagem, de uma viagem 

que termina tranquila. 

 

As duas versões de AD descrevem os créditos: Argumento de Jennifer Field, 

adaptado por Tiago Santo. Aqui penso que não ter a descrição não seja relevante, 

pois o som e a música por si só sugerem o fim da viagem, o que para o espectador 

seria satisfatório, já que a versão pontuou as nuvens e o céu em outros momentos e 

aí, novamente, prevalece a ideia de não tornar a AD excessiva. 
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Contorno do senhor guiando, o horizonte transparecendo compõe o seu pára-

brisa; mais o som de brisa e o “final” da música suavizada sugerem que ele caminha 

para o “clareamento”, para a calmaria (uma espécie de luz no fim do túnel). Porém 

as cores ainda são opacas, a imagem esfumaçada. 

 

A versão 1 apresenta os atores e seus respectivos personagens. Segundo os 

princípios que direccionam a AD (ITC, 2000; Neves, 2011), deve-se tentar enunciar 

os personagens conforme estes se apresentam, visando manter o próprio decorrer 

da narrativa que assim os desvenda. Claro que, por vezes, isto não é possível e 

então entre não apresentá-los e antecipar a informação, é preferível adiantar a 

mesma. Para este filme, especificamente, entendo que os personagens poderiam 

ser apresentados no decorrer da diegese, pois manteria a proposta da narrativa, do 

realizador e, como pressuposto específico da AD, há espaço para desvendá-los 

durante a obra, não havendo necessidade de antecipação da informação. No caso 
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particular deste filme, como a família é o grande personagem que vai sendo 

construído, fazer esta revelação, neste momento, antecipa uma informação que 

desfaz a contrução proposta.  

A versão 2, traz a proposta da LC ao dizer que ele está em contra luz. O que 

vemos então é um lado escuro da pessoa, as costas mostram-se à sombra, o 

senhor ainda está numa escuridão d’alma, mas tem também “ao longe o horizonte”, 

ou seja, propõe que está distante, de difícil alcance, porém há claridade.  

 

 

Nuvens. Novamente o dolly in e o plano geral, mais o som de avião entre as 

nuvens indicam que a viagem continua. 

 

As duas versões não descreveram. Os créditos foram adiantados na cena 

anterior e como aqui o som expressa a proposta da narração, entendo terem 

deixado este momento para a apreciação do som e o espaço para manter o ritmo do 

filme. 
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A câmera baixa e o plano detalhe destacam as botas escuras e pesadas do 

Senhor ao sair do carro. Ele afasta-se do veículo. A luz ainda estourada ilumina seu 

calçado que denota um peso que este senhor carrega. O reinício da música sugere 

o reinício da história, o sair do carro sugere uma nova fase. 

 

A versão 1 descreve os créditos de autoria. A versão 2 deixa margem para o 

que é proposto pela LC ao descrever “uma bota depois outra”. Fica claro que a bota 

é o detalhe que está em destaque na cena, que é colocada por um plano detalhe, 

um plano que é propositadamente colocado quando se quer chamar atenção para 

algo e que ao serem descritas uma e depois outra dá o tom de vagarosidade, pausa, 

peso, que é o que esta imagem quer passar. Não fala da opacidade da cena e da luz 

que, neste momento, ilumina a bota indicando saída, solução, abertura o que 

complementaria a informação. Por outro lado, descreve “uma porta abre-se” 

indicando esta possibilidade de nova fase, de abertura, de solução. Estas 
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informações na descrição junto ao reinício da música remetem a um reinício de 

história.  

 

 

Nuvens. Passam muito rapidamente 

 

As duas versões não descreveram. A cena passa rapidamente. 
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Um Citroen boca de sapo vermelho está suspenso num patamar, o senhor bate 

a porta do carro e sai: Um filme de Jorge Queiroga. O Plano Geral inicia fechado e 

abre-se, a música passa de pesarosa a alegre (canto de passarinhos) e as cores de 

desbotadas/esfumaçadas passam a cores vivas da luz natural do dia. O boca de 

sapo está no centro do PG, representando o centro do processo e a suspensão no 

patamar encaminha para a viagem. A mudança de cores e de iluminação propõem o 

deslocamento de uma situação escurecida, esfumaçada/embaçada, provavelmente 

difícil, ruim para outra iluminada, de caminhos abertos, resolvidos, boa. 

 

As duas versões deixam claro que o carro esta parado, imóvel, sem se 

deslocar. As duas também adjetivam o carro de belo, o que pelos cânones da AD 

não é recomendado, indica-se que se caracterize o quanto for possível e deixe para 

o espectador chegar a conclusão de que o carro é belo. Entendo que há situações 

em que esta adjetivação possa induzir a um juízo de valor, prejudicial à reflexão que 

se pretende para o filme, mas, neste caso, percebo que as duas versões quiseram 

enfatizar a importância do carro adicionando um adjetivo qualitativo. 
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A versão 1, ao descrever “parado na planície alentejana. Parece levantar voo”, 

primeiro provoca um contraste interessante, que chama a atenção, ao colocar duas 

situações opostas “parado” que denota imóvel e “levantar voo” que indica 

deslocamento. Por outro lado, “levantar voo” induz o espectador ao significado de 

viagem, sem margem para divagação/interpretação.  

A versão 2 destaca que o veículo esta imóvel, mas ao descrever “sem que as 

rodas toquem o chão”, permite inspirar de forma expressiva a proposta de viagem, 

deixando ao espectador a possibilidade interpretar nesta subjetividade. A seguir um 

olhar minucioso será dedicado para perceber como cada versão (1 e 2) tratou o 

preâmbulo organizado na Sequencia 1. 

Nesta Sequencia 1, dos créditos iniciais, foi possível observar diante das 

marcas significativas de carácter simbólico desenvolvidas por Queiroga com a LC, 

que o preâmbulo demonstrou-se de grande relevância para criar a atmosfera de 

resumo do filme e introduzir, de modo significativo, a contextura da diegese.  

Quando se pensa neste preâmbulo inicial, ao ser trabalhado pela AD, 

levantam-se alguns questionamentos: Este mote, ao ser audiodescrito, contribui ou 

não para fruir o filme? Quem vê o filme com uma versão e com outra, o que ganha, o 

que perde? Qual o impacto desta não descrição das imagens iniciais? Será mesmo 

necessário descrevê-las? Ao estar descritas, qual o impacto e quais as dificuldades? 

A versão 1 (TV) opta por não descrever as cenas do preâmbulo, apresentando 

apenas os créditos iniciais e antecipando os personagens; porém descreve a cena 

de transição do preâmbulo para o início da narrativa. Iniciarei a análise por esta 

última informação. 

Descrever apenas a cena de transição, de forma objetiva e direta, após 

descrever os créditos e os personagens, deixa esta cena de transição deslocada, 

sozinha, desarticulada do próximo momento que é a introdução. Normalmente o 

preâmbulo apresenta informações de forma diferente, mas que estão totalmente 

vinculadas à história como um todo. Ao fornecer apenas uma última informação 

sobre ele, deixa uma lacuna e, por vezes, uma interrogação: Por que aquela 

informação estava ali? Possivelmente desviando o foco da pessoa deficiente visual. 

 Por outro lado, esta descrição, dá o lugar de destaque que o carro tem na 

diegese; e também traz a informação sobre o espaço de deslocamento (planície 
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alentejana), pormenor importante, pois é onde decorre a maior parte da história e 

tem um papel fundamental, por ser o lugar onde o avô gostaria de, com a família, ter 

se estabelecido. Esta informação localiza o espectador onde ocorre a história. 

Segundo Neves:  

 

Os locais, espaços e ambientes são os panos de fundo sobre os quais toda 
a acção se desenrola. Por vezes, assumem especial relevância, pois 
contribuem para a própria diegese, chegando mesmo a ganhar o estatuto 
de personagem. (...) Será de referir apenas o que possa contribuir para uma 
melhor compreensão das mensagens principais da obra (NEVES, 2011, 
p.54). 

 

De acordo com Vercauteren (2007) essa “espacialidade na AD” é um balizador 

no desenvolvimento da história e deveria ser levado em consideração para além de 

uma descrição de identificação do ambiente, pois contribui para uma significação 

que encaminha coerências na narrativa e não apenas a simples localização do 

ambiente. 

Sob este aspecto, a versão 1 pontuou um elemento que contribui para a 

localização do espaço e também para a construção narrativa, pois estará presente 

durante quase toda a diegese, de maneira determinante. É o espaço do desejo e da 

negação; é o espaço que seria da felicidade, mas é de tristeza; é o espaço de 

mágoas e de reconciliação. 

A descrição final desta cena de transição, pela versão 1, ainda propõe certa 

expressividade no “parece levantar voo”, entretanto induz o espectador a um 

significado direto – viagem – sem margem para divagação. O que por sua vez a 

versão 2 ao descrever “sem que as rodas toquem o chão”, permite inspirar de forma 

expressiva, deixando ao espectador a possibilidade de interpretar. Araújo, orienta 

que: 

 

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 (ARAÚJO, 2010, p.87). 
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Assim, cabe ao audiodescritor descrever de forma a deixar para o espectador a 

sutileza da interpretação, como o fez a versão 2; a AD precisa inspirar e não induzir. 

No que se refere a não descrever a sequencia inicial, ao fazer esta escolha a versão 

1 nos faz refletir sobre alguns entendimentos, entre estes, porque é importante fazer 

esta descrição. Entendendo que o preâmbulo viabiliza ao espectador vidente, por 

vezes, um resumo da história introduzindo-o na atmosfera filmica, este não deveria 

ser negado ao espectador deficiente visual. 

Entendendo que é um dado que compõe a narrativa, sendo intrinseco à mesma 

e traz, além dos créditos, de forma singular, o discurso da história, deve, por isso, 

dentro do possível, ser oferecido ao DV. E ainda, entendendo também que neste 

preâmbulo não há diálogo, normalmente apenas imagens, música e efeitos sonoros, 

é um momento ímpar para a AD viabilizar este discurso singular da narrativa, 

subsidiando informações ao DV no sentido de fomentar, desde aí, o primeiro alcance 

da história. 

O audiodescritor da versão 1, ao ser questionado com relação ao preâmbulo, 

fala: “Caso esteja a referir-se ao pré-genérico, ou ao genérico inicial, se não for 

possível reproduzir, integralmente, a respectiva indicação sequencial (por falta de 

tempo ou sobreposição), há que ponderar quais os nomes/items mais importantes 

ou significativos para a identificação/valoração do filme em causa. De modo a poder 

também, desde o início, indicar/caracterizar os elementos intrínsecos à “acção”, de 

interesse ou susceptíveis de serem considerados relevantes para a AD”.  

Observando o preâmbulo e a fala dele, entendo que este deveria ter sido então 

descrito, pois havia tempo para tal. Havia sim sobreposição de imagem e som, mas 

era possível de ser intercalada com outra informação e um item importante: são 

mensagens que, na subjetividade implicita, abarcam, a partir daí, um resumo da 

história. 

Ao negar o preâmbulo, a versão 1 deixa de fornecer informações, como é de se 

esperar do mote inicial e de introduzir; de criar a atmosfera do filme, de trazer dois 

dos principais atuantes no conflito que se desencaia no filme. De, por vezes, contar 

a história de forma particular para o espectador, de colocá-lo diante do invólucro que 



146 

 

é esta parte inicial, diante do ritmo, dos ganchos necessários às emoções e a 

sentimentos propostos desde o inicio pela narrativa do filme.  

Retira a possibilidade de o espectador iniciar seu processo de interrogações 

sobre a história, sobre o que lhe espera, sobre o que ele espera, ou seja, de agir, 

mesmo sendo o espectador ainda considerado por muitos um ser passivo. A 

audiodescritora da versão 2, diferentemente, explicita na sua fala, o que é 

perceptivelmente exposto na AD dessa versão como é possível verificar: “O início do 

filme é uma “cápsula temática” de todo o filme. Nela se apresentam dois dos 

principais agentes deste drama familiar – o homem e o carro.  

Deixar de descrever as imagens para nos concentrarmos nos créditos significa 

privar as pessoas cegas de um primeiro contato [que é dado aos normovisuais] com 

os protagonistas do conflito que a obra vai trabalhar. Já os primeiros minutos que 

seguem os créditos são importantes para desenhar o conflito em si desta “tragédia 

familiar”.  

Neles encontramos todos os “ingredientes” que, depois, vão ser trabalhados na 

obra e encontra-se também o tema da obra – a família. A Linguagem Fílmica 

também se estabelece logo na abertura do filme. Assim, para poder descrever as 

duas partes iniciais, houve necessidade de entender muito bem todo o filme para 

que a AD inicial pudesse dar conta dos elementos fulcrais a serem desenvolvidos no 

restante do filme”. 

A audiodescritora acima citada não somente considera importante a descrição 

do preâmbulo num filme, como desde este principio tem em consideração a LC ao 

realizar a leitura da imagem e conseguir abarcar a poética, a simbologia e 

significação implicitas. 

Caminhando pela análise da sequencia 1, outra questão surge: Por que a 

versão 1 apresenta os personagens e a versão 2, não? Segundo os princípios que 

direcionam a AD, deve-se tentar fazer o reconhecimento dos personagens conforme 

estes se apresentam, visando manter o próprio decorrer da narrativa que assim os 

desvenda.  

Porém, há audiodescritores que entendem ser melhor introduzir os 

personagens durante a leitura dos créditos. Ou porque avaliam não ser possível 

durante a narrativa ou por entender ser facilitador para o espectador ter estas 
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informações logo no início. Sobre esta questão Neves (2011, p. 53) assinala: “Esta 

decisão deve ser bem ponderada pois, na tentativa de clarificar as relações entre 

personagens, poderemos estar a desvendar pormenores de forma antecipada, 

estragando alguns dos efeitos pretendidos pelo realizador”. 

Claro que, por vezes, não é possível apresentá-los no decorrer e, então, entre 

não apresentá-los e antecipar a informação, é preferível adiantar. Para este filme, 

especificamente, entendo que os personagens poderiam ser apresentados no 

decorrer da diegese, pois manteria a proposta da narrativa e do realizador de 

apresentá-los conforme estes fossem sendo desvendados, já que o filme se 

desenvolve em torno da construção de uma personagem, a família, mostrada logo 

no início. Não apresentar, inibe o processo de suspense do desenrolar desta 

construção. Ou seja, elimina a possibilidade do espectador de acompanhar a 

construção da personagem família, formatada logo no início.  

Outra questão tem a ver com oferecer aos espectadores da AD o que não é 

oferecido aos outros espectadores, pois não é exposto aos espectadores videntes 

quem são as personagens. Até porque, neste início, aparece apenas um senhor em 

seu carro, sem nome, sem parentesco, sem vínculo. E, ainda seguindo o 

pressuposto específico da AD de apresentar os personagens, de preferência 

conforme são mostrados na narrativa. Há espaço para desvendá-los durante a obra, 

havendo necessidade que eles sejam revelados e construídos conforme a proposta 

narrativa e não de antecipação da informação, como o fez a versão 1.  

A versão 2 (DVD) descreve o preâmbulo desde o início, pontua cores, o 

vermelho por exemplo, que permearão toda a diegese; a iluminação que distingue a 

condição mental, a emoção dos personagens; narra reiteradamente a passagem de 

componentes (as nuvens) que se repetem; fornece, de pronto,  uma série de indícios 

propositais da construção narrativa. Intercala duas vozes para diferenciar a 

descrição das imagens (feminina), que vai permanecer ao longo da narrativa e dos 

créditos (masculina) que vai desaparecer ao término destes e, assim, organiza a 

questão da alternância dos mesmos.  

A AD apresenta-se acompanhando a LC proposta no filme, que é abarcada 

pela expressividade, pela poética, é inspiradora, deixa margem para o espectador 

absorver e interpretar. É, no entanto, simultaneamente objetiva ao fornecer a 
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informação de forma clara e compreensível. É descrita de forma a condicionar a 

recepção do filme, já que reforça elementos requisitados na construção da diegese 

(por exemplo, a cor do carro, a casa do monte). Ou seja, a versão 2 dispõe indícios, 

essenciais para o visionamento geral desta construção. 

Segundo Orero (2012, p. 13) “É através da integração de todas as leituras e 

significados que um entendimento profundo de filme é adquirido; por consequência 

uma audiodescrição abrangente pode ser elaborada”24
. Ao acolher tal estratagema, 

a versão 2 levou em consideração a premência em guiar desde o início o “olhar” 

destes espectadores para a diegese; inspirando pelo acompanhamento poético da 

LC do preâmbulo, para que estes pudessem também embarcar no filme, na 

“viagem”.  

Se a AD insere-se nesta introdução e consegue, fundamentalmente, dar conta 

de acompanhar a LC proposta no filme, o espectador que depende desta tradução, 

tem a possibilidade de, através das palavras, escolhidas e recortadas, ser provocado 

e conduzido às sensações de curiosidade, interesse, incômodo, desequilíbrio, entre 

outras, para acompanhar e desvendar a narrativa e, neste movimento, fruir. Mais 

uma vez, concordo com Neves quando coloca:  

 

O facto de as pessoas com cegueira ou baixa visão necessitarem de maior 
objectividade e clareza, para melhor compreenderem o mundo que as 
rodeia, tal não as inibe de fruírem os artefactos linguísticos 
frequentemente usados para fins estéticos. (NEVES, 2011, p. 62-63, 
grifo meu) 

 

Entendendo a pessoa deficiente visual como dotada de compreensão, a versão 

2, logo na descrição do título do filme, proporciona ao espectador alcançar a 

informação necessária, o conteúdo do título do filme, de maneira objetiva - “Atrás 

das Nuvens”.  

Entretanto, a forma poética como descreve a escolha vocabular “Escrito a 

branco sobre nuvens encasteladas”, é uma forma eleita que remete a claras em 

                                            

24
 It is through the integration of all the readings and meanings that a deep understanding of the film 

achieved; hence a comprehensive audio description can be drafted. 
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neve, a castelos, o que fornece uma glamourosidade própria de “viagens” por um 

lado e, por outro, fazendo uma sugestão próxima do mundo real, o que para a 

pessoa deficiente visual relaciona-se com algo palpável, concreto, próximo. É um 

poético que aproxima o mundo tangível e reflexivo.  

Da mesma forma. as outras cenas são descritas, sempre visando acomodar o 

conteúdo (objetivo) à forma (poética e expressiva), movendo o espectador a 

adentrar na narrativa do filme, não somente pelo viés do que foi, mas como foi 

descrito. Neste sentido, Castro (1998, p. 11) coloca que a poética como forma faz 

“eclodir em nós a compreensão do que a obra poética como artefato discursivo ‘não 

diz, mas quer dizer em tudo que diz’. Esse não-dizer em tudo que diz se torna o 

diálogo central da interpretação poética”. 

Essa descrição poética provoca no espectador deficiente visual a relação de 

diálogo, entendido como processo de troca, de quem recebe uma informação e ao 

refletir sobre ela objetiva um entendimento, uma possibilidade de 

complementaridade em que o espectador apreende a colocação e preenche com o 

que traz ancorado. 

Mais adiante, em mais um item de análise da sequencia 1, no que se refere a 

informações reiteradas, os direcionamentos da AD propõem que descrever em 

excesso, por vezes sufoca o espectador Porém, entendo que no caso das 

passagens das nuvens é necessário, em alguns momentos, pontuar que elas estão 

se fazendo presentes na tela, estão compondo o (con) texto, contribuem para a 

ambientação da diegese, a qual propositadamente é repetida pela LC.  
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Sequencia 2 – No parque (01:44 à 03:06) 

 

Nesta sequencia as cores são naturais, as movimentações das personagens 

correspondem ao normal, não há uma aura de sonho. É uma sequência que traz 

alguns indícios e metáforas visuais importantes, fazendo relação com o preâmbulo e 

já enunciando pontos fundamentais da narrativa. Um garoto que brinca com um 
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carrinho telecomandado e não dá atenção à sua mãe; uma mãe que tenta 

inicialmente brincar ao chamar o filho para casa, mas que mostra seu 

distanciamento e assim não consegue ter sua atenção, tendo que usar a autoridade 

para que ele a atenda, tomando o comando do carrinho. Neste processo, ocorre um 

acidente e o carrinho é destruído, acentuando a barreira entre os dois. Tudo isso é 

pensado, montado e proposto para que a LC crie conexões, vínculos entre as 

partes. 

Aqui, outros questionamentos se fazem pertinentes, diante de como, ao iniciar 

a narrativa, esta apresenta outro desenho. Em função desta sequência questiona-se: 

Qual a relação deste carrinho telecomandado? Quem são estes personagens (Paulo 

e a mãe)? Como se relacionam? 

O carrinho telecomandado apresentado logo no início num plano detalhe 

sugere um olhar peculiar e minucioso para o mesmo. Ele traz consigo a 

caracterização do carro Citroen utilizado pelo senhor no preâmbulo e que é objeto 

fundamental do decorrer da narrativa. Numa metáfora visual, tem a mesma cor que 

o Citroen, vermelho, que indica sofrimento, sangue, elementos que estarão 

presentes na narrativa.  

O carrinho telecomandado normalmente é associado a certo status, pois tem 

funções como acender luzes, as rodas permitem direções e movimentos, ter um 

comando que o controle à distância, por isso custa mais, sendo normalmente 

associados a pessoas de classe social mais elevada.  

São características que no patamar de um carro Citroen DS modelo apelidado 

na época de lançamento como boca de sapo tem relação de equivalência, já que 

este modelo foi lançado com novidades tipo design arrojado, inovações tecnológicas 

(suspensão hidropneumática, altura ajustável, sistema de freios e direção 

hidráulica), atribuindo ao avô predicados de pessoa de certo status.  

O carrinho circula em voltas por entre terras, traçando os caminhos virtuosos 

pelos quais o Citroen passará, e que entre idas e vindas, por terras áridas, com seu 

dono estará presente nos muitos fatos extraordinários que este viverá. Ele também 

sofre um acidente, como o carrinho telecomandado, promovendo distanciamento e 

mágoa como o Citroen. 
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O garoto, que comanda o carrinho, demonstra-se chateado com sua mãe, o 

que aparentemente parece somente uma birra por não querer parar a brincadeira, 

pontua um desentendimento que há entre os dois e isto é perceptível pelo 

enquadramento dado pela câmera no plano conjunto, mostrando a mãe em primeiro 

plano e, num segundo plano, pontuando um ângulo perpendicular de distanciamento 

e inferioridade, o garoto. Este enquadramento constrói o patamar de uma discórdia 

que há na relação dos dois.  

Este desentendimento se mostra pelo acidente, inicialmente metaforicamente 

ilustrado pelo acidente com o carrinho telecomandado do garoto, mas que, 

entretanto será clarificado por um acidente no percurso da vida deles, o acidente de 

carro ao qual o pai do garoto morre. Este igualmente é o segredo o qual a mãe omite 

do filho, já que ele quer saber sobre seu avô e encontrá-lo e ela não conta porque 

era ele quem dirigia o carro no momento do acidente. 

A mãe, toda vez nesta sequência, apesar de estar no mesmo ambiente externo 

ensolarado que o filho, pelos posicionamentos propostos pela Linguagem 

Cinematográfica, aparece na sombra, distante e com braços cruzados, ou seja, a 

ideia é mostrar uma mulher que tem um problema com o filho e assim se mostra de 

forma divergente e autoritária. Ao não conseguir que ele a obedeça, ela tira o 

comando de sua mão; como se dissesse quem manda sou eu, o controle é meu.  

Esta cena, por sua vez, faz relação com a sequência 57 e 104, em que na 

primeira o avô lhe dá a chave, como se desse o comando do carro anunciando a 

possibilidade de saber mais sobre sua vida, porém na outra sequência 104, sem que 

Paulo perceba toma novamente a chave, demonstrando assim a mesma atitude que 

a mãe, não lhe é permitido saber tudo sobre o seu passado, ou seja, manipulando 

sua história de vida. 

Na sequência, sob o controle da mãe, o carrinho é atropelado, esmagado, a 

cena aparece num plano detalhe, chamando a atenção para o fato; Paulo olha, pega 

o carrinho demonstrando-se chateado, a mãe diz que compra outro, como se 

dissesse não se importe, já passou, a mesma atitude que ela demonstra com 

relação ao passado. Ele joga o carrinho ao chão e sai, a câmera novamente mostra 

com um plano conjunto o distanciamento entre os dois, já que a mãe fica parada de 
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braços cruzados em segundo plano e Paulo desloca-se em primeiro plano num 

angulo crescente em relação a ela, já não mais inferior. 

 

Nesta sequência 2 as duas versões da AD caracterizam o carrinho, suas 

ações, sua cor e o lugar onde este circula, propiciando assim aos espectadores a 

possibilidade de captar os indícios emitidos por Queiroga e então apreender o 

significado que também é possível pelos videntes, de que se trata de um carrinho 

que estabelece relação com o carro dirigido pelo senhor no preâmbulo, por ambos 

serem vermelhos, determinarem status e percorrerem os caminhos de terra batida. 

No caso do Citroen, este circula por entre a herdade do Sr. Miguel. 

As duas versões ainda descrevem sobre o acidente que propõe a metáfora 

com o acidente mais adiante. Entretanto, a versão 1 informa que foram as rodas de 

um veículo que passou por cima do carrinho, conduzindo diretamente o espectador 

a saber o que exatamente aconteceu. Neste caso, a versão 2 não deu esta 

informação, entende-se que o audiodescritor supôs que, pelo som emitido, o 

espectador saberia tratar-se de um veículo atropelando o carrinho.   

 Sobre a idade do menino, a versão 1 informou, o que não fica definido para os 

espectadores videntes. Supõe-se, pela aparência, se tratar de um garoto entre 8 e 9 

anos, mas não é uma certeza, o que dá esta certeza é a vela no bolo do seu 

aniversário, quase ao final do filme.  

Conforme as diretrizes que orientam a AD, deve-se tentar não antecipar 

informações, a não ser que não seja possível no momento em que ela aparece, ou 

seja, esta imprescíndivel para a compreensão do filme e em nenhum momento isto 

seja dito, apenas subentendido. Porém, entendo ser um detalhe que auxilia o 

deficiente visual a construir a narrativa diante dos fatos que se ligam com a cena do 

aniversário de outro menino e também o aniversário do protagonista mais adiante.  

A versão 1 pontua, de forma expressiva e interessante, a ação do carrinho, 

“sobe e desce montes imaginários, e rodopia sob o olhar encantado de um menino 

[...]”, porém, dá uma informação equivocada, pois os montinhos de terra são 

pequenos, mas são reais e não imaginários como é dito. De acordo com Neves 

(2011, p.50) o obejtivo da AD “será de dar aos espectadores cegos e com baixa 
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visão apenas a informação que é dado ver ao espectador normovisual”. Cabe então 

não inserir na AD o que não existe na imagem. 

A versão 1 descreve a postura do menino diante da mãe, possibilitando 

relacionar a atitude dele para com ela. Deixa clara, também, a postura impositiva da 

mãe, ao informar que ela “caminha para ele e pega o comando”, mas de forma tão 

pontual e isolada que quase não deixa compreender que o comando estava sob seu 

comando quando é esmagado, apesar de, nos momentos seguintes, ser possível 

chegar a esta conclusão.  

Esta versão fez mensão à cor do terreno (vermelho) o que trouxe uma 

contribuição para a construção narrativa da LC com relação ao tipo de terreno 

característico da região, e também acrescentou uma adjetivação (ao olhar 

encantado do menino), que permitiu expressividade à informação.  

Por outro lado, a versão 1 descreve a sequencia 2 baseada principalmente na 

ação das personagens: “rasga a terra”; “sobe e desce”; “rodopia”; “não liga”; 

“continua a brincar”; “mãe caminha”; “Pega no comando”; “Atravessam a rua”; “carro 

passa por cima”; “apanha o brinquedo”; “lança o carro ao chão e afasta-se”.  

É um principio muito utilizado, até porque a narrativa é construída normalmente 

em função das personagens. Todavia, é interessante mesclar a descrição da ação 

com outras informações, por exemplo, de luz, sombra, cor, de características das 

personagens, do espaço, entre outras, que deem conta da leitura da imagem como 

um todo, ou seja, da poética da LC.  

A versão 2 aponta o que é visto, um menino (rapazito) que não sabemos a 

idade, apenas supomos. Como a versão 1, descreve reforçando a postura de Paulo 

diante da mãe e também a desta com relação ao filho, permitindo entender que há 

uma lacuna entre os dois.  

Porém, a versão 2 pontua uma questão significante e que contribui muito para 

a compreensão do fato em si, sincroniza a AD com a fala dos personagens e com os 

efeitos sonoros, por exemplo, no momento em que descreve: “O miúdo vira as 

costas”, inserida exatamente a seguir a fala da mãe: “eu estou a falar contigo”, 

avigora o quanto ele não está se importando com ela. Ou seja, esta sincronização 

acrescenta um apoio no contexto geral para o espectador. Segundo Neves:  
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Uma boa audiodescrição deverá interagir de forma explícita com a 
componente áudio existente. [...]. Essa interacção pode dar-se na 
coordenação entre a AD e as falas contíguas. Se a audiodescrição for 
assumida como uma voz do narrador, ela integrará as falas no seu próprio 
discurso, abrindo espaço para as personagens falarem (NEVES, 2011, 
p.52). 

 

De acordo com a autora, ao fazer esta sincronia permite colocar a AD na 

construção narrativa percebida como componente integrante de um processo 

complexo e completo de apreensão de um conteúdo. 

De forma expressiva e poética descreve o movimento do carrinho – “desenha 

círculos com as suas rodas grandes. Rodopia sem parar” –, ao invés de apenas 

expor sua ação. Por outro lado, também enfatiza a ação decorrida na sequencia ao 

descrever: “salta um montito”; “obedecendo a um rapazito”; “vira as costas”; “carro 

rodopia”; “De braços cruzados a mãe espera”; “Com ar enfadado, o miúdo dá uns 

passos”; “olham o carro esmagado”; “pega no carro que se desfaz”, como fez a 

versão 1, comentada acima. 

Ao descrever “Atira o carro ao chão e afasta-se da mãe que, imóvel, o segue 

com o olhar”, a versão 2 fornece a noção de conjunto proposto pela poética da LC, 

dando ao espectador a chance de compreender a relação que se estabele entre as 

duas personagens e a situação posta, comportando abarcar, neste enquadramento, 

o sentimento de, você que está aí tão perto, no conjunto, “feriu” nossa relação.  
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Sequência 3 – Noite (03:08 à 04:07) 

 

Noite: sentados na mesa da cozinha, mãe e filho jantam. Ela inicia uma 

conversa com ele, tentando aliviar o acidente com o carrinho, porém a seguir Paulo 

volta a se chatear porque a mãe vai sair com um amigo, deixando-o novamente com 

uma cuidadora. No primeiro momento desta cena vê-se um plano conjunto, onde 

tudo está na sombra, apenas a mesa que fica entre os dois tem iluminação central, 

dá-se enfase à iluminação, a solução está entre ambos. O som de carros e 



157 

 

movimentação da rua indica uma poluição no diálogo, o que demonstra um ruído 

entre os dois. As cenas seguintes com primeiro plano nos dois alternadamente 

demonstram a tentativa de diálogo entre mãe e filho, o que novamente vai ser 

interrompido pelo som do interfone. 

 

Nesta sequência, as duas versões dão conta do silêncio e do plano conjunto 

com relação à LC, entretanto trazem outras questões importantes a serem 

pontuadas referentes à AD. As duas versões descrevem “em silêncio”, situação que 

a princípio é perceptível pelo cego.  

Por um lado, entendo ter sido esta descrição acrescentada como forma de 

demonstrar/reforçar o sentimento do menino; por outro, reflito que como é princípio 

da AD, talvez fosse mais significativo permitir ao espectador sentir a densidade 

deste silêncio, conforme inclusive orienta Neves (2011, p.52) “o silêncio com valor 

narrativo deverá ser respeitado, mesmo que tal signifique maior contenção verbal”.  

Sobre a noção de plano conjunto, a versão 1 descreve “Paulo e a mãe, 

sentados à mesa, durante a refeição”; permite, com isso, entender que os dois estão 

em quadro neste momento, diferentemente de quando se descreve: “Paulo come em 

silêncio. Teresa abre o frigorífico. Paulo olha interessado... Sorri. Amuado, Paulo 

baixa os olhos. Teresa levanta-se...”, entre outros exemplos que permitem entender 

a disposição dos personagens em quadro, alternadamente, como proposto neste 

momento pela LC.  

Para esta configuração, entretanto, a versão 2 descreve: “Jantando à mesa da 

cozinha, a mãe observa o filho que come em silêncio. Numa troca de olhar cumplice, 

mãe e filho cedem. Paulo baixa os olhos enquanto a mãe vai à porta”. Isto é, o 

entendimento é o de que em todos estes momentos os dois aparecem em conjunto 

na tela, o que não acontece.  

A versão 2, ao colocar desta forma, não permite entender que a alternância em 

que eles aparecem é propositadamente realizada pela escolha de uma narrativa 

encaminhada pela LC, dando indício de como está o diálogo entre estas 

personagens, um diálogo fragmentado, apesar da tentativa de aproximação 
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proposta. Por outro lado, a descrição novamente é colocada de forma expressiva, 

propondo continuidade, fluidez e não informações soltas, rigidas, distintas. 

Um fator importante nos roteiros de AD, e que é regra nos roteiros de qualquer 

obra (cinema, televisão, etc.) é localizar o tempo e o espaço/lugar em que as ações 

ocorrem. A versão 1 localiza o tempo diretamente, informa “Noite” e o espaço fica de 

certa forma indefinido, já que ao descrever “sentados à mesa” não especifica se o 

espaço é na cozinha ou na sala de jantar.  

A versão 2 apresenta o tempo ao localizar os personagens “jantando”, e o 

espaço ao descrever “à mesa da cozinha”. Com relação ao tempo, a versão 2 

propõe uma forma mais expressiva para a informação, acompanhando o tom poético 

da narrativa do filme.  

No que diz respeito ao espaço é importante localizar o acontecimento, pois 

além de situar onde se encontra a personagem, este acrescenta subsídios para o 

espectador entender quem são, como vivem, qual a condição social, adicionando 

informações subjacentes à compreensão do todo, conforme já citado na discussão 

da sequência 1. 

Outro exemplo com relação a sentimentos, descrito pelas duas versões: a 

versão 1 apresenta a ação, porém acrescenta o sentimento do personagem: 

“Amuado, Paulo baixa os olhos” ; a versão 2 apresenta a ação do personagem: 

“Paulo baixa os olhos”.  

A versão 1, ao apresentar o sentimento “Amuado” induz a interpretação do 

espectador e não deixa margem para divagações sobre este sentimento do garoto. 

Na versão 2, a informação é direta sobre a ação, entretanto a descrição é feita de 

maneira expressiva e “baixa os olhos” dá margem para o espectador amadurecer 

sobre o sentimento da personagem.  

Estas situações encontradas demonstram possibilidades diferentes de 

apresentar a AD com relação à interpretação de sentimentos. Os primeiros autores a 

propor princípios para a AD (BENECKE, 2004; SNYDER, 2008), colocavam como 

regra básica não interpretar e isso significava, a saber, não informar que o 

personagem estava chorando, mas sim que lágrimas escorriam de seus olhos, e ao 

ser acrescentada esta descrição ao contexto, ficava por conta do espectador a 

perspectiva de entender que o mesmo estava chorando.  
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Alguns autores mais recentes (NEVES, 2011; ORERO, 2007), já analisam a 

questão da interpretação de forma diferente, segundo Neves (2011, p. 09) “é uma 

proposta inclusiva, assumidamente de carácter subjectivo, que, com base nas 

técnicas da narração ficcional (literária e fílmica), se propõe dar pistas de 

interpretação e fruição perceptíveis a todos”.  

Parte-se do princípio que, ao descrever uma imagem já se faz uma 

interpretação, devendo o audiodescritor evitar esmiuçar a informação colocando o 

seu ponto de vista, um juízo de valor, induzindo e/ou impondo o seu entendimento 

na audiodescrição, mas sim ter sensibilidade, bom senso e através de técnicas e 

escolhas que acompanham a LC realizar a AD de forma expressiva, criativa e 

proporcione condições para o espectador amadurecer sobre as ideias e fazer suas 

próprias inferências.  

Sequência 4 – Noite Festa de aniversário (04:03 à 04:21) 
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A festa em família nesta sequência é uma parte da representação do final da 

narrativa, em que na sequência 115 ocorrerá uma festa de aniversário dos 10 anos 

de Paulo, já com sua família. Esta sequência é apresentada na penumbra e apenas 

no momento em que mostra a festa, a vela ilumina um pouco uma família que 

festeja; e no final dela o rosto de Paulo é iluminado, mas com uma luz fraca, 

amarelada. A falta de luminosidade, os olhos brilhantes e a expressão do menino é 

um ponto marcante para anunciar seus sentimentos. É em momentos como este que 

é possível entrar na cabeça do personagem, quase escutar seus pensamentos e 

“saber” seus desejos. 

 

As duas versões descrevem a cena. A versão 1 fala da festa colocando como 

se esta fosse o interesse maior do menino ao descrever “outro menino tem uma 

festa. Paulo olha, atento”, e não deixa de ser. Para uma criança, uma festa de 

aniversário é sempre excitante, assim, dar este enfoque não é o pressuposto do 

filme, embora seja uma possibilidade.  

A versão 2 dá a enfase para o grande desejo de Paulo, a família, seja isso 

através de uma festa em família, mas, ainda asssim, destaca o grande desejo dele 

no filme. Esta versão traz este enfoque e este sentimento do personagem, quando 

descreve “uma família celebra. Paulo olha, lábios cerrados”.  

Para dar destaque a este sentimento, um fator importante proposto pela LC 

para reforçá-lo é observado na condição da falta de luminosidade, expressa em “na 

penumbra da noite”. Com isso, pontua elementos de composição fundamentais na 

intenção de propor indícios e auxiliar a compreensão.  

Outra questão levantada por esta sequência é a de como a AD interage com o 

som, de modo complementar, como já discutido na sequencia 2. A versão 2 

apresenta esta relação ao informar: uma “família celebra”, pois se ouve cantar os 

parabéns. Assim, pelo som, já se entende tratar-se de um aniversário. Entretanto, 

ela complementa esta informação, apresentando quem está festejando, sendo esta 

informação um elemento-chave para o foco principal do ponto de vista de Paulo.  

Outro fator fundamental ao qual a AD deve se ater é o ponto de vista que, 

nesta sequência, a Linguagem Cinematográfica indica ao mostrar o menino num 

primeiro plano abrindo a janela para olhar para fora; num plano conjunto destacando 
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o menino pelas costas, na altura da cabeça, olhando o apartamento em frente e 

vendo uma família em festa. Neste momento a câmera mostra o ponto de vista do 

menino em plongé, já que propositadamente o apartamento da festa observado está 

em sua frente, mas no andar abaixo. A cena é finalizada num close no qual parte do 

rosto está iluminada e outra no escuro, frisando o semblante retraído.  

As duas versões abarcam o ponto de vista ao ser descrito: “Paulo olha”, 

indicando o direcionamento da ação do personagem. Segundo Branigan (2005, p. 

251) o ponto de vista é “[...] um plano em que a câmera assume a posição de um 

sujeito de modo a nos mostrar o que ele está vendo”. 

A sequencia abordada dá início à construção do grande desejo de Paulo. Neste 

jogo da LC fica claro o desejo, ainda distante, mas por ele perseguido. No referido 

processo de construção tal relação aparece também na sequência 52, quando ele 

“recebe o desenho das mãos do irmão”; e, depois, também na sequência 90, o 

citado desenho vai ser o mote para a mãe compreender o desejo dela de ter uma 

família. É um desenho significativo, pois apresenta um casal, três filhos e uma casa 

num dia ensolarado metaforizando o ideal familiar. 

  Além da descrição da ação, a entonação da voz pode propor o peso da cena. 

Quanto a isso, a versão 1 apresenta-se menos marcante cabendo à versão 2 

preencher esta informação, dando um peso mais melancólico na descrição. Para 

Neves:  

 

Como em qualquer tradução, é inevitável que numa AD se sinta o estilo do 
seu autor. As marcas surgem nas escolhas lexicais, nas soluções estilísticas 
e até mesmo na escolha da informação a veicular. Será, no entanto, 
indesejável que o audiodescritor se faça presente, expressa ou 
implicitamente, através de juízos de valor ou interpretações abusivas dos 
códigos visuais (NEVES, 2011, p.63). 

 

Neste caso, é interessante que o audiodescritor coloque em sua voz o tom 

exposto pelo contexto em cada momento da AD. Entretanto, deve se policiar este 

tom de voz de forma a não ser demasiado interpretativo a ponto de incutir um juízo 

de valor que interfira na interpretação do espectador DV. 
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Sequência 5 – No armário 1 (04:27 à 05:06) 

 

Esta sequência é um marco importante para o desenvolvimento da diegese, ela 

apresenta como se sente este garoto (na escuridão) que tem um anseio de ter uma 

família e que implica saber quem ele é, qual sua história, de onde veio e os indícios 

(iluminação) para desenrolar esta história, transformar este sentimento. 

Com relação à iluminação, construção chave desta sequencia, a versão 1 da 

AD descreve a acção/posicionamento do personagem (abre, entra, senta), mas não 

faz nenhuma referência à iluminação e ou falta dela. A versão 2 descreve a ação do 

personagem Paulo e frisa a iluminação no rosto dele, fator importante marcado pela 

L.C. para a contextualização da cena e do sentimento do menino; além de ser 

explorada em termos fílmicos, também tem uma significação diegética. Esta 

iluminação tracejada pelas ripas da porta do armário desenha como a história do 

menino, vai ser construída, aos poucos, como feixes de luz; é um menino que não 

sabe nada do seu passado, vive na escuridão e agora aos poucos terá acesso as 

informações de sua história. Esta sequência se associa também à forma estética do 
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preâmbulo, quando os caminhos do avô são mostrados em flash entre nuvens e em 

meio a duas faixas pretas demarcando a imagem, aí o avô também esta na sombra, 

na escuridão. Relação esta que também se relaciona pelas analepses, que etapa 

por etapa vai desvendando o passado, permitindo como em doses homeopáticas, 

que ao final cheguem á luz, se reencontrando e se reconstruindo como família. 

A partir destas relações, é possível perceber um padrão construído pela 

narrativa para contar esta história através da simbologia de feixes de luz; do 

preâmbulo em que as cenas do avô aparecem com entradas como se fossem flash 

de luzes, como pelas analepses que também surgem num ir e vir através de um 

grande clarão, ou seja, como na vida que não se conhece toda de uma vez só, são 

as “ripas” de luz que vão aos poucos iluminando, clareando a história e a vida de 

Paulo.  

Neste contexto, mesmo sendo feixes, Paulo está iluminado, porém sua mãe 

fica na penumbra, novamente com os braços cruzados, ela inicialmente é oposição, 

não quer que o filho se aproxime do avô; assim ela fica de fora da viagem que o 

menino vai começar já ali no armário diante das fotos. Como também fica de fora 

das viagens que ele faz com o avô no carro, na sequência 90 a dado momento ela 

até quer entrar no carro, mas Paulo e o avô vão para “outra viagem” sem ela. 

Por outro lado, é nesta sequência em que Paulo está na penumbra, escondido 

– é no armário que se escondem coisas – com os feixes de luz, que ele começa a 

ter esperança, estes feixes representam (indícios) também de esperança. É no 

armário que ele encontra fotos que vão estimulá-lo a ir em busca do seu avô. 

 

Nesta sequência, a versão 1 se dispõe apenas a descrever as ações das 

personagens – abre, entra, senta-se, amuado, não responde, afasta-se, sai e fecha. 

Novamente determina o sentimento de Paulo: “Amuado, não responde”, o qual já foi 

refletido na análise da sequencia 3. Coloca também o ato de a mãe se afastar, mas 

não havia apresentado a aproximação da mesma, conforme explicado acima na 

análise da sequência 1. É importante localizar o personagem, como já refletido, em 

situações onde não se possa entender, por exemplo, pelo som do caminhar. Deve-

se descrever a chegada da mãe à porta do quarto, para então indicar a próxima 

ação dela, a saída. 
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As versões 1 e 2 dão ênfase para os verbos de ação – entra, senta-se, 

mantém, espera, não reage, sai. Entretanto, estes são dispostos para, ao serem 

conciliados com os adjetivos, propagar com força expressiva a cena mostrada.  

Em outra situação, diferentemente da versão 1, é dada a informação da 

entrada e da saída da mãe no quarto, localizando a personagem nos momentos 

devidos, mas não é descrita a postura repetitiva da mãe perante ao filho, de braços 

cruzados, exprimindo o descontentamento dela por conta da forma como encara o 

passado e que vai de encontro ao interesse do filho por este senhor.  

Seria mais um indício do comportamento dela, determinando, talvez, um 

proveito maior para a compreensão da diegese. A versão 2 ainda destaca a luz no 

rosto da criança, com destaque para mais um indício do sentimento deste garoto, 

pois conforme diz Fellini:   

 

Se o cinema é imagem, a luz é evidentemente o fator essencial. No cinema 
a luz é ideia, sentimento, cor, profundidade, atmosfera, estilo, narração, 
expressão poética. A luz é o poder mágico que adiciona, apaga, atenua, 
esfumaça, exalta, alude, sublinha, torna crível e aceitável o fantástico ou, ao 
contrário, cria transparências e por isso a realidade mas cinza e cotidiana 
torna-se onírica, fabulesca... Um vulto opaco... parece inteligente, 
misterioso, fascinante; um rostão bondoso e pacífico torna-se sinistro, 
ameaçador, dá medo. (FELLINI, 2007, p. 22)  

 

A versão 2, de novo, traz uma leitura mais aprofundada, preocupada com os 

elementos da LC que foram colocados junto com os diálogos: a música, a 

iluminação, entre outros, na intenção de construir a narrativa e oferecer subsídios 

para apreensão da diegese.  
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Sequência 6 – No armário 2, fotos. (05:08 à 06:04) 

 

 

No armário, Paulo encontra umas fotos e fica a observá-las. Nas fotos: a mãe e 

um homem abraçados; os dois com bolas de chiclete; o homem sozinho em frente à 

Universidade e uma com um senhor em frente a umas árvores; esta última ilumina-
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se, o senhor anima-se e pisca para Paulo, este fica surpreso a observar. Em todos 

os momentos as fotos são mostradas na penumbra, a iluminação só aparece 

tracejada em Paulo, por conta das frestas da porta do armário e na foto do senhor 

quando anima-se, propondo neste homem algum tipo de iluminação para os anseios 

de Paulo, alguma ligação que vai desencadear entre os dois. Outra questão ainda, é 

que a família é vista em partes, foto a foto; não há uma reunião de todos. 

 

Nesta segunda parte da sequência do armário é criado um suspense, a partir 

das fotografias encontradas por Paulo. Quem são estas pessoas das fotografias? 

Qual a relação delas?  

Ao mesmo tempo, além do suspense, denota claramente a construção da 

história, mostrando inicialmente um casal de estudantes apaixonado e brincalhão. 

Depois o rapaz sozinho, indicando uma separação e num lugar que remete a uma 

importância. Por fim, um senhor, destacado na foto pela iluminação, diferentemente 

das demais pessoas das fotos, o coloca em evidência ou como sujeito que trará 

iluminação, solução para a situação posta. 

A versão 1 descreve a ação de Paulo e, como no início do preâmbulo, informa 

quem é cada um dos personagens, pontuando que o homem ao lado de sua mãe é 

seu pai e o senhor é seu  avô. Conforme dito na sequência 1, os princípios da AD 

sugerem a apresentação dos personagens seguindo a mesma disposição na 

diegese.  

Porém, no caso das fotografias, a informação dada precipita dados, pois não se 

sabe quem são aquelas pessoas. Ao vê-las, não é possível indicar ser o homem ao 

lado da mãe, o pai de Paulo, nem seu avô. Novamente entendo que a versão 1 

antecipou informações, no caso, primordiais à narrativa não sendo prudente 

desvendá-las neste momento, já que o filme trata da construção de uma família. 

Indicá-los antes implica desvendar um elemento a ser construído durante a diegese.  

São indícios a serem dados de maneira que, mais adiante, o espectador 

chegue a esta conclusão. Não são para ser decifrados retirando o suspense, 

propositalmente encaminhado pela narrativa na sequencia. Este é um cuidado 

necessário que o audiodescritor deve ter.  
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Nesta sequência, a versão 1 descreve: “procura numa caixa”. Não é, contudo, 

possível ver o que Paulo arrasta, além da penumbra. Quando ele se abaixa ocupa o 

espaço e não permite ver de onde nem o que retira. Se vê, apenas, ele pegando as 

fotos. Neste sentido, questiona-se: O que e quanto se deve descrever? E mais, onde 

fica a objetividade? Neves ressalva:  

 

A capacidade de síntese é vital na criação de uma audiodescrição que 
permita ao texto original “respirar”. Nem todos os espaços sem som 
relevante precisam ser preenchidos com detalhes. Por vezes é o silêncio 
que fala mais alto; e, nesses casos, é importante que também ele se faça 
ouvir (NEVES, 2011, p. 51)  

 

Ao precipitar elementos e indicar algo que não se vê, é dado a este espectador 

(deficiente visual e outros) o que não se disponibiliza aos videntes. E, mais do que 

isso, são informações sem contribuição para a composição narrativa. Pelo contrário, 

a primeira implica retirar do espectador a capacidade de inferência, reflexão; a 

segunda, a da caixa, é um acréscimo desnecessário, pois o som do arrastar 

consente ao espectador imaginar, desvendando, se entender, algo determinante 

para o contexto. 

Pelos princípios da AD, descrever nesta linha da versão 1, desvirtua a 

possibilidade de contribuir para a composição da obra, já que a ideia é a de oferecer 

apenas o necessário para a compreensão geral, conforme Neves (2011, p. 51): 

“Deverá ser objectivo do audiodescritor dizer o mínimo possível, dando apenas a 

informação necessária a uma apreensão sucinta do todo audiovisual”. 

Outro fator importante diz respeito à nomeação dos personagens. Nesta 

sequencia, a versão 1 primeiro denomina “um senhor idoso” e a seguir o designa 

“avô”. Novamente se tem uma informação não dita, portanto não é possível saber se 

aquele senhor é o avô do garoto.  Segundo as normas iniciais da AD (ITC, 2000; 

UNE, 2005), ao denominar um personagem é importante manter a coerência para 

não gerar confusão. 

Por outro lado, ao descrever “fixa a foto”, apesar da contraditoriedade do verbo, 

no contexto da frase se consegue aludir à ambiguidade proposta pela narrativa, 
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sugerindo que o personagem da foto ganhou vida ou Paulo devaneou, sonhou, 

desejou muito aquela realidade.  

 A versão 1 descreve ainda Paulo escondendo as fotos de Izabel, pontuando 

um indício de segredo.  

A versão 2 debruça-se em passar dados de cada foto e aponta o foco do 

menino no último retrato. O audiodescritor desta versão pontua informações, sem 

denunciar os personagens, mas traz pistas que permitem relacioná-las com outras 

mais tarde. Quando fala em frente à Universidade de Lisboa, tal informação não 

consta no prédio. Então, a princípio, não seria necessário acrescentá-la, mesmo 

tratando-se de informação verdadeira.  

Por outro lado, fica clara a intenção do audiodescritor em proporcionar 

elementos de ligação de ideias, porquanto, na sequencia 75, em uma das viagens 

acontece uma briga entre Carlos (pai de Paulo) e Miguel (avô), justamente porque 

Carlos quer ir para Lisboa e Miguel gostaria de dar continuidade, através do filho, 

aos negócios da fazenda. Ou seja, a informação auxilia a estabelecer uma conexão 

na narrativa. 

Esta versão permite ao espectador entender a construção da história proposta 

nas fotos, pois descreve, como anunciado antes, a situação de cada fotografia em 

particular. 

Por fim, é delineada a última foto, caracterizando o senhor e o local, dando 

pistas de quem é este homem e como vive. Diferentemente da versão 1, a versão 2 

proporciona a ambiguidade proposta neste momento ao descrever “a fotografia 

ganha vida”. 

O uso da cor e da luz utilizado pela LC propõe uma brincadeira, não deixa 

claro; mesmo com a lanterna acesa pelo garoto o ambiente ainda está escuro e as 

fotos aparecem em meio à sombra, esbranquiçadas, envelhecidas. A iluminação é 

tracejada apenas em Paulo e na foto do senhor.  

As duas versões descrevem a importância do momento, porém nenhuma delas 

descreve nada ou cita a iluminação ou as cores, que, neste momento é uma 

informação presente na LC.  Há a falta de brilho, cor e iluminação nas primeiras 

fotos; ênfase na iluminação da última foto e combinação com o som “plim” propondo 
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brilho. Isso leva à importância deste homem na história, é ele quem terá a “solução”. 

A AD capta a importância do momento e, ao compor junto com este som, pode 

promover o proposto pela LC. 

 

Sequencia 7 – Sobressalto do avô (06:05 à 06:35) 

 

Os códigos sonoros (som de freio brusco e relinchar), mais a imagem de um 

carro freando e do olho de um animal negro, antecedendo o despertar sobressaltado 

do senhor, propõem que este estava sonhando; além disso, neste sobressalto, o 

som de sino, mais a luz fria e azulada sobre este senhor, aponta um tom fúnebre ao 

personagem, indicando aí indícios e metáforas que contribuem para a compreensão 

da narrativa. 



170 

 

A versão 1, descreve a ação do carro e da personagem demarcado pelos 

verbos de ação: os faróis iluminam o chão; travagem; acorda, vira-se, acende e 

pega. Esta descrição foca especificamente os processos de ação do carro e da 

personagem, normalmente priorizados nas audiodescrições de forma geral ao 

subtender que ao focar na ação todo o contexto fica compreendido. De acordo com 

o dicionário Houaiss (2001) ação, entre tantos outros significados, denota:  

 

1. O ato ou o resultado de agir, de realizar uma atividade, uma 
operação etc.; 

2. Capacidade, possiblidade ou disposição para agir, atuar; iniciativa 
de fazer; 

3. Movimentação, movimento, atuação efetiva de alguém ou de algo;  

4. Conjunto de atitudes, maneira de proceder; postura, gesto;  

5. Atuação ou manifestação de uma energia, de uma força (ação do 
vento; ação do calor); 

10. Cin. Liter. Teat. Telv. Série de acontecimentos por que passam 
ou que produzem os personagens de um filme, conto, romance, 
poema narrativo, peça teatral, novela etc. e que configuram o 
assunto ou tema da obra propriamente dita. 

 

Por estas compreensões de ação, principalmente esta última, colocando a 

ação como a configuração do assunto ou tema da obra, fica entendido que o 

movimento, não necessariamente físico, da personagem é o principal foco de uma 

cena/sequência e denota o que está se passando naquele momento.  

Num primeiro instante, é possível concordar, dependendo do filme, da 

narrativa, do estilo do realizador e até mesmo do objetivo proposto para o filme. 

Entretanto, entendo como elementares outros fatores para compor a narrativa de 

forma a realizar uma AD que proponha completude, atuando paralelamente ao filme, 

se dispondo a abarcar a LC, seu estilo, sua atitude, a fim de efetivar a narrativa 

fílmica e seus aspectos estéticos, transparecendo sua expressão. 

A versão 2, por sua vez, consegue trazer outros elementos. Para além da ação, 

apresenta as características de iluminação e cor atreladas a uma escolha vocabular 

que proporciona à sequencia o elemento poético proposto pela LC para indiciar o 

aspecto fúnebre. Isto é, compõe com os sons, a informação intencionada dar 

alcance à poesia (diálogo/intenção). Diante deste emprego vocabular, a seguinte 
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questão se faz presente: Como a escolha das palavras produz diferentes sentidos? 

Novamente recorro a Neves que diz:  

 

[...] a escolha lexical numa audiodescrição é de grande importância, pois 
contribuirá para o tom geral do produto final. A adequação do léxico à 
temática, ao registo do texto original e ao receptor será, no fundo, a meta a 
que se deve propor qualquer audiodescrição (NEVES, 2011, p.58). 

 

A escolha lexical permite produzir efeitos diferenciados às imagens, 

propiciando direcionar significados expressivos a cada contexto específico e à 

proposta geral da narrativa. A versão 2 apresenta este indicativo ao descrever de 

forma metafórica e com uma sonorização vocálica de sons sibilantes e uvulares25, 

por exemplo; “Os faróis de um carro crescem ao aproximar. O carro resvala ao 

travar”.  

Ao propor o crescimento dos faróis, é dada vida ao carro. Por um lado chama a 

atenção para a importância dele novamente, para o centro vital dele na narrativa; e, 

por outro, o que cresce é para ser visto, notado, ou seja, pela LC a intenção é esta: 

metaforicamente mostrar algo, um acontecimento, direcionar o olhar. Esta relação 

metafórica será entendida também como a colocada por Pinheiro como metáfora 

visual, quer seja: 

 

[...] uma manifestação plástico-icônica de uma declaração metafórica 
baseada em  um conceito metafórico do tipo “NOME A É UM NOME B”, 
dotada de dois sujeitos, sendo um primário e o outro secundário, onde pelo 
menos um deles esteja configurado visualmente, podendo o outro se 
manifestar também visualmente, verbalmente ou nem mesmo existir, sendo 
recuperável apenas pelo contexto. Em qualquer um dos casos, 
consideraremos que o sujeito secundário deverá projetar determinadas 
propriedades e associações sobre o primário, de modo a estabelecer a 
relação de semelhança que é própria da metáfora (PINHEIRO, 2007, p.3). 

                                            

25 Sibilante - 1. Que sibila. 2. Diz-se de cada uma das consoantes fricativas cuja corrente expiratória 
passa por uma abertura estreita de algum ponto da boca, gerando um ruído que lembra a fricção. 
Uvulares – 1. Que se articula na úvula (parte constitutiva do palato/céu da boca). Uma consoante 
uvular ou simplesmente uma uvular é uma consoante que, em sua pronúncia o ponto de articulação 
se dá na úvula. Seu modo de articulação é oclusivo, que significa que é produzido pela obstrução do 
fluxo de ar no aparelho vocal. (HOUAISS, 2001) 

 



172 

 

É nessa relação de significação de metafora visual, a partir da imagem, que a 

AD se refere com uma construção verbal que não é sua representação direta, mas 

remete a ela que a versão 2 atua e contribui para uma apreensão da narrativa. A 

outra questão levantada a ser considerada, é a combinação sonora e rítmica, “[...] 

crescem ao aproximar... resvala ao travar”, elas podem desencadear sensações 

auditivas que geram a expressividade proposta, dando a significação sugerida. 

Neste sentido, ao fazer as escolhas vocabulares é interessante pensar nas 

manifestações sonoras ricas, expressivas e ressonantes, capazes de despertar 

significados e sensações no espectador. 

Assim, quanto maior for o leque vocabular de um audiodescritor, melhor será 

seu intento expressivo diante do produto final. Contudo, há a necessidade de saber 

fazer a leitura do produto para que se consiga abarcar a semântica proposta, pois as 

imagens orientam os espectadores (audiodescritores) à sua leitura através de seus 

códigos, expressividade, indicios e metáforas. 

Cabe ao audiodescritor apreender esta significância e apresentá-la através de 

“Um léxico variado e sugestivo, conjugado com uma construção frásica clara” 

(NEVES, 2011, p.58); entendendo que a subjetividade apreendida deve ser 

repassada pelo máximo da sua expressividade. Com a AD, não são mais as 

imagens que compõem o filme, mas a subjetividade apreendida transmutada em 

expressão.  

No que diz respeito à luz e à cor, a versão 2 novamente considera estes 

aspectos como definidores da sequencia, apoiando-se neles para propor a 

atmosfera de densidade proposta ao descrever: “Numa cama iluminada pela luz azul 

e fria que entra pela janela, um homem acorda em sobressalto”. Ao trazer a 

informação da luz azul e fria, a versão 2 consegue propor um tom pesaroso e de 

abatimento que, combinado com o som de sino, caracteriza o “peso fúnebre” 

carregado por este senhor naquele momento.   

Ou seja, o audiodescritor desta versão trouxe, através da consideração da luz e 

da cor, a compreensão pela qual são pensados estes elementos na LC: a luz, 

enquanto um elemento produtor de sentidos, propositor de mensagens subjetivas e 

norteador de reflexões; e a cor enquanto um fomentador de efeitos psicológicos. 
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Outro fator importante levantado pela versão 2, neste ponto, diz respeito à 

referência. Cabe a ela atrelar “o homem” ao contexto, mesmo que este já tenha 

aparecido anteriormente ao apresenta-lo: “É o homem da fotografia, o mesmo que 

guiava o velho boca-de-sapo vermelho.”  

Este fator vincula as relações interiores do decorrer do filme estabelecendo 

coerências. Neves (2011, p. 60, 61) fala da necessidade do uso dos deícticos 

(pronomes pessoais, demonstrativos e advérbios) para fazer esta conexão. De 

acordo com ela: “Estas formas discursivas obrigam a que se encontrem no contexto 

os elementos a que se reportam as referências pessoais, espaciais e temporais, 

pelo que abrem espaço à subjectividade e à dúvida”. 

Estas referências são, muitas vezes, utilizadas para criar pontes entre 

diferentes assuntos, a fim de evitar repetições, mantendo a coerência interna. Como 

até este momento este homem não tem nome, é basilar apresentá-lo aos poucos 

(conforme já discutido na sequencia 1) criando os links para que se realizem as 

conexões do processo narrativo. 

Um último fator levantado pelas duas versões, nesta sequência, diz respeito a 

não identificação do animal (descrevem apontando o olho de um animal). Por que 

não identificar que é um cavalo? Duas direções permitem problematizar a intenção 

de ambas. Na primeira, refere-se ao suspense sugerido na cena escura, num plano 

detalhe, que normalmente usado para causar grande impacto e chamar a atenção 

do espectador como algo muito importante no contexto ou ainda para aumentar a 

carga dramática da cena.  

A outra direção diz respeito ao efeito sonoro – relinchar – que identifica qual é o 

animal, não sendo preciso nominá-lo. Segundo Durand (2002, p. 43), o som 

escutado se transfigura em um sentido abstrato revelando os simbolismos da cultura 

à qual está vinculado.  

Neste sentido, como o relinchar é a expressão sonora dos cavalos, ao ouvi-lo, 

o imaginário leva, de pronto, o espectador a simbolizar naquele momento o cavalo, 

não sendo necessário identificá-lo. Neste caso, entendo que as duas versões se 

apoiaram nas duas direções, descreveram como um animal ressaltando o suspense 

e não o nominaram, pois o relinchar simboliza de qual animal se trata.    
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Sequência 8 – Manhã seguinte (06:36 à 07:29)

 

No café da manhã, Paulo tenta saber do avô que não conhece, pai de seu pai; 

a mãe, por sua vez, não quer contar. Percebe-se que este é o ruído existente entre 

Paulo e a mãe, agora representado pelo som estridente do cereal e de outros 

elementos da cozinha (faca no pote de geleia). A cozinha agora está bem iluminada, 

porém as cores dos personagens ainda são neutras. O primeiro plano na mãe e em 

Paulo - há um pequeno contra plongé nela e um leve plongé nele - proporciona a 

visão de autoridade da mãe, o que “permite” a ela  manter um “segredo”, não 

esclarecer um questionamento do filho, novamente ela fica distante. 

 

Devido ao diálogo entre mãe e filho não há espaço para descrições, mas o 

diálogo e os sons falam por si, não havendo elementos de extrema necessidade a 
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serem descritos. As duas versões limitam-se a informar o tempo da cena (manhã) e 

o que a mãe está fazendo (café da manhã). 

Entretanto, novamente, como já discutido na sequencia 1, é situado o tempo da 

ação, quando outra informação faz referência ao mesmo. Quando as duas versões 

falam no pequeno-almoço (café da manhã), este já referência o tempo da ação 

(manhã), não sendo necessário assim descreve-lo.  

Como já analisado, as falas no filme como um todo são pobres, não trazem 

nenhum grande fundamento, contrariamente às imagens, à música e aos sons 

estabelecidos pela LC, construtores e reveladores na narrativa. Porém, nesta 

sequência, elas trazem um indício importante do fosso entre mãe e filho.  

Ela guarda um segredo sobre a família e não quer revelá-lo ao filho, criando um 

ruído entre ambos, significado também neste momento pela construção sonora do 

ambiente, composto pelos sons da cozinha (som estridente dos cereais caindo na 

tijela, faca no pote de geleia). 

Estes sons subjetivos reforçam certa ausência destes no ambiente, relevantes 

na construção narrativa do momento, pois há um burburinho demarcado no diálogo, 

ressaltado diante do “silêncio” subjacente a estes sons acentuados.  

Entendo que para esta sequência e para diversos momentos do filme (o 

sobressalto do avô sonhando; Paulo e a mãe jantando, entre outros), Queiroga se 

dispôs a utilizar do som de forma hiper-realista (já discutido acima), pois conseguiu 

dar o destaque necessário às cenas com cada momento sonoro detalhado. 

Novamente, como acontece durante todo o filme, a versão 1 realiza a AD com 

frases curtas, extremamente recortadas, sem fluência e conexão na descrição. De 

acordo com os guias, normas e orientações de realização da AD, esta estaria bem 

feita porque seria uma AD clara e objetiva. Diante disso, a versão 2 então seria 

subjetiva, até porque acrescenta um adjetivo à ação de Paulo interpretativa 

(ensonado), apesar desta também ser bem clara na informação descrita. 

Neste sentido, uma última questão se coloca e que perpassou este trecho 

analisado e vai perpassar as entradas de AD do filme todo: onde está a objetividade 

ou subjetividade nestas duas versões de AD? 
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Se entendermos a objetividade significando clareza, transparência, 

compreensão, entendo que as duas versões são bem objetivas, pois no bojo das 

suas formas interpretativas, elas alcançam o esperado das mesmas: descrevem as 

imagens do filme de forma compreensível para o contexto da narrativa.  

As duas versões conseguem passar a informação de maneira que a 

representação à significação das imagens atinja seu objetivo de compor o contexto 

auxiliando a compreensão do todo. Entretanto, cabe apontar as diferenças entre as 

duas versões, para tornar clara esta relação. 

A versão 1 segue por um caminho, delineado por frases curtas, diretas, 

demarcadas, no qual passa as informações, entretanto vai no sentido inverso ao 

proposto pela linguagem do filme. Esta versão opta pela maneira de descrição 

sugerida pelos cânones da AD, que apregoam a objetividade visando a 

representação fiel da imagem.  

A versão 2, por sua vez, no intuito de alcançar a proposta do filme, aborda de 

outra forma esta relação, à qual sobrevém com um conjunto de recursos 

expressivos, os quais, através de seleções lexicais e semânticas, buscam via leitura  

da LC. Com isso, busca alcançar a representação do filme, onde se fala de desejo, 

de família, de tragédia, de desencontro e de encontro, mas faz sua escolha por 

contar de forma simbólica, expressiva, criativa, poética. 

Esta versão olha para a imagem, o “texto” de partida, a referência, não como 

cristalizada, como material pronto, de um significado, para ser “visto” de forma quase 

instantãnea, mas sim em movimento, mesmo sendo “estático” (fotogramas) e, assim, 

constrói o sentido pelas relações entre as palavras escolhidas e conciliadas de 

forma que a expressividade, demarcada, transfira ao espectador a força poética da 

LC, traz no olhar, para além do que você vê, você fala, o como você vê. Segundo 

Remael (2005, p. 02), o audiodescritor deve descrever “sem ser guiado por 

preferências pessoais e gostos, mas com base em uma boa compreensão do que o 

filme tenta transmitir”26 (tradução própria).  

 

                                            

26
 without being guided by personal preferences and tastes, but based on a good understanding of what the film tries to 

convey and suggest. 
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4.5.2. Reflexões críticas sobre o estudo detalhado 

 
“Não existe verdade, o que existe são interpretações”. 

 
Jorge Mautner 

 

Este é o momento de refletir sobre os elementos levantados pela análise das 

duas versões de AD do filme Atrás das Nuvens. A despeito de lidar com as 

especificidades de uma obra particular, este estudo levanta reflexões relevantes 

para a AD de filmes lato sensu. Não busco aqui perpetrar universalizações, mas 

apontar um novo olhar em termos de forma/discurso para se audiodescrever uma 

realização de autor. Proponho uma reflexão sobre os elementos que despontaram 

significativamente ao longo deste estudo, buscando possíveis direcionamentos, 

contribuições para normas, para audiodescrever filmes desta natureza. 

Neste sentido, discorro a seguir sobre como entendo os elementos levantados 

na análise, quais sejam: objetividade, subjetividade, Linguagem Cinematográfica, 

expressividade, poética e criatividade. 

A AD, como os demais estímulos auditivos convoca, junto com os outros 

sentidos, toda a experiência perceptiva de que uma pessoa deficiente visual é 

capaz. A experiência que dela resulta advém do olhar do outro sobre as imagens e a 

sua compreensão depende da bagagem e da história de quem a recebe e de como 

a objetiva no seu universo pessoal.  

São pessoas que podem vivenciar as diversas experiências filmicas (afetivas, 

sociais, educacionais, entre outras) através da percepção singular de quem 

descodificou as imagens iniciais e as traduziu por palavras e as deu a ver através de 

um novo meio.  

Em Estética da Sugestão, Epstein (1983, p. 271) diz: “[...] não se conta mais 

nada, indica-se”. [...] “Na tela a qualidade essencial do gesto é nunca se completar”. 

O cinema por ser visto e ouvido e assim parecer estar dado, não se reduz a um 

processo digerido, requer do espectador a sua parcela de co-autoria, com espaço 

para participar e até reinventar; da mesma forma este é o papel das imagens 

construídas pela AD, proporcionar à pessoa deficiente visual a possibilidade de 
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“completar” a narrativa filmica, mesmo esse gesto sendo sempre aberto a novos 

pontos de vista. 

Entretanto, por conta das propostas clássicas em pregar uma tendência da AD 

“objetiva”, que não chame a atenção para si, a AD feita dessa forma contribui tão 

somente para o processo de “sutura”, promovendo a contratura do sujeito com a 

diegese e não o encorajamento a uma conexão e recriação com o filme.  

Diante da análise empregada no item anterior, neste momento buscarei 

problematizar as diferentes abordagens apontando como compreendo a perspectiva 

objetiva proposta pelos cânones da AD e então discorrer uma fundamentação de 

como entendo possa ser um novo olhar para a mesma.  

Assim, começo por questionar o que é a objetividade na AD? O que se entende 

por positivo na objetividade? Será que ser expressivo, poético, não apresenta 

objetividade? 

Segundo as normas da ITC (2000) deve-se “evitar descrições subjetivas”, pois 

a subjetividade traz consigo “opiniões pessoais” e deve ser evitada para não criar 

“confusões ou perda de tempo”. E, ainda, porque “os usuários de audiodescrição 

têm o direito de interpretar aquilo que ouvem para chegar às suas próprias 

conclusões”. Um equívoco já que objetividade não garante a isenção de opinião 

pessoal, de juízo de valor. 

Descrever as imagens tal como elas se apresentam (se isso é possível), seria 

atender à objetividade em conformidade para atestar os interesses de uma 

determinada forma histórica de conhecimento (Descartes, 1987 [verdade, validade, 

autenticidade, fidelidade]).  

Ou seja, trazer para a AD os princípios da ciência institucionalmente 

organizados como produção da verdade, valorados no Positivismo, que visa um 

resultado acabado, perfeito, baseado, de acordo com Furtado (1999, p.126) “tanto 

na evidência quanto na universalidade da ordem mecânica da natureza e da 

sociedade quanto na naturalidade do cultural”, ligado a um conceito herdado de 

ciências apoiadas em culturas colonizadoras pensadas de acordo com um ideal 

político. 
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Numa sociedade dividida entre razão e emoção, sabendo que a primeira, entre 

os pesquisadores, fala sempre mais alto, provoca preocupação o tema fidelidade, 

colocando para a AD um status de “prova imagética”, inviável e indesejado. 

Talvez os propositores da AD objetiva intencionem que esta consista em 

ciência, como quando a arte naturalista do final do século XIX surgiu como um 

sintoma da vitória da concepção científica e do pensamento tecnológico sobre o 

espírito de idealismo e tradicionalismo. Esse pensamento destaca-se “na tendência 

do cinema em seguir os preceitos da fidelidade ao “real”, sendo realista e objetivista 

tanto na maneira de filmar, quanto na maneira linear de contar as histórias” 

(CURSINO, s/d).  

Propor objetividade (fidelidade) à imagem (original, “real’) se torna falacioso, 

pois não é possível pensar a AD por um processo de literalidade, ela é uma obra a 

partir de uma leitura do original. De acordo com Benjamin:  

 

nenhum dado do conhecimento pode ser ou ter pretensões a ser objetivo 
quando se contenta em reproduzir o real, assim também nenhuma tradução 
será viável se aspirar essencialmente a ser uma reprodução parecida ou 
semelhante ao original (BENJAMIN, 2008, p.30).  

 

Assim, a reivindicação para se fazer a tradução audiodescritiva 

necessariamente pelo viés da objetividade (positivista) é questionável, posto que do 

primeiro contato com a obra até a sua versão final, a presença e a influência da 

subjetividade inerente ao audiodescritor é decisiva. 

No próprio cinema moderno (Cidadão Kane, de Orson Welles, Deserto 

Vermelho, de Antonioni, Indian Song, de Marguerite Duras, Marienbad, de Alain 

Resnais) são encontradas forças que põem em xeque as noções de verdade, 

totalidade, ordenamento, objetividade. Como então propor um produto objetivo (AD) 

para produções/imagens que de princípio fogem a esta lógica? 

A subjetividade do audiodescritor está inevitavelmente presente, pois para 

descrever é preciso compreender e para compreender é preciso o sujeito que 

compreende perfazendo o processo cognitivo, sujeito este enraizado de culturas 

apreendidas na própria subjetividade vivida. Deste modo, a compreensão é parte 
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constitutiva da audiodescrição, o que converge para uma subjetividade quase 

obrigatória na produção da mesma.  

Como então os audiodescritores, tradutores/transmissores da mensagem visual 

do cinema vão realizar esta mensagem sem a subjetividade inerente ao ato de ser, 

compreender e transmitir? Questiona-se, assim, o que é subjetividade? Para Mayos 

a subjetividade é: 

 

[...] o espaço de encontro do indivíduo com o mundo social, resultando tanto 
em marcas singulares na formação do indivíduo quanto na construção de 
crenças e valores compartilhados na dimensão cultural que vão constituir a 
experiência histórica e coletiva dos grupos e populações (MAYOS, 2004, 
p.9). 

 

De acordo com isso, o ser humano diante do envolver-se com as possibilidades 

da vida, entre elas a AD, é abarcado, atravessado pela subjetividade, criando 

estruturas que se fundam dependendo dos seus objetivos e ancoramentos, como 

também as repassam reestruturadas nos seus compartilhamentos convividos. 

O sujeito (audiodescritor/espectador) é um ser subjetivo, em preenchimento, 

seja pelo viés objetivo, seja pelo subjetivo. Sendo assim, mesmo pelo viés objetivo, 

estas mensagens ao serem sorvidas pelo sujeito, se descondensam e se subjetivam 

na subjetividade inerente a ele. 

O sujeito é determinado como imagem na alteridade do social, sua constituição 

passa por esta alteridade, ele é o produto desse processo de subjetivação, 

produzido na sua existência. 

Assim, diante da objetividade, a subjetividade sendo própria ao ser, vai estar 

presente na tradução/transmissão da informação. Destarte, a AD compreende 

traduzir/construir discursos, que deem condições de serem apreendidos nas suas 

múltiplas representações, pois a subjetividade e a objetividade detêm diferentes 

valores conforme, diferentes tipos de imagens e, mais, consoante diferentes 

momentos em presença de cada imagem (filme).  

Não é a qualidade objetiva da descrição da imagem que a torna parte de um 

sistema significante coeso, mas sim o seu poder de grandeza imaginária que a 

conduz a uma consumação de razão imagética. A AD, afora o já existente como 
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proposta objetiva, precisa ir além de um serviço disposto num determinado projeto 

narrativo, necessita abarcar esse poder de grandeza imaginária, ocupar um formato 

buscando um movimento extensivo, insurgido de um estilo (cinematográfico, 

novelístico, de desenho animado, entre outros). Ou seja, ser fiel (objetivo) às 

mensagens das imagens passa pela fidelidade ao estilo do realizador.  

Significando esta fidelidade perpassar então pela leitura da LC empregada por 

cada realizador, na qual a AD, se realizada de forma expressiva, criativa e poética 

propicia ao espectador transbordar. Assim, realizar a AD pela leitura da LC é a 

minha proposta, provocando-a fruir contíguo ao contexto narrado. Entendendo a LC, 

como o discutido no subcapítulo 3.2, pelo viés da poética. 

Por este olhar, entendo colocar a AD direcionada pela ressonância da criação, 

um processo de explosão que flui, provoca, pressupõe indagação, questionamento, 

conhecimento, suscita ideias. E, pela analogia da sensibilidade, que entrevê 

percepção, emoção, sublimação, cria o efeito de prolongamento e/ou renovação de 

natureza estética.  

Natureza esta, em que a AD se torna outra “zona” num mapa maior, matizado, 

fazendo parte de um amplo contínuo discursivo, que se harmoniza num espectro 

cultural. Pressupõe ser uma experiência singular e sensível com a imagem e com as 

palavras, num determinado contexto (filme, teatro, exposição, entre outros). 

Interessante então é pensar nesta outra “zona” na AD para além do What you 

see, what you say e acrescentar o how you see? Como você vê? No sentido de 

entender que o que você vê é o que você fala, mas inclusivamente o que você vê e 

como você vê, é o que você fala.  

Neste como você vê/fala, está ligado o poder evocativo da palavra que irá 

provocar uma representação imagética de acordo com a forma como é apresentada. 

Pois, a partir de uma forma diferente da que até então tem sido proposta para a AD, 

entendo e defendo ser imperativo propor uma nova abordagem para a mesma, na 

qual esta será construída a partir da leitura da LC, amparada pela expressividade, 

pela poética e pela criatividade.  

A AD realizada pela leitura da LC aparece em diversos momentos da análise, 

principalmente da versão 2, como é possível perceber nos fragmentos selecionados 

nas cenas a seguir: 14 (“De costas e recortado em contra-luz [...]”); 21 (“[...] na 
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penumbra da noite, dirige-se [...]”); 22 (“A luz que atravessa as ripas da porta [...]”) e 

24 (“Numa cama iluminada pela luz azul e fria que entra pela janela [...]”), onde se 

tem o enfoque para a questão da iluminação.  

Em outras cenas, a AD acompanha a poética direcionada pelos 

enquadramentos organizados pelos posicionamentos de câmera. A saber: na cena 

16 (“uma bota depois outra”) e, numa cena adiante (00:16:10) “Num outro lugar, 

mãos calejadas seguram peças num jogo de dominó”), fica clara a ênfase no plano 

detalhe.  

No tempo 00:11:47 onde se ouve: “Da varanda do prédio, Teresa olha os 

rapazes que entram no carro”, a personagem está mostrada num contra-plongé, 

apesar deste ser um enquadramento propondo superioridade, grandiosidade do que 

está sendo filmado em relação ao observador. Por outro lado, ela aparece 

pequenina lá no alto, deixando entender uma certa perda de poder para com o filho. 

Ai seria interessante acrescentar a palavra pequena, miúda ou outra antes do nome 

Tereza, para acrescentar a relação colocada.  

Já no tempo 00:13:55  ouve-se: “Pequenino, lá em baixo, um carro parado 

numa clareira de terra batida”, é claramente evidenciado o grande plano. Também é 

realçado o plano conjunto como na cena 20: “Jantando à mesa da cozinha, a mãe 

observa o filho que come em silêncio. Numa troca de olhar cúmplice, mãe e filho 

cedem. Paulo baixa os olhos enquanto a mãe vai à porta”, como já foi discutido na 

analise detalhada. Este plano é contemplado também pela versão 1, em alguns 

momentos, por exemplo: na cena 19 “as rodas de um carro passam por cima do 

carrinho vermelho” e na 20 “Paulo e a mãe, sentados à mesa, durante a refeição”. 

A cor foi outro fator trabalhado pela AD na leitura da LC como analisado acima. 

Exemplos: versão 2 - cena 03 (“Homem guiando um carro vermelho…”); cena 19 

(“Sobre um chão de terra batida um carrinho vermelho”); e mais adiante no tempo 

00:21:17 (“Sob a luz de um candeeiro, Miguel agita uma copo de vinho tinto”) cena 

24 (“pela luz azul e fria que entra pela janela”).  

Neste quesito, apesar de ficar claro que não foi pensado nos links propostos 

pela LC e pela narrativa, a versão 1 descreveu em alguns momentos a cor, como na 

cena 19 (“O todo-o-terreno vermelho” e “As rodas de um carro passam por cima do 
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carrinho vermelho”) e, mais a fernte, 10:12:08 (“tendo ao fundo o azul do Tejo...”); 

10:13:25 (“Paulo diverte-se com a mudança da cor, de amarelo para azul”). 

Entendo realmente que algumas cenas não são passíveis (por razões de 

tempo) de traduções mais expressivas, simbólicas, não havendo a necessidade de 

se debruçar intrínsecamente sobre elas. Todavia, há determinadas cenas que são 

fundamentalmente códigos identificadores refenciais da narrativa e devem, portanto, 

na medida do possível da AD, ser descritas com todo seu potencial significante e 

conotativo. 

Referente às cores que se apresentam como reais significantes do filme Atrás 

das Nuvens, estas poderiam ter sido levadas em conta de forma mais valorosa pela 

versão 1. 

  A partir destas leituras simbólicas realizadas pela AD da LC é possível 

entender sua condição de, enquanto tradutora de imagens (de linguagens 

diferentes), ser capaz de abarcar a poética da linguagem do cinema e produzir, em 

outra medida, no espectador deficiente visual a realização artistica proposta naquele 

momento. 

Neste sentido, é papel da AD se transformar de modo a alcançar a poética da 

LC. Isso é o que se espera, em última instância, de projetos que se valem do cinema 

como proposta de intervenção, de ação, de conhecimento.  

A AD como o cinema, pode ser entendida então como um produto em processo 

de ação, algo que acontece, que é gerador, é parturiente de sentido (fala, olhar, 

gesto, movimento), que continua a ser. Ou seja, sendo ação ela não se justifica ou 

se completa em si, se propaga. De acordo com Merleau-Ponty: 

 

[...] o que julga um homem não é a intenção e não é o fato, é ele ter ou não 
ter feito passar valores para os fatos. Quando isso ocorre, o sentido da ação 
não se esgota na situação que a causou, nem em algum vago juízo de 
valor, ela permanece exemplar e sobreviverá em outras situações, sob outra 
aparência. Ela abre um campo, às vezes até institui um mundo, de qualquer 
modo delineia um futuro (MERLEAU-PONTY,1991, p. 75-76).  

 

A ação significativa então é causadora de sentidos, deve ser percebida 

basicamente como uma atividade de qualidades dinâmicas que propagam um modo 
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interno do indivíduo ao manifestar uma expressão; assim diz respeito ao terreno da 

criação, da poiesis, da expressividade.  

Enquanto manifestação de expressividade é possível perceber, por exemplo, 

nos seguintes trechos da versão 2: cena 18 “Soerguido sobre quatro estacas, um 

belo citroen boca de sapo mantém-se imóvel, sem que as rodas toquem o chão”;  20 

“Numa troca de olhar cúmplice, mãe e filho cedem”.; 21 “Paulo olha, lábios 

cerrados”; 23 “A fotografia ganha vida. O homem olha-o e pisca o olho. Paulo olha-o 

longamente”. Como também na cena 19, da versão 1: “Um carrinho telecomandado 

rasga a terra batida. O todo-o-terreno vermelho, de grandes rodas, sobe e desce 

montes imaginários, sob o olhar encantado de um menino [...]”. 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), expressividade é 

definida como a qualidade do ser expressivo, aquele que exprime bem uma ideia ou 

sentimento; que tem vivacidade, podendo ser inexpressivo ou expressivo. Já no 

Dicionário Escolar da Academia Brasileira de Letras (2008), o termo é definido como 

a qualidade do indivíduo ser expressivo. Com origem no verbo “expressar”, a palavra 

significa dar (se) a conhecer por meio de gestos, palavras ou atitudes; também pode 

significar exprimir-se por meio da arte, bem como de representar ou significar ou 

simbolizar. O individuo expressivo tem capacidade de manifestar claramente suas 

ideias, sentimentos e emoções. 

Gomes (2008) realiza um levantamento sobre expressividade a partir de vários 

autores: Rendal (apud Gomes) define expressividade como a “capacidade que todo 

o existente tem para transmitir os diferentes estímulos, sentimentos, ideias, 

desejos.... com clareza e de uma maneira criativa.”  

 Nils (apud Gomes) relaciona além da questão linguistica (competência e 

quantidade), verbal, a possibilidade da expressividade não verbal, ao reconhecê-la 

na dança e nas artes. Coloca:  

 
É a forma como manifestas algo (...) quanto maior vocabulário e 
competência linguística tiveres, mais facilmente conseguirás expressar-
te e terás por sua vez uma maior expressividade (…) como existem 
críticos, existem danças e certas artes que por si só libertam uma 
intensa expressividade, neste caso não verbalmente, mas na forma 
como estão a manifestar (NILS apud GOMES, 2008, p. 01). 
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 Para Telmo (apud Gomes) ela se relaciona com a forma da verbalização, 

dependendo de como a modelo direciona um significado. E define: 

 

Expressividade para mim passa pelo traquejo e habilidade de 
conseguir dizer determinadas coisas (…) posso "dosear" a 
expressividade tendo em conta para aquilo que a quero utilizar, desde 
convencer alguém como até num simples diálogo (TELMO apud 
GOMES, 2008, p 01). 

 

E Brikman (apud Gomes 2008) relaciona a expressividade com a emoção, a 

sensibilidade e também como elemento de troca, capacidade que o corpo tem de 

dar e receber. 

De acordo com Gomes (2008) e seus entrevistados, a expressividade perpassa 

pela expressão corporal, mas também pelas artes em geral. Segundo o autor (2008, 

p. 02) “toda a expressão é fiel à sua proveniência e providência: expressar é já de si 

reafirmar e registrar o existente em formatos próprios”.  

Ao realizar a arte, realiza-se em formatos diversos, sentimentos e emoções; 

atribui-se um pouco de si ao que “lhe pertence” e de acordo com Gomes (2008) 

também “ao que não lhe pertence”, quando se trata de reproduções (releitura de 

uma música, de uma peça de teatro, de um livro, entre outros). 

É possível entender a expressividade então como a decorrência de um 

processo; o fruto que pode ser percebido exalado em ação; algo disseminado de 

uma idéia que se transforma de acordo com a recepção e expectativa do outro; não 

fundamentalmente arte, mas um artefato que perpassa o que é com o que foi 

injetado nele, com o que se transforma quando aborda o outro. 

A expressividade então nos remete à necessidade de caminhar com a poética, 

já que esta, de acordo com Castro (1998) é um diálogo, que perpassa pela 

interpretação, reflexão, memória e experiência da physis – "tudo o que nasce está 

destinado a ser o que deve ser e não outra coisa. Esse nascer destinado, pelo qual 

o que nasce se submete a um processo de realização” (SPINELLI, 2006, p. 36-37).  

Este diálogo poético é possível perceber na AD da versão 2 em cenas como: 

cena 2 – “Escrito a branco sobre nuvens encasteladas”; 24 – “Os faróis de um carro 

crescem ao aproximar. O carro resvala ao travar”. Como também em momentos 
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mais adiante do filme como: 00:17:17 “Ladeados por campos ermos e secos e a 

vinha ocasional. O sol vai alto”; 00:31:00 “O avô liga o carro, e mais uma vez, o céu 

abre-se em luz, revelando um caminho de terra batida que serpenteia por entre uma 

planície salpicada por sobreiros”; 00:33:33 “A noite cai sobre o monte alentejano, 

pintando de tons azuis e roxos todo o espaço envolvente”; 01:08:13  “O carro trava e 

resvala. Sem mais atravessa de novo o feixe de luz e revela-se imobilizado na 

clareira”. Segundo Castro:  

 

[...] a obra poética como verdade e caminho do real é que se oferece ao 
intérprete. Só nessa dimensão se pode integrar e compreender o lugar do 
artefato discursivo. A interpretação, já vimos, se constitui como diálogo, 
especulação e ethos. Mas estas dimensões só são passíveis de 
concretização, a partir da obra poética como manifestação de mundo. É 
preciso desconstruir o conceito metafísico, organicista e ideal, de obra de 
arte. A obra poética se apresenta como diálogo e o diálogo como obra 
(CASTRO, 1998, p. 12).  

 

A poética, enquanto diálogo se apresenta então como compreensão do real, 

alcance do mundo, percepção cooperativa do mundo vivido, manifestada pela 

diferença, dualidade, contrariedade dos dialogantes tendo em vista o entendimento, 

o conhecimento.  

“Diálogo” vem da palavra grega dialogos. Logos significa “palavra”, “significado 

da palavra”, “conhecimento”. E o prefixo dia significa “através de”, “dualidade”. 

Assim, no diálogo, ocorre a abertura para a escuta do Logos do real - força através 

da qual se manifestam as diferenças e oposições. Nesta abertura, o real se nos 

mostra em sua dualidade originária e nela a harmonia de contrários do diálogo se 

manifesta como reflexão, daí estar presente no ato de interpretar (CASTRO, 1998). 

Para este autor: 

 

A reflexão une a visão e a escuta. Mas o que nela se vê e escuta não 
somos nós mesmos num outro nível de representação. Quando tal sucede, 
a obra só ainda nos atingiu como experiência vivida ou estética. Não 
ultrapassamos a dimensão da subjetividade. É necessário que, na reflexão, 
aconteça em nós a escuta e a voz das musas, filhas de Mnemosine. A 
Memória do que foi, é e será faz eclodir em nós a experiência poética. Na 
experiência poética experienciamos a verdade e sentido do real como 
poiesis; concebida como o trazer algo para o desvelado à luz plena e na 
radiação de uma obra criada (CASTRO, 1998, p.13). 
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A poiesis como algo desvelado e radiado de uma obra provoca uma 

interpretação poética que, ao acontecer, funda uma experiência. É do diálogo 

consigo, com os outros e com as coisas do mundo que se pode atribuir experiência 

a uma pessoa. 

Quando se trata da interpretação poética como experiência, a atenção então 

precisa se voltar para o prefixo ex-, que significa "para fora". O “para fora” não indica 

tão somente a mudança de espaço; a experiência é constitutiva da existência, na 

qual seu radical -sist- indica o estar erguido sobre si mesmo. De tal modo, o prefixo 

ex- das duas palavras propõe a abertura para tudo que é; por esta abertura Leão 

(1946, p.36) nos diz: "o homem se abre a todo instante um círculo de desvelamento", 

que o alimenta e o faz (re) pensar, (re) fazer, (re) inventar.  

Neste sentido, por esse estar aberto do homem, não há uma forma, um método 

que propicie o acontecimento da interpretação poética. Castro observa: 

  

Na interpretação poética, não há nem pode haver método ou mediação: há 
também caminho e limite, mas como ex-periência de sentido e verdade do 
Ser. Interpretar é, pois, se abrir para a escuta da verdade e sentido do ser 
como ethos. Este abrir-se implica um interpretar-se e não um exteriorizar-se 
diante de uma obra. A interpretação da obra poética só se dá em toda a sua 
radicalidade, quando acontece como experiência poética (CASTRO, 1998, 
p.14). 

 

Por este entendimento, a experiência poética acontece na experiência do 

vivido, do homem como ser em situação, vivendo, acontecendo num mundo também 

nunca totalmente acabado. É uma experiência que ocorre num homem solicitado e 

aberto a uma infinidade de possibilidades, realizada em trocas. Não há determinismo 

ou escolha absoluta, o experienciar experiencia o encontro com a physis, com o real. 

Entendo como Castro que: 

 

Experienciar a verdade do real como mundo é apropriar-se do que nos é 
próprio. A apropriação se dá nos limites do caminhar. Dá-se, por isso 
mesmo, como o experienciar da experiência poética. Interpretar 
poeticamente é experienciar a experiência de ser. Ser é o apropriar-se, em 
todo caminhar, do vigor de ter sido. Por ter sido, é que podemos nos 
projetar nos caminhos da interpretação (CASTRO, 1998, p.15). 
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Nesta relação a experiência poética como caminho diz Castro (1998, p.15) “é o 

concentrar-se na espera do inesperado”, o que encaminha novos 

compartilhamentos. A experiência poética se dispõe como um saber abstrato que 

anula diferenças, se oferece como o encontro com o súbito, o inesperado, o que 

esta por vir, que chega, desencadeia ações, reações, reflexões, conhecimento; 

ancora e complementa, provocando novos processos. 

Portanto, entender a AD como algo possível de promover esta experiência é 

realizá-la tendo como referência o proposto por Britto (2006) para tradução poética, 

segundo este autor, não se deve esperar encontrar o original na sua tradução, pois 

em poesia, forma e sentido não acontecem indistintamente. 

O que se almeja encontrar é algumas de suas caracteristicas mais relevantes, 

num processo de reconstrução do conjunto poético que carreia em si significados, a 

partir da sua constituição lexical, das rimas, dos sons, do desenho que configura. De 

acordo com Campos: 

 

Traduzir a forma, ou seja, o “modo de intencionalidade” (Art de Meinens) de 
uma obra – uma forma significante, portanto, intracódigo semiótico – quer 
dizer, em termos operacionais, de uma pragmática do traduzir, re-correr o 
percurso configurador da função poética, reconhecendo-o no texto de 
partida e reinscrevendo-o, enquanto dispositivo de engendramento textual, 
na língua do tradutor (CAMPOS, 1992, p.181). 

 

A tentativa é transmitir a intimidade incondicional provocada pelos jogos de 

linguagem que assinalam a poesia, mas não a forma única do original. Neste 

sentido, Britto aponta: 

 

[...] a tradução de um poema é uma operação bem mais complexa que a 
redistribuição de sentidos diversos por significantes diversos; os fatores que 
devem ser levados em conta são de toda ordem: formal, semântica, 
sintática, lexical, morfológica, fonética, prosódica, gráfica (BRITTO, 2006, 
p.3). 

 

Para conseguir então dar conta desta complexidade, Britto (2006) recorre aos 

conceitos de correspondência formal – forma original do poema – e correspondência 

funcional – mesmo apresentando um arcabouço diferente integre conotações 
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correspondentes ou próximas na língua traduzida, para que uma estrutura 

correspondente seja recriada – e orienta que o tradutor precisa selecionar os 

elementos caracteristicos do poema analisando a contribuição de cada um no 

contexto, visando buscar subsidios para uma releitura do mesmo. Neves sobre o 

que descrever na AD, assinala:  

 

Em teoria, seria de descrever tudo o que se apresente em termos visuais; 
só assim pessoas normovisuais e cegas estariam em pé de igualdade. Este 
ponto de partida é em tudo impraticável e indesejável. É totalmente 
impossível descrever por palavras tudo o que uma imagem comporta. Mais 
ainda, nem mesmo uma pessoa normovisual “vê tudo” quanto lhe é 
apresentado. E ainda, nem tudo o que se vê interessará para a construção 
do sentido. Assim sendo, toda a descrição requer selecção (NEVES, 2011, 
p.49). 

 

Assim sendo, para selecionar os elementos característicos da tradução, Britto 

(2006, p.1) adota como roteiro básico norteador três etapas: 

i. identificar as características poeticamente significativas do texto poético;  

ii. atribuir uma prioridade a cada característica, dependendo da maior ou menor 

contribuição por ela dada ao efeito estético total do poema; e  

iii. recriar as características tidas como as mais significativas das que podem 

efetivamente ser recriadas — ou seja, tentar encontrar correspondências para elas.  

Propondo um paralelo orientador para a AD (diante das limitações próprias de 

tempo, de conjugação com os sons da obra etc.), a esta compreensão de tradução 

poética de Britto, entendo ser possível encaminhar a tradução audiodescritiva da 

seguinte forma: 

 

1) Identificar as características significativas da imagem e/ou cena de partida; 

2)  atribuir uma prioridade a cada característica, de acordo com maior ou 

menor grau de contribuição oferecido ao efeito estético total da 

imagem/cena e ao efeito reflexivo na narrativa como um todo; 

3) recriar as características priorizadas considerando sua releitura a partir dos 

elementos da LC.  
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O objetivo é o audiodescritor fazer suas inferências de acordo com as 

particularidades de cada imagem/cena e também do contexto (narrativa), como forma de 

expressar o diálogo proposto por cada uma e pela relação com outras imagens da obra. 

Para seguir e encaminhar um processo significativo de AD, a expressividade e 

a poética necessitam estar num movimento intrinseco de atuação com a criatividade, 

no qual perpassa por entender esta segundo Sternberg & Lubart (1991), como um 

processo complexo, multifacetado, que envolve a definição e redefinição de 

situações-problemas. Abarca a combinação do conhecimento já existente numa 

nova forma, por meio do reordenamento de ideias antigas a novos contextos, ou 

através de um rompimento com o passado, justapondo o versado a estes contextos 

(Sutton, 2002). 

No tocante à criatividade, a versão 2 inovou ao propor duas vozes (masculina e 

feminina) para diferenciar os créditos iniciais da descrição de imagens. Isto porque, 

no geral, a AD gravada, como é feita para filmes, salvo raras excessões, 

normalmente é realizada por apenas um locutor. Ainda ao analisar a questão da 

criatividade, a versão 2 trouxe o sincronizar da descrição com as falas e efeitos 

sonoros, como na cena 19 (fala da mãe: Paulo... Estou a falar contigo. / AD: O 

miúdo vira as costas.) e cena 21 (AD: Do outro lado, uma família celebra./ Música: 

Parabéns pra você e palmas)  

E ainda para situações semelhantes em termos de olhar fixo, utilizou termos 

diferenciados para atender o proposto pela imagem, como é possível perceber na 

cena 20 “Numa troca de olhar cumplice, mãe e filho cedem”; na cena 23 “Paulo olha 

a fotografia atentamente. A fotografia ganha vida”; e mais adiante: 00:20:51 “Miguel 

e Irene questionam-se com o olhar”. 

A criatividade perpassa por transformar o que já existe, realizar algo novo ou 

até a mesma coisa de forma diferente; encontrar artifícios ou artefatos para destacar 

de maneira nova, diferente da habitual, com originalidade. 

De acordo com a Teoria do Investimento de Sternberg & Lubart (1991) a 

criatividade deriva da convergência de seis fatores, distintos, mas com interação 

entre si. São eles:  

A inteligência - levando em consideração a habilidade sintética de redefinir os 

problemas, de ver os problemas por outro ângulo; a habilidade analítica de 
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reconhecimento das próprias ideias; e a habilidade prática-contextual, quando é 

possível refletir a capacidade de persuasão das outras pessoas, sobre as suas 

ideias.  

Ainda como resultado da capacidade de redefir um dado problema são 

identificados três tipos de insights: a codificação seletiva, no reconhecimento e 

seleção de informação importante que imediatamente pode não ser óbvia; a 

comparação selectiva, na realização de analogias do passado para o presente, de 

acordo com a necessidade; e a combinação selectiva, acontece quando reúne 

informações realizadas em conexões não óbvias. 

Os estilos intelectuais - se referem à forma como a pessoa usa, explora ou 

utiliza a sua inteligência, tendo uma tendência para as pessoas criativas preferirem 

um dos três estilos existentes: legislativo, executivo e judiciário. O legislativo refere-

se à pessoa que gosta de formular problemas, criar novas regras e ver as coisas de 

maneira diferente. O executivo associa-se àquela pessoa que gosta de implementar 

ideias, com preferência por problemas que apresentam uma estrutura clara e bem 

definida. E o judiciário relaciona-se àquelas pessoas que têm preferência por emitir 

julgamentos, avaliar pessoas, tarefas e regras, tendo prazer em emitir opiniões e 

avaliar a dos demais. As pessoas criativas assemelham-se particularmente mais 

com o estilo legislativo. 

O conhecimento - na medida em que se pretende interferir ou dar uma 

contribuição significativa, torna-se essencial ter o conhecimento sobre aquela 

determinada área. Segundo os autores há dois tipos de conhecimento: o formal seria 

aquele que se adquire através de livros, palestras ou qualquer outro meio de 

instrução; e o informal, aquele que se adquire através de dedicação a uma 

determinada área, trata-se de um conhecimento que dificilmente se explica ou 

verbaliza. Ambos são importantes para a criatividade. 

A personalidade - de acordo com os autores alguns traços de personalidade 

contribuem mais do que outros para a expressão da criatividade; destacam-se nas 

pessoas mais criativas: a predisposição para correr riscos sensatos; a confiança em 

si mesmo; a tolerância à ambiguidade (ideias levam tempos para amadurecer); a 

coragem para expressar novas ideias; a perseverança perante obstáculos e ainda 

certo grau de autoestima. Estes traços são predisposições relativamente estáveis, 
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mas podem ser desenvolvidos e também são influenciados pelas condições 

ambientais. 

A motivação - diz respeito às forças impulsionadoras da performance criativa: 

1- a motivação intrínseca - proveniente do interior do sujeito e que se encontra 

centrada na tarefa, relaciona-se ao prazer de realiza-la; e 2 - a motivação extrínseca 

- provém do meio exterior por meio de incentivos monetários ou reconhecimentos. 

Ambas estão frequentemente se combinando, mutuamente, para tornar mais forte o 

potencial criativo. 

O contexto ambiental - a criatividade não ocorre no vazio e não pode ser vista 

fora de contexto, isto porque a pessoa e o produto só são considerados criativos se 

forem julgados e avaliados como tal, por um conjunto de pessoas do seu contexto 

social. Isto também porque o tipo de ambiente que facilita o desenvolvimento e a 

realização do potencial criativo depende ainda de fatores, como o nível do potencial 

criativo da pessoa e da área em que a pessoa criativa se expressa.  

O ambiente que facilita a expressão criativa interage com variáveis pessoais e 

situacionais de uma forma complexa. Neste sentido, os autores colocam que o 

contexto afeta a produção criativa de três formas distintas: através do grau em que 

favorece a emergência de novas ideias, através do encorajamento e do apoio 

prestado no desenvolvimento da ideia ou produto e através da avaliação do produto 

final. 

Realizar a AD pela leitura da LC, imbricada pela expressividade, a poética e a 

criatividade implica fluxo, propulsão, impulso, ousadia, devir e aponta descobrir e/ou 

rever a percepção. Deste modo, vivificando-a a situar-se enquanto expressão do 

pensamento que reflete estética, sutileza, sensibilidade, afetividade e sujeita a ser 

interpretada e reinterpretada; sendo possível suscitar no outro a aspiração de 

construção da ideia, do pensar junto, do acompanhar o raciocínio. 

É pensar a AD num movimento de provocação (racional, emocional, social) 

que, permite ao vivenciar experiências, fazê-las em resposta a outras experiências, 

de tal forma que o experimentado torna-se determinante para a própria vivência. 

Guimarães ao falar da atitude diante da experiência, nos diz: 
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A atitude possui uma função organizadora do sentido: diante de situações 
experimentadas concretamente, ela concerne tanto àquelas regras e 
convicções que nos governam imediata e intuitivamente (e das quais não 
duvidamos), quanto à significação – aberta à problematização – que 
passamos a conceber aos novos fenômenos que experimentamos 
(GUIMARÃES, 2006, p.15). 

 

Do ponto de vista de um processo interventivo da experiência, é uma AD não 

domesticada, que não se apazigua, transtorna e transporta. Trazida por um olhar 

que porta a falta de resposta, mas tem a intenção de ultrapassar o momento, 

transformá-lo em imagem. É fazer a AD corresponder à imperativa compreensão 

reveladora, poder abarcar como a poesia a faculdade de dizer o impossível de dizer.  

Ao experimentar uma AD por este viés, ser possível de imediato absorvê-la, 

apreendê-la sem muito esforço, de fácil diluição, como quando sem muita 

profundidade se apreende a narrativa geral de um filme, porém também ficar a 

remoê-la, refletindo sobre os propósitos trazidos por ela dentro das implicações 

subjetivas, metafóricas, expressivas do contexto fílmico. 

Neste processo, então, entender e realizar a AD por palavras conectadas à 

leitura subjetiva, poética provocada pela LC que incite a sabedoria imagética e 

desloqueie o espectador da sua percepção e atitude habituais. Significa entender 

que os filmes têm uma linguagem particular complexa à qual requer muitos níveis de 

leitura. Para Orero: 

 

Existe uma necessidade de criar ADs as quais são resultados de analises 
mais profundas do entendimento e interpretação de filmes, ao invés de 
seguir guias existentes que insistem em uma leitura superficial [...]. 
Audiodescritores devem seguir um curso de linguagem, gramática e sintaxe 
fílmica e suas leituras, em ordem de evitar descrições superficiais – 
erroneamente chamadas de objetivas – para leituras mais ricas e mais 
significativas as quais farão justiça à narrativa visual dos filmes e suas 
intenções

27
. (ORERO, 2012, p.25-26, tradução própria) 

 

                                            

27
 There is a need to create ADs which are the result of a deeper analysis, understanding and 

interpretation of films, rather than follow existing guidelines which insist on a superficial reading such 
[…] 

Audio describers should follow a course in film language , grammar, syntax and its readings, in order 
to avoid superficial – wrongly named objective – descriptions for richer and more meaningful readings 
which will do justice to the visual film’s narrative and its intentions. 
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De acordo com Campos (1992) mesmo que as linguagens sejam diferentes, a 

informação estética estará vinculada por uma relação de isomorfia, uma vez que a 

informação estética não se separa de sua realização. 

É essencial, portanto, que a tradução audiodescritiva leve em consideração a 

subjetividade e poética fomentada pela LC, configurando uma forma de contribuir 

para que os espectadores tenham acesso a esta linguagem por meio de descrições 

posssíveis de representá-la, não como uma técnica, mas como mensagens 

produzidas com seus efeitos estéticos, mensagens estas subliminares, 

complementando a camada de significação expressa na narrativa anunciada. 

O próprio cinema já buscava evocar poeticamente a possibilidade de “ver” 

imagens que não se materializam na tela, como Deleuze (2009, p. 94) exemplifica 

ao relembrar do filme Indian Song, de Marguerite Duras, “as vozes evocam ou 

desencantam um antigo baile que nunca será mostrado, enquanto que a imagem 

visual mostra um outro baile, mudo, sem que flashback algum possa fazer uma 

junção visível, e voz-off alguma uma junção sonora”. 

Apoiando-me na poesia “Exergo”, de Murilo Mendes, compreendo ser possível 

propor esta camada de significação pela AD, onde esta pode ser construída por “(...) 

palavras-bacantes visíveis tácteis audíveis”, revelando assim uma corporalidade 

visual, sonora, quase tátil, ou seja, potencialidades sensoriais e sinestésicas, 

desencadeadoras de sentidos múltiplos e imprevisíveis.  

Sua apreensão e representação se darão na análise da composição, em que a 

AD seja escutada como qualquer outro componente do filme e o espectador ficará 

constantemente transitando em diferentes tipos de escuta, diegeticamente. 

É nesta perspectiva que compreendo ser possível realizar a AD para filmes, 

desviando de uma descrição superficial de imagens visuais estáticas para uma 

interpretação de pistas (ORERO, 2012), como um diálogo que transcorre 

manifestação de mundo, com suas nuances, pontos de vista e marcas distintivas.  

Para um filme de autor, poético, uma AD expressiva, criativa, poética que 

favoreça o espectador deficiente visual vincular informações e apreender emoções, 

expressões, linguagens, conteúdos de filmes, peças de teatro, de dança, óperas, 

fotografias, esculturas, pinturas, livros, conteúdos web, de TV, exposições, mostras. 

No parecer de Pound (1990, p. 23) “quando se trata de poesia, há uma porção de 
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gente que nem mesmo sabe que o seu país não ocupa TODA a superfície útil do 

planeta. A simples idéia disso parece um insulto a tais pessoas”.  

Este prognóstico talvez seja uma realidade entre uma maioria de 

audiodescritores, porém nunca é tarde para entender o tamanho do mundo, mesmo 

sabendo que ele pode ter o tamanho que quisermos. 

Após as reflexões elaboradas até aqui, na sub-sessão a seguir realizei a 

análise do impacto das diferentes abordagens de AD do filme Atrás das Nuvens 

perante um público brasileiro.   

 

4.6 3ª ETAPA – Entrevista sobre as versões de AD do filme Atrás 

das Nuvens 

 

Entre os dias 27 e 30 do mês de junho do ano de 2012 e o dia 15 e 19 do mês 

de outubro do ano de 2012 realizei a entrevista relacionada ao trecho de 7’30’’ do 

filme Atrás das Nuvens com a finalidade de obter dos participantes informações 

acerca do entendimento dos mesmos sobre a forma de realização da AD de cada 

versão.  

A entrevista, segundo Minayo (1999, p.107), “tomada no sentido amplo de 

comunicação verbal, e no sentido restrito de colheita de informações sobre 

determinado tema científico – é a técnica mais usada no processo de trabalho de 

campo”. Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos 

atores sociais. 

A entrevista aberta é utilizada quando o pesquisador deseja obter o maior 

número possível de informações sobre determinado tema, segundo a visão do 

entrevistado, e também para obter um maior detalhamento do assunto em questão. 

Ela é utilizada geralmente na descrição de casos individuais, na compreensão de 

especificidades culturais para determinados grupos e para comparabilidade de 

diversos casos. (MINAYO, 1999).  

Através da entrevista podem ser obtidos dados de duas naturezas: a) os que 

se referem a fatos que o pesquisador poderia conseguir através de outras fontes 
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como censos, estatísticas, registros civis, atestados de óbitos etc; b) os que se 

referem diretamente ao indivíduo entrevistado, isto é, suas atitudes, valores e 

opiniões.  

Essas informações da realidade do indivíduo são denominadas pelos cientistas 

sociais como dados subjetivos que só podem ser conseguidos com a contribuição 

dos atores sociais envolvidos fornecendo, dessa maneira, dados secundários e 

primários.  

Como fundamentação para esta pesquisa na entrevista foram buscados dados 

apenas desta segunda natureza proposta por Minayo, que trata das opiniões, 

atitudes, valores; já que os da primeira natureza foram obtidos em outras fontes. 

A possibilidade da fala ser reveladora é o que torna a entrevista, segundo 

Minayo (1999, p.109), um instrumento privilegiado de coleta de informações para as 

ciências sociais e, ao mesmo tempo, ter a magia de transmitir, através de um porta-

voz, as representações de grupos determinados em condições históricas, 

socioeconômicas e culturais específicas.  

As entrevistas, no entendimento de Minayo (1999), geralmente se apresentam 

como estruturadas, semiestruturadas ou não-estruturadas, entre as quais se incluem 

a história de vida e as discussões de grupo. 

A entrevista estruturada é caracterizada através de questionários aplicados 

diretamente pelo pesquisador ou indiretamente através de roteiros fechados 

escritos. Já as entrevistas semiestruturadas ou não-estruturadas podem ser feitas 

oralmente ou por escrito mas, tradicionalmente, incluem a presença ou interação 

direta entre o pesquisador e os atores sociais e são complementadas por uma 

prática de observação participante.   

Para Trivinos (1987), a entrevista semiestruturada é uma técnica que valoriza a 

presença do investigador e oferece perspectivas possíveis para que o entrevistado 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação e 

favorecendo não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade. 

A evolução da entrevista semiestruturada pressupõe a existência de um roteiro 

que tem como finalidade a orientação para o pesquisador e pesquisado manifestar 
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as suas opiniões a respeito da prática. Deste modo, a entrevista realizada com as 

pessoas deficientes visuais é semiestruturada e teve como “roteiro” orientador uma 

questão: Como você percebe cada versão de AD neste trecho do filme? Isso porque 

a pesquisadora não queria influenciar os entrevistados em qualquer sentido e 

também por entender que diante das duas versões eles teriam subsidios o suficiente 

para responder a questão; como assim aconteceu. 

No esforço de delinear a escolha dos sujeitos para a entrevista, é essencial que 

estes apresentem características estabelecidas pelo pesquisador em função dos 

pressupostos formulados, assim Richardson (1989, p. 107) considera necessário a 

presença do sujeito-tipo, ou seja, aqueles que “representam as características 

típicas de todos os integrantes que pertencem a cada uma das partes da 

população”.  Assim, busquei assegurar que os entrevistados tivessem como 

característica seletiva a deficiência visual, esta entendida conforme a caracterização 

discorrida no capitulo II. 

Entretanto, entendo também que a contribuição poderia ser mais aprofundada 

diante de um grupo de deficientes visuais com experiência na AD, de modo a 

oferecer mais critério a esta análise. Assim, os entrevistados deficientes visuais são 

consultores de audiodescrição, promotores de eventos artísticos acessíveis, 

pesquisadores da audiodescrição e de recursos acessíveis. 

Segundo Minayo (1999), na pesquisa qualitativa não se faz necessário uma 

representatividade numérica como critério prévio para seleção dos atores e sim um 

aprofundamento e abrangência da compreensão seja de um grupo social, de uma 

organização ou de uma representação. De tal modo, como as respostas foram todas 

no mesmo sentido, entendi que para o objetivo proposto, não seria necessário um 

número superior a seis entrevistados, considerado suficiente. 

Procurando proteger os sujeitos participantes e também preocupada com os 

aspectos éticos da pesquisa, disponibilizei o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em Braille (ANEXO B) para os mesmos, obedecendo a Resolução 

196/96 que aborda a pesquisa em seres humanos, buscando autorização para a 

reprodução do discurso e da imagem. 

As entrevistas foram realizadas em lugares diferentes em função da 

disponibilidade de cada entrevistado. Assim as duas entrevistas do mês de 
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junho/2012 ocorreram numa sala do Curso de Museologia da Universidade Federal 

de Pelotas – UFPel no Rio Grande do Sul; em função do Encontro sobre Inclusão 

Cultural e Acessibilidade em Museus organizado a partir do projeto O Museu do 

Conhecimento para Todos, do Departamento de Museologia, onde a professora 

Josélia Neves estava como consultora.  

E as quatro entrevistas do mês de outubro foram realizadas na sala do Núcleo 

de Educação Especial – NEDE da Universidade do Estado da Bahia – UNEB; na 

sala do TRAMAD/ UFBA e no CAP, todas em Salvador, na Bahia. Os entrevistados 

foram compostos por três mulheres e três homens com idade entre 25 e 53 anos, 

sendo um com cegueira congênita, três com cegueria adquirida e dois com baixa 

visão; em função da disponibilidade e do interesse em colaborar. 

Para a análise das entrevistas, em função da complexidade do fenômeno 

abordado, serão adotadas diferentes estratégias metodológicas com a intenção de 

captar aspectos distintos da composição da realidade. O estudo ficou, então, sob a 

orientação de uma metodologia plurirreferênciada: análise do caso concreto; análise 

de conteúdo das duas versões de AD do filme e análise de conteúdo das entrevistas 

com deficientes visuais que assistiram ao primeiro trecho do filme com as duas 

versões.  

A análise de conteúdo proporcionará um melhor entendimento acerca da 

opinião das pessoas deficientes visuais com relação à forma da AD, fornecendo 

subsídios para uma melhor compreensão e realização neste campo de 

conhecimento. 

Bardin (1977) diz que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise, não se tratando de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, 

com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto. 

As diferentes fases da análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), organizam-

se em torno de três pólos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 

3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise é a fase de organização propriamente dita. Corresponde a um 

período de intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as 
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idéias iniciais de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das 

operações sucessivas, em um plano de análise. 

A exploração do material não é mais do que a administração sistemática das 

decisões tomadas a partir das diferentes operações da pré-análise 

convenientemente concluídas. Quer se trate de procedimentos aplicados 

manualmente ou de operações efetuadas pelo ordenador, o decorrer do programa 

completa-se mecanicamente. Esta fase, longa e fastidiosa, consiste essencialmente 

de operações de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras 

previamente formuladas (SANTOS, 2004) 

No tratamento dos resultados, o material classificado é então estudado e 

comparado. Os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos 

(falantes). 

Para Minayo (1999, p.199), a expressão mais comumente usada para 

representar o tratamento dos dados de uma pesquisa qualitativa é Análise de 

Conteúdo. Para essa autora o termo significa mais do que um procedimento técnico, 

faz parte de um histórico e prático aprofundamento no campo das investigações 

sociais. 

A versatilidade da análise de conteúdo é confirmada através de duas 

importantes funções na aplicação da técnica, em nosso entendimento de suma 

importância. A primeira está relacionada à verificação de hipóteses e/ou questões 

orientadoras, porque através da análise de conteúdo encontramos os resultados das 

questões formuladas além de referendar ou não questões orientadoras 

estabelecidas anteriormente. 

A segunda função está relacionada à descoberta além do que está sendo 

comunicado, ou seja, segundo Bardin (1977, p.44) “procura conhecer aquilo que 

está por trás das palavras sobre as quais se debruça”.  

Minayo (1999) destaca a importância da técnica de análise de conteúdo pela 

imposição de um corte entre as intuições e as hipóteses encaminhadas para 

interpretações mais definitivas. 

A análise de conteúdo para Triviños (1987) é um método que pode ser aplicado 

tanto na pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa, mas com aplicação 
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diferente. Salienta que qualquer técnica (entrevista, questionário etc.) adquire sua 

força e seu valor exclusivamente mediante o apoio de determinado referencial 

teórico. E, naturalmente, a análise de conteúdo não foge a este enunciado geral. 

Complementando sobre a importância da análise de conteúdo, Bardin (1977) 

acena que qualquer comunicação, isto é, qualquer transporte de significações de um 

emissor para um receptor controlado ou não por este, deveria ser escrito, decifrado 

pelas técnicas de análise de conteúdo. Quando esses elementos são agrupados e 

se estabelecem classificações, o trabalho se dá por categorias. Em relação as 

categorias Bardin afirma: 

 

[...] as categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 
elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um 
título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres 
comuns destes elementos (BARDIN, 1977, p.177). 

 

Para Minayo (1999) existem dois tipos de categorias que são empregadas para 

se estabelecer classificações, as analíticas e as empíricas. As categorias analíticas 

para Minayo (1999) são aquelas que retêm historicamente as relações sociais 

fundamentais e podem ser consideradas balizas para o conhecimento do objeto nos 

seus aspectos gerais. As categorias empíricas para Minayo são: 

 

[...] aquelas construídas com a finalidade operacional, visando ao trabalho 
de campo (a fase empírica) ou a partir do trabalho de campo. Elas têm a 
propriedade de conseguir apreender as determinações e as especificidades 
que se expressam na realidade empírica a exemplo da Consciência Social e 
Consciência de Classe, que se situam como categorias de análise, num 
nível elevado de abstração. Para encaminhar a analise do conteúdo 
coletado diante da questão fomentada para esta pesquisa, os passos 
indicados por Bardin (1977) e Minayo (1999) pré-análise, exploração do 
material, tratamento dos resultados, categorização e interpretação foram 
desenvolvidos (MINAYO, 1999, p.94). 

 

Na pré-análise, já até mesmo realizada durante a transcrição das entrevistas 

(de áudio para texto), um primeiro olhar é dado às informações, nas quais sublinhei 

inicialmente por cores; estas vão se sistematizando de certa maneira por intuição, 

mas, claro, diante do que se tem em mente como objetivo do trabalho. 
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 A seguir num esforço de organização de um esquema de análise, a exploração 

do material foi decomposta de modo sistemático e separado pelas cores, 

encaminhado para ter clareza das delineações primárias e possíveis revisões das 

categorizações iniciais.  

No tratamento dos resultados, numa relação inicial, mas já com autores, o 

material foi classificado e então estudado, entendido, comparado e analisado; 

definindo assim as categorias finais abordadas de maneira significativa.  

As categorias apresentadas surgiram deste esforço acima, mas principalmente 

a partir das entrevistas enquanto realidade empirica, às quais delinearam elementos 

fundamentais para a discussão proposta. São elas: objetividade, subjetividade, LC, 

expressividade, poética, interpretação, a importância do preâmbulo, do tom de voz, a 

comparação da AD portuguesa com a brasileira e a questão de informações 

colocadas de forma redundante ou equivocada. 

A partir destas categorias iniciaram-se as análises, agora num diálogo 

constante com as considerações sobre a análise detalhada das duas versões de AD 

e com autores relacionados a cada tema levantado, o que é possível conferir no 

subcapítulo a seguir. 

 

4.6.1 Avaliação do impacto das diferentes abordagens por deficientes visuais 

brasileiros 

 

Diante das considerações alcançadas até aqui, entendi como fundamental 

analisar a ponderação de pessoas deficientes visuais do Brasil em presença das 

duas versões de AD do filme Atrás das Nuvens. Isto por se tratar de um filme 

português, realizado por audiodescritores portugueses, o que ocasionou duas 

versões que a principio não têm a ver com o que o espectador brasileiro está 

acostumado.  

Assim, ouvir a análise que eles fazem de cada versão é importante para 

auxiliar na compreensão, tanto das preferências destes grupos, quanto nos 

direcionamentos aos quais os audiodescritores brasileiros estão dando às ADs por 
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aqui. E, também, abre caminho para direcionar novas perspectivas para a AD no 

Brasil.  

Desse modo, a partir da única questão relacionada a problemática - Como 

vocês percebem a AD de cada versão? - e por eles respondida, foi dada uma 

contribuição maior para a análise realizada.  

Ao apresentar as duas versões para estes entrevistados, as contribuições se 

deram principalmente coadunando com a perspectiva à qual alcancei na análise das 

duas versões de AD, qual seja, entendê-la e realizá-la num modelo diferente do que 

vem sendo apresentado de forma geral no Brasil, no sentido que a AD seja realizada 

pautada na leitura da LC, na contribuição que ela propicia para um aprofundamento 

na diegese do filme e amparada pela expressividade, pela poética, pela criatividade 

que gera uma continuidade, fluidez e permite a fruição. 

Outros pontos que se destacaram fortemente na fala deles e que também se 

encontram na análise detalhada foram: a questão da importância do preâmbulo, o 

quanto é fundamental que ele seja levado em consideração e audiodescrito. 

Também no seu discurso a importãncia do tom de voz; a relação da objetividade; da 

interpretação; a comparação da AD portuguesa com a brasileira e a questão de 

informações colocadas de forma redundante ou de forma equivoca. 

Neste sentido, dialogo apresentando falas dos entrevistados que vêem 

corroborar com o discurso alcançado na problematização das versões para DVD e 

TV. Dos seis entrevistados, todos fazem referência à preferência pela versão 2 

(DVD) e trazem os motivos pelos quais preferiram a mesma; entretanto dois dos 

entrevistados ponderam apontando pontos pelos quais consideram que a versão 1 

(TV) se destacou e se fosse possível trariam estes pontos para a versão dois. 

Segundo os entrevistados há a compreensão de que a AD seja realizada 

pautada na leitura da LC, conforme é possível perceber nas falas que seguem. A 

entrevistada P2 nos diz: “Também a gente percebe uma coisa assim de chamar 

atenção para o detalhe, para o conjunto, quando ela fala assim: ‘uma bota e a outra’ 

ou ‘jantando à mesa da cozinha, a mãe olha o filho’, quer dizer te dá mais noção da 

composição da imagem, do que esta ali, mais não esta no filme, entende”. 

Já o entrevistado S4 fala: “revelar a partir da Linguagem Cinematográfica, para 

que a obra seja compreendida... ou seja, não usando muito esse tecniqueis todo, 
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mais assim (pausa) a depender de como a camera esteja mostran... teja posicionada 

é preciso que eu... eu como audiodescritor induza, mais induza vê se... entenda... 

traga esse (pausa), esse receptor para ele olhar pela camera, ou seja, não vou 

dizer... camera (pausa) algo assim do tipo camera de cima para baixo.., mas do alto 

ou de baixo como fez a segunda versão”. 

O entrevistado S3 aponta: “Olha só a segunda traz informações da imagem, as 

informações visuais que tem que obedecer o ritmo do filme, o tom do filme, se a 

cena é de aventura, se tem apreensão, tem que descrever e passar esta apreensão, 

se for tristeza tem que passar a tristeza, se for um detalhe tem que passar o detalhe, 

enfim...”; ou seja, esta claro nestas falas que eles captaram os enquadramentos das 

cenas e os compreendem como essencial para a composição do todo. 

Outros entrevistados fazem referência à luz para apreensão dos efeitos 

promovidos pela ação dela, como é possível perceber nas falas a seguir: a 

entrevistada S1 diz “gostei demais, até porque ela fala várias vezes na questão da 

luz e aí eu pude perceber melhor os vários momentos dos personagens por causa 

da luz [pausa] da tristeza, da chateação, do clima pesado, tem uma hora que é até 

funebre e isso por causa da informação da luz”; a entrevistada S2 também acorda 

para a mesma idéia quando fala “na segunda é muito melhor, pra meu gosto eu 

acho assim... até quando fala das luzes, do efeito, o azul frio das luzes, acho que dá 

uma idéia... dá estética do filme, de efeitos, não é só a narrativa, dá uma idéia 

melhor da imagem, causa mais, como é que eu vou dizer... eu acho que transpõe 

mais” e completa “ela fala de aspectos dá estética do filme que a primeira não fala, 

como efeito de luzes, por exemplo, eu acho isso fundamental no filme, assim a gente 

tá ouvindo... diálogo, tá ouvindo a AD, mas quando fala assim ó: ambiente iluminado 

por uma luz azul com tom frio, isso faz uma grande diferença, porque toca no 

subjetivo, na emoção e traz um... traz o clima do filme naquele momento, naquela 

cena do filme”, ou seja, eles captam estas informações, consideram-nas importante 

para abarcar a emoção, o sentimento proposto naquele momento, conforme 

discutido acima e já demarcado pelos autores da cinematografia e por correntes 

mais atuais da AD. 

Dois entrevistados ao fazer referência à relação das cores trouxeram 

elementos interessantes. O primeiro entrevistado P1 fala das ligações que esta 

poderia estabelecer ao longo da narrativa: “Fala também da cor..., achei interessante 
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a cor dos dois carros iguais, penso que devia ter mais coisas lá na frente que 

também seriam vermelhas e teriam ligação com os carros e com a explicação da 

história”. Jjá o entrevistado S4 faz uma ponderação contundente sobre a relação do 

deficiente visual com a cor: “Uma coisa que sempre pensam que a gente não 

precisa é a cor, então eu gostei muito (pausa), eu gostei muito que as duas versões, 

mas a segunda fez mais, foi falar da cor, da cor do carro vermelho..., da cor da luz 

azul, eu não enxergo... mais sei o que isto significa e sei que ajuda na composição 

da linguagem toda”.  

Ainda sobre a questão da LC a entrevistada S2 traz outra questão já abordada 

por mim acima: “a AD não tem que sobressair, mas acho que ela tem que ser no 

mesmo nível da obra e conseguir transmitir a idéia; é o que tá vendo, mas assim, é 

igual um texto que a gente lê, a gente lê o texto e as entrelinhas, no filme também 

tem e o que passa aí... e o que passa isso do filme é justamente os recursos que 

tem... de camera, de iluminação, tudo isso fica nas entrelinhas do filme e que se não 

for passado, eu não vou conseguir ler as entrelinhas, porque eu só tô passando 

informações básicas”.  

Com estas falas fica o entendimento do quanto eles se apercebem da LC e do 

quanto eles a consideram importante para a apreensão do contexto como um todo. 

Eles valorizaram diversos aspectos da L.C. e revelaram o quanto estes fizeram 

diferença para a compreensão do trecho do filme escutado, reafirmando o já 

analisado acima sobre este assunto. 

No que se refere à preferência pela versão 2 da AD (DVD), esta se deu 

também, confirmando a análise realizada acima, pelo entendimento dela ser mais 

expressiva, mais poética, tocar o emocional, propiciar intimidade, a entrevistada S1 

explica porque prefere a AD na versão 2: “a AD é mais detalhada, mais expressiva 

[...] Gostei também porque ela colocou palavras que fez a gente pensar no 

significado, [...] foram muitas palavras que [pausa] não sei se são do repertório 

cotidiano de Portugal, mas tipo: encasteladas, travagem, desenha-se contra a luz 

[...] ah! assim também dos trocadilhos... trava, resvala... deixou especial, dialogou 

mais comigo”; a entrevistada S2 também diz: “na segunda versão [...] a narrativa já é 

mais como é que eu vou dizer, dá mais ênfase à estética, à poética do filme, [...] toca 

mais desse jeito”  
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O entrevistado S3 fala: “deixa mais até mesmo poética a informação [...] mais 

combinando com o contexto da história”, ou seja, por esta análise percebe-se que o 

entrevistado compreende o filme também como poético e então a necessidade da 

AD acompanhar este raciocínio; que é a mesma análise que realizei na subcapítulo 

anterior 4.5.2, nas considerações e reflexões da análise detalhada.  

Também porque toca o emocional, segundo o entrevistado S4: “a segunda me 

trouxe (pausa) uma maior intimidade com o enredo, com o filme, me emocionou”; e o 

entrevistado P1 diz: “[...] pegou uns detalhezinhos, que me tocou mais, deixou o 

filme mais sensível”. Na mesma linha, a entrevistada P2 coloca: “são assim 

pequenos detalhes que com certeza a segunda AD me tocou mais, muito mais, não 

no sentido assim... certa ou errada não, não, mas de mais emoção”; ela ainda 

comenta: “e porque este detalhe da cumplicidade, pra mim pesou muito, foi muito 

forte, parece que traz mais emoção”. 

Dá-se ainda pelo fato de a segunda versão dar mais margem a imaginação, a 

entrevistada S2 diz: “[...] porque dá mais, dá mais lugar á imaginação a segunda, dá 

muito mais lugar a imaginação [...] eu prefiro porque toca mais no imaginário”; o 

entrevistado P1 nos fala: “a segunda [...], então eu fiquei imaginando um casal 

jovem, e depois um senhor idoso, não diz que é o avô, então, a gente... instiga um 

pouco mais aquela coisa da imaginação, quem serão estes?  

A preferência se coloca também no fato de a segunda versão comportar uma 

subjetividade deixando o espectador alcançar suas interpretações. De acordo com a 

entrevistada S2, a segunda: “[...] é mais subjetiva, a primeira é mais objetiva, mais 

eu prefiro a subjetiva, eu prefiro porque toca mais no imaginário, o que eu gostei 

dela, é que ela me deixa imaginar, interpretar [pausa]”.  

A entrevistada P2 coloca: “você transferindo a expressão dos personagens, 

você passa uma subjetividade, mas não que a sua descrição está sendo subjetiva. A 

primeira mais objetiva, a segunda mais subjetiva. Como ela descreveu a troca de 

olhares, porque assim a subjetividade pra mim esta na expressividade”. Por sua vez, 

o entrevistado S4 diz: “a primeira não traz e ai eu já não sei se foi uma apreensão 

minha, uma coisa subjetiva mais, eu pude assimilar mais o conteúdo do filme ou do 

trecho do filme a partir da segunda versão, da subjetividade da segunda versão” S4. 

Contrariando a visão dos canones da AD, a subjetividade é entendida pelos 
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deficientes visuais como algo que propicia imaginar, interpretar, assimilar o 

conteúdo. 

A preferência se dá também pela segunda versão permitir ao filme uma 

suavidade que proporciona fluidez e prazer com a obra, a entrevistada S1 fala: “é 

mais agradável de ouvir, combina melhor com o filme, não destoa. [...] é mais suave; 

e o entrevistado S3 diz: “deixou o filme fluir melhor, [...] deixou mais suave [...] um 

efeito assim... que liga as coisas [pausa] prazeroso, mais doce”.  

A entrevistada P2 completa: “ela tem um além, vai além sabe, consegue 

perceber melhor, você entra no filme, a AD fica muito leve”. Entendo esta suavidade, 

esta leveza, o agradável, a fluidez como sinonimos de continuidade, sequência, de 

não interrupção entre entre o filme e a AD; da AD ser colocada no mesmo status que 

as informações do filme, entendida como parte do mesmo universo e assim fomentar 

a contiguidade, a harmonia da narrativa. 

Em outras falas os entrevistados se referem à preferência pela versão 2 

também por ela ser mais completa, segundo o entrevistado S4 ‘a segunda versão 

traz uma amplitude de informações [...] já leva a uma compreensão maior, quer dizer 

ela me traz, ela me trouxe, ela me ajudou com mais [...] ela me mune de mais 

informações”; e o entrevistado P1 fala: “achei a segunda muito mais completa, deu 

para pegar coisas [...] na segunda ela já dá um pouquinho mais de detalhes [...].  

Neste caso é interessante entender o que os faz pensar que a segunda versão 

é mais completa, já que em termos de quantidade de informação, esta versão 

apresentou menos entradas (293) que a primeira versão (495), ou seja, menor 

quantidade de informação. Entretanto quando se pensa que a informação propiciou 

maior alcance ao objetivo proposto, neste caso a compreensão do filme como um 

todo, ficou entendido que a informação compreendeu qualidade e que esta 

qualidade esta norteada pelo modo como abarcou a LC amparada pela 

expressividade, a poeticidade, a criatividade, o que gerou esta completude.  

Com relação à versão 1 da AD, dos seis entrevistados apenas um (P2), não faz 

referência a versão 1 de forma alguma. Todos os outros entrevistados referem-se a 

ela por trazer algumas informações que a versão 2 não traz; por trazer informações 

duplicadas, excessivas; por ser mais seca e objetiva; por antecipar informações 

quando não deveria. 
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Com relação a trazer alguns detalhes, eles fazem menção aos mesmos pontos, 

que são: o que esmagou o carrinho e de onde ela tira o gelado (sorvete). A 

entrevistada S2 diz: “A primeira versão tem alguns detalhes que na segunda não 

tem, de descrição assim, por exemplo, quando ela abre a geladeira, o audiodescritor 

fala: “Tereza abre o frigorifico” se não me engano; depois fala do carro que esmagou 

o carrinho e neste final o outro fala “eles olham a foto do menino” [...].Eu ficaria com 

a segunda só que acrescentaria estes detalhes da primeira”. O entrevistado P1 fala: 

“teve uma parte na primeira, ele falou que o carrinho é atropelado, esmagado por um 

carro e na segunda não, só diz que o carro é esmagado e a gente não sabe pelo 

que, aí então a primeira eu preferi, eu achei melhor, eu fiquei sabendo melhor o que 

aconteceu com o carrinho. Também a segunda não fala da onde saiu o gelado [...] 

na segunda ela não revela que o carrinho foi atropelado, mas diz que o gurizinho 

pegou o carro e ele estava despedaçado, claro compensa mais ou menos. Nesta 

cena eu achei melhor a primeira. 

São considerações importantes a serem analisadas, pois deixam claro que 

nestes pontos ficaram lacunas para a compreensão do contexto, o que por vezes 

desvia a atenção do espectador para um detalhe que não é basal na narrativa. No 

caso do sorvete, saber de onde ele saiu é possível considerar que é uma informação 

que não afeta o contexto, já que o intuito é mostrar com ele a ternura entre mãe e 

filho e a relação de proximidade de ambos. Por outro lado, a versão 1 sincroniza a 

AD com a fala dos personagens confirmando o já analisado acima com o aval de 

Neves (2011) em que afirma que a audiodescrição deve interagir com os 

componentes de áudio.  

Ainda sobre a questão do sorvete, entende-se que por se tratar de sorvete este 

só poderia ter saído do freezer/frigorífico, assim entendo que a versão 2 não 

informou levando em consideração ser uma informação óbvia. Da mesma forma 

entendo que a informação do carro esmagando o carrinho não foi descrita porque o 

som do carro é bem acentuado e o intervalo necessário para que ele fosse ouvido foi 

deixado e demarcado com as informações anteriores (cuidado!) e posteriores (‘carro 

esmagado na estrada’ e “a mãe compra-te outro”). 

Neste quesito de descrição que duplica a informação e por vezes sobrecarrega, 

sendo desnecessária, o entrevistado P1 traz a seguinte colocação: “‘à noite os dois 

jantam’ e na segunda ela diz, a audiodescritora fala é...: ‘[...] é na cozinha eles.. 
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jantam, sei lá... e daí então a gente já sabe que, por exemplo, era na cozinha, então 

eu já consegui imaginar o ambiente e por jantar, eu já sabia que era noite, não era, 

não foi necessário dizer que era noite como fez a primeira”. A entrevistada P2 

comenta: “na primeira o audiodescritor fala ‘fechou a porta’, era desnecessária essa 

informação, porque a porta bate, eu tenho como saber que ela saiu e a porta fechou, 

são pequenos detalhes que o conteúdo da segunda audiodescrição é mais claro, 

mais rico, informa melhor”. Reafirmando o já analisado acima sobre excesso de 

informação Neves (2011, p.50) nos auxilia dizendo: 

 

Tão grave quanto não dar informação suficiente para a compreensão da 
mensagem visual será sobrecarregar o receptor com informação em 
excesso. Quando em dúvida, será mais seguro dar menos do que dar 
demais pois se forem dados os elementos-chave a mensagem chegará ao 
receptor, mas se se fornecer informação excessiva o receptor perder-se-á 
podendo mesmo sentir desconforto pelo excesso (NEVES, 2011, p.50).  

 

Ou seja, conforme diz o entrevistado S4: “são as entranhas da AD, ela não 

basta ela ser, não é uma coisa que já vem pronto, tipo fez (pausa) não é tão 

mecânico, é preciso muito cuidado com cada parte”. 

Cinco entrevistados discorrem sobre como veem a versão 1 acerca da 

objetividade na AD. A entrevistada S1 coloca: “a versão 1 é mais insensível ao 

contexto, é muito direta”; a entrevistada S2 diz: “E tem muita diferença, muita 

diferença, é muito mais... a primeira é mais seca, como é que eu vou dizer, é mais 

fria, uma descrição pela descrição. [...] A primeira é... eu não sei de um adjetivo, eu 

digo seca, porque não, porque não é, é porque é objetiva, é isso, seca que eu quero 

dizer é porque é objetiva” e ela ainda coloca: “[...] faz a gente entrar no filme muito 

mais do que uma descrição objetiva”; e o entrevistado S4 fala o seguinte: “é a 

primeira eu percebi que é uma versão mais compacta, mais objetiva, mais é.... não 

sei se eu diria abreviada, mais é uma versão mais curta [...]” e ainda coloca “você 

não deve emitir juízo de valor, interpretar, não cabe aí, já não é mais AD, por outro 

lado também é um risco você passar muito superficialmente, muito objetivamente, a 

informação fica muito mecânica, até os sintetizadores de voz já estão melhorando”.  

Várias são as maneiras deles se referirem à objetividade da AD, porque é fria, 

direta, seca, abreviada, insensível, mecânica, entre outros, ou seja, a AD realizada 
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por este viés denota insensibilidade, distanciamento, não comove. Por outro lado, 

reforça e deixa entender novamente a opção deles pela sugestionabilidade, o 

encantamento, ser aprazível, inspiradora, eles requerem, conforme já dito acima, 

que a AD traga consigo a expressividade, a criatividade, a poética, comporte a 

subjetividade, a interpretação, como forma de obra atraente, interessante, 

significante, que permita a fruição. 

Outro fator levantado por eles reafirmando, e discutido na subcapitulo 4.5.1, diz 

respeito a antecipação de informação. Segundo o entrevistado S3 “foi até mais 

informação, ele falou logo quem era quem, que pelo que entendi não devia ter 

falado, já que era sobre a família”; o entrevistado P1 também faz esta ressalva “E na 

primeira o audiodescritor revela que o casal são os pais, logo, logo e não achei bom, 

deveria ter mantido sem entregar”; e a entrevistada S1 fala: “a versão 1 [pausa] dá 

informações que não devia, como falar logo quem são os personagens”. 

Novamente eles corroboram com a análise que realizei acima ao falarem do 

preambulo como um componente importante para a compreensão da história. 

Segundo o entrevistado S1 “a versão 1 não dá informações que considero 

importantes do preâmbulo do filme já para a compreensão da história”; o 

entrevistado S3 também coloca: “A primeira quando não fala do inicio, da introdução 

do filme, a gente deixa de já saber que aquele homem é uma peça fundamental no 

filme e que ao não ouvir aquele pedaço demora mais de entrar no enredo do filme, 

quando a segunda fala fica muito bom, pois já ficamos buscando ligar ou melhor 

com interrogações, quem será este homem? Para onde ele vai com este carro? E 

estas nuvens com som de viagem, será que é de dentro de um avião? Que viagem é 

esta?, assim é isso”; e ainda o entrevistado S4 faz uma ponderação interessante: “é 

aquela história podendo ver a segunda eu nortei que a primeira me negava aquelas 

primeiras fotografias, de alguma forma ... é como a gente diz... é como se ela tivesse 

... não sei se eu tava desatento mais como tivesse passado batido dando-se mais, 

valendo-se da redundância...  mais enfase aos créditos, aquilo que mostrava a 

abertura do filme, então de formas que eu achei a primeira vamos dizer assim mais 

abreviada, ela não compromete o entendimento do filme, porém ela não... também 

não avança pra, pra enriquecer mais essas informações adicionais que vão ajudar 

na compreensão do filme”. 
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Nas falas deles fica claro o entendimento da necessidade de realizar a AD em 

todos os momentos que forem possíveis e significativos para a compreensão da 

história, neste caso a descrição do preambulo também é considerada por eles como 

fundamental. Segundo o entrevistado S4: “A segunda ela embora a gente pague um 

preço dela tá (pausa) competindo até com a leitura dos créditos [...]. Se não tivesse 

outra versão, não teria outro jeito, teria que ficar com a primeira versão mesmo e 

seria bom, mas podendo ter mais qualidade e mais complemento, eu prefiro a 

segunda versão”. 

No que se refere a execução por dois audiodescritores e a locução, os 

entrevistados emitiram opiniões interessantes. A entrevistada S1 fala: “uma tem no 

inicio dois audiodescritores, o que apresenta uma diferença na captação e 

compreensão da informação”; já a entrevistada S2 se coloca da seguinte forma: “A 

segunda tem outro ponto positivo, a voz feminina, ela é diferente da voz do filme 

mesmo, quando tá passando o preâmbulo do filme, na primeira da pra se confundir 

porque são duas vozes masculinas, na segunda, aquelas vozes diferentes deixou 

mais fácil de entender; o que é entendido também pelo entrevistado S3 quando este 

diz: “Eu gostei muito mesmo dá dois, esta com dois audiodescritores, ela deu 

informações mais condizentes com a história, achei também que a voz da mulher 

combinou mais, [pausa] vejo que é porque o filme tem mais vozes masculinas, assim 

diferenciou melhor”.  

Estes entrevistados apontam um fator importante levado em consideração 

pelas normas (UNE, 2005; ITC, 2000) de maneira geral, qual seja, de que a locução 

da AD seja realizada de preferência por pessoas de sexo diferente ao das 

personagens da obra. 

Mais uma vez eles reafirmam a discussão estabelecida acima no que se refere, 

primeiro, à indicação de que a locução, dentro do possível se diferencie da voz das 

personagens, no intuito de caracterizar bem o que é a voz da AD, do que são as 

falas das personagens. Isto pressupõe que a AD seja realizada por uma voz 

diferente da emitida pelas personagens em termos de masculino e feminino, como 

no caso do filme Atrás das Nuvens, no qual as vozes masculinas (personagens) têm 

maior ênfase durante toda a narrativa, assim a escolha da AD por uma voz feminina 

para percorrer o filme foi importante.  
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Porém, diferentemente da situação que se coloca, há sempre muitas 

personagens nos filmes em geral e nem todas têm uma predominãncia masculina ou 

feminina. Neste caso, o roteirista precisa de sensibilidade para perceber que tipo de 

voz é mais indicada para cada filme. 

Talvez possa se pensar em situações que não seja só a diferenciação dos 

créditos, da descrição das imagens como fez a versão 2 de forma criativa e 

relevante no preâmbulo, mas como é realizado por vezes na ópera ou no teatro, que 

a relação de mais de um audiodescritor possa compor com AD o filme inteiro. 

Outro fator levantado pela entrevistada S2 tem a ver com voz/locução 

interpretativa, conforme ela diz: “eu acho assim que a locução tem que seguir o..., o 

tom de voz da locução tem que seguir o clima do filme, porque aí é mais um dado 

que a gente tem do filme, o tom de voz é mais um dado, que talvez, talvez não, com 

certeza a locução neutra não passa essa idéia”. É também uma discussão 

interessante que já provoca reflexões em audiodescritores há certo tempo. O que a 

maioria ainda afirma é que a AD garanta a neutralidade nas suas inferências. 

Entretanto ao refletir sobre esta neutralidade, há uma remissão à indiferença, 

imparcialidade e então questiono: como adentrar na proposta do filme sendo neutro, 

imparcial, indiferente a sua perspectiva? Se é uma comédia ou um drama? Um 

romance ou um terror? Como esta neutralidade pode dar conta de propiciar um 

mergulho por completo no filme? Ao pretender neutralidade, a AD poderá ser um 

elemento de destaque devido a artificialidade a qual estará colocada, o que pode 

levar o espectador a não adentrar na atmosfera, mas sim percebe-la como elemento 

de ruptura. De acordo com Schwartz:  

 

Assistir a um filme não se restringe a compreendê-lo. Tanto o roteiro quanto 
a narração da audiodescrição devem se deixar impregnar pelo que há de 
subjetivo no filme. Caso contrário, o espectador estará obrigado a abrir mão 
do envolvimento absoluto em prol do mero entendimento. Para que esse 
objetivo seja alcançado, é preciso assumir o audiodescritor como um 
narrador da obra. Um narrador que não interfere na ação, na sequência dos 
acontecimentos ou na interpretação dos fatos, mas que, de uma maneira 
extremamente sutil, é parte integrante daquele universo (SCHWARTZ, 
2010, p.205). 
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Neste sentido, entendo e corroboro com a idéia de que a AD não possa nem 

deva querer ser um destaque, um destoante, ser mais do que a obra e “roubar a 

cena”. Por outro lado, vejo como fundamental que ela revele na voz as nuances de 

emoção, de sentimentos, de sensação, de personalidades, que provém do contexto 

como um todo; assim a forma de falar, o ritmo, a entonação precisam ter uma 

impostação que se adeque ao gênero, ao estilo da obra. 

Um ponto trazido pelos entrevistados, vale a pena destacar, é a comparação 

da versão 1 com o que se faz no Brasil. Segundo a entrevistada S2 “A primeira tem 

muito mais a ver com o que se faz no Brasil, no Ensaio sobre a cegueira, por 

exemplo, (pausa) deixa eu lhe dizer uma cena, aquela cena que eles estão na 

chuva, no final do filme, aquela cena... todo mundo fala: ah essa cena é muito 

bonita, mas não, mas na AD não passa a beleza da cena, porque faltou este toque 

da estética da cena, que não tem, se eu fosse fazer, se fosse fazer de novo, seria 

interes... no Brasil ainda é muito objetiva, muito seca, muito sem estética igual à 

versão 1; quando a cena há uma beleza proposital da cena, a questão estética da 

cena mesmo ou efeito visual eu acho que deve ser dito pra dar o clima do filme”. E o 

entrevistado S3 faz a mesma observação: “Vejo que esta primeira é muito mais 

parecida com o que se tem por aqui, os filmes... e peças também que vi, são muito 

assim... mais cortadinha a informação, mais seca, menos agradável de ouvir; 

ajudam, eu sempre digo, é melhor do jeito que o pessoal tá fazendo do que nada, 

mas primeiro se tivesse muito mais e melhor, seria muito melhor, mas... as do Brasil 

são mesmo assim, muito semelhante a esta primeira versão, mas é também como 

digo, se eu não tivesse visto a segunda, a primeira já estaria muito bom”. 

Eles identificam na versão 1, exatamente como a maioria dos audiodescritores 

fazem as ADs no Brasil, de forma recortada; frases curtas desconectadas do 

contexto; não atendendo à LC, a expressividade e a significação imbuída na 

imagem; quando entendem que estão fundamentados  na LC é porque estão falando 

‘a camera fez assim’, ‘a câmera fez de tal modo’, quando na realidade não vemos a 

câmera, vemos o efeito, a poética produzida por ela.  

“Fria, direta, seca, abreviada, insensível, mecânica” conforme citado por eles 

em diversos momentos da entrevista, entre outros adjetivos e nominações que 

podem ser empregados para representar a forma como é entendido um número 
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expressivo de ADs no Brasil. E, conforme diz Orero (2012, p. 26), “chamadas 

erroneamente de objetivas”. 

Segundo Neves numa palestra realizada na Universidade Federal de 

Pelotas/RS em junho de 2012, no Brasil já se tem uma escola e esta, pela fala dela, 

é justamente neste formato indicado pelos entrevistados, exatamente com estas 

características, como é possível perceber em seu discurso, gravado na ocasião: 

 

Aqui já têm uma escola, têm um estilo próprio de fazer AD, é uma escola 
que é muito diferente da escola Europeia, a vossa técnica de 
audiodescrição para uma pessoa [...] que [...] eu aprendi AD com os 
ingleses, com os alemães e depois levei para Portugal essas técnicas, ao 
chegar aqui eu vejo regras, que são muito, muito diferentes daquelas a que 
eu estou habituada, mas eu vi uma audiodescritora a pedir aquilo que eu no 
meu país também peço; onde é que esta o nosso público? E, isto de 
compreender a AD, se calhar é uma questão de habito, será que as 
pessoas estão preparadas para ouvir e compreender e usar a AD com 
naturalidade? E será que estamos a educar os nossos audiodescriotres? È 
uma pergunta que eu vos faço, faço aos audiodescritores que estão aqui na 
sala, qual estratégia educativa que num país que já tem tanta 
audiodescrição e que faz uma portuguesa ficar tão invejosa, como estão a 
educar o vosso receptor? porque eu não sei fazê-lo. 

Há outras diferenças, muito, muito objetivas mesmo, muito objetivas, 
diferenças técnicas, de abordagem técnica. Vocês já têm muitos novos, 
várias adiodescritoras. E hoje aqui vocês têm mesmo muito, foi muito óbvio, 
vocês têm uma linha comum, que é tão diferente daquilo que nós temos lá 
do outro lado, é impressionante, é muito diferente, muito, muito, muito 
diferente mesmo. Vocês são mais tacato, frase curta, uma idéia uma frase, 
ponto; uma idéia uma frase, ponto; vossas abordagens aos nomes, as 
vossas escolhas mesmo terminológicas, os termos que usam, e é uma 
constante nos vários trabalhos, o que é fantástico é perceber que já têm aí 
uma escola, é muito bom, muito bom, muito interessante. A câmera, o 
grande plano, através da câmera. 

 

A fala dos entrevistados mais a colocação da professora Josélia Neves vêm 

para fundamentar a necessidade que trago, nesta pesquisa, de propor um novo 

caminho para AD no Brasil, uma nova escola, no sentido exposto pelo entrevistado 

S4: “a AD não pode ser apenas utilitária, da mesma maneira que você não pode 

dizer além do que cabe na AD [...], ou seja, acho que carece um estudo do objeto, 

até para você ter mais segurança, até para você propor um trabalho diferenciado, 

mais estético e expressivo e até para eu escolher qual AD eu prefiro e quero ouvir 

em um filme”. 
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Realizar a AD para além de um serviço acessível, utilitário, mecânico, 

principalmente quando pensada para arte, propor um deslocamento, outro caminho, 

propor a possibilidade de saida deste lugar comum da AD brasileira elaborada pelos 

seguintes criterios: (a) a condição de que a própria obra autoriza o 

observador/espectador entende-la e a qual implica, (b) a autoridade do sujeito 

externo para a compreensão da obra. 

A obra fala por ela, e se é um filme a L.C. fala por ele, assim indica a quem 

“sabe” ler o caminho a seguir, cabe ao audiodescritor traduzir esta leitura e dispo-la 

na AD de forma a compor uma obra singular.  

Franco (2000, p.55) exprime esta relação de maneira muito sensata “a 

tradução é o resultado de uma cadeia de decisões que são também assumidas no 

espaço entre o original e o traduzido, e não apenas pelo próprio tradutor”28.  

Neste sentido, esta leitura fornece subsidios ao audiodescritor para ver, ler e 

entender a imagem, o que lhe indica tê-la em conta para traduzi-la em sua 

amplitude, mas não em seus significados intrinsecos. Evidente que esta relação 

implica o conjunto de práticas da AD às quais também contribuem para se apropriar 

dos elementos e configurar os sentidos.  

Enquanto natureza de tradução, mas também educativa, o audiodescritor 

precisa ter em conta a contribuição que a AD, este meio de tradução tem enquanto 

papel social. Segundo Payá, as imagens e assim o cinema e a televisão (acrescento 

as outras artes) tem um papel social muito importante de acesso à cultura e ao lazer, 

conforme ela: 

 

                                            

28
 Franco que em sua tese de doutorado discute sobre a tradução do voice-over, em determinado 

momento em que fala da relevância da pesquisa dos metatextos intralinguais para a tradução do 
voice-over fala “a importância da investigação de metatextos intralingüísticos para o estudo de voz 
sobre tradução correta é inquestionável, porque evita a característica falácia de muitos estudos 
tradicionais de que existe uma relação de um para um entre os textos de origem e destino, ignorando 
assim que a tradução é o resultado de uma cadeia de decisões que são também assumidas no 
espaço entre o original e o traduzido, e não apenas pelo próprio tradutor”. The importance of the 
investigation of such intralingual metatexts for the study of voice-over translation proper is 
unquestionable, because it avoids the fallacy characteristic of many traditional studies that there is a 
one-to-one relationship between source and target texts, ignoring then that translation is the result of a 
chain of decisions which are also taken in the space in-between original and translated version, and 
not only by the translator him/herself. 
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Uma série de imagens pode nos fazer refletir, lembrar algo, mudar de idéia 
e até mesmo tomar decisões. As imagens não representam apenas coisas 
também são coisas em si. Possuem um poder transformador no espectador. 
A imagem leva-nos da contemplação à ação, da estética à ética, do ver ao 
criar. Por isso, o cinema e a televisão são uma ferramenta essencial para 
acessibilidade às áreas relacionadas à cultura e lazer, mas também são 
uma ferramenta, por que não, de construção pessoal, criativa e de crítica 
social

29
 (PAYA, 2007, p.81, tradução própria) 

 

Neste sentido, a AD, enquanto tradutora das imagens destas obras, abarca 

também este papel social, além do seu próprio de tornar acessível as mesmas. Por 

isso, não pode ser realizada apenas como um simples serviço de tradução que de 

forma mecânica identifica imagens, no intuito de que o espectador deficiente visual a 

capte de forma instantânea. Já em tempo a AD no Brasil carece abarcar a força 

impressa na poética da LC e embutida nesta mesma verve, com a maior carga 

possível de expressividade, criatividade e poética. 

E isso significa entendê-la como a entrevistada S2: “a AD não vai conseguir ser 

uma imagem, as informações não vão ser exatamente transcritas, porque são dois 

sentidos completamente diferentes, fisicamente isso é uma questão impossível, não 

vai dar nunca, o que você vai dar (pausa) é uma narrativa transformada em 

palavras”.  

 

 

 

 

 

 

                                            

29
 Una serie de imágenes puede hacernos reflexionar, recordar algo, cambiar de idea e incluso tomar 

decisiones. Las imágenes no solo representam cosas, también son cosas en sí mísmas. Poosen un 
poder transformador sobre el que las mira. La imagen nos lleva de la contemplación a la actuación, 
de la estética a la ética, del ver al crear. Por eso, el cine y la televisión constituyen una herramienta 
essencial de acessibilidad a los ámbitos relacionados con la cultura y el ócio, pero también una 
herramienta, por qué nó, de construcción personal, creativa y de critica social. 
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5 CONCLUSÃO  

 

E aprendi que se depende sempre 
De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 
Das lições diárias de outras tantas pessoas 

E é tão bonito quando a gente entende 
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 
Que nunca está sozinho por mais que pense estar 

Gonzaguinha 

 

A função de narrar informações para pessoas deficientes visuais (Cap. III) 

remonta a antigas tradições da cultura humana. Através da transferência de histórias 

e informações ao longo dos tempos, tradições se instituem, se estabelecem 

identidades e são compartilhados conhecimentos do mundo. Nesse processo, as 

narrações preenchem funções funcionais e artísticas elementarmente afeitas à 

cognição e também à estética. 

O cinema em sua conversação, por meio de narrativas estabelecidas com arte 

e inventividade, exerce o poder de entreter e suscitar encanto nos espectadores. 

Esse encanto relacionado à estética das narrativas se dá e é apreciado desde sua 

existência (séc. XIX). O século XX aprimorou as técnicas de contar histórias através 

de filmes e popularizou este invento. No final do século XX, com a perspectiva da 

acessibilidade, as pessoas deficientes passam a querer fazer parte deste advento 

cultural. Com o avanço das técnicas e a necessidade de acesso, a AD foi criada 

como suporte para o alcance por parte das pessoas deficientes visuais de 

representações de imagens geradas por palavras.  

Nesse caso, para a pessoa deficiente visual, as histórias se completam de 

acordo com a forma como, através da audiodescrição, são transmitidas estas 

representações esteticamente. Para estes públicos, os sentidos mais profundos das 

histórias no cinema somente se constroem na conjugação entre a formulação da 

audiodescrição, as condições estabelecidas pelo ambiente social, e as 

competências pessoais do recetor para descodificar as mensagens recebidas.  
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No mundo real é complexo controlar as deliberações dos indivíduos que agem, 

como também é difícil controlar as implicações das suas ações. Por outro lado, nas 

histórias isso é plausível e a poesia pode proporcionar a liberdade, o direcionamento 

de ações. Pelo exercício de direcionamento a poesia comporta articular motivos e 

obstáculos, impulsos e contratempos, para compor as estratégias às quais os 

espectadores desenvolverão composições de envolvimento com as ações e com os 

que agem. É do envolvimento com ações e das implicações destas que se lançam 

os efeitos das narrativas. 

Nas histórias isso é plausível, porém a poesia pode proporcionar a licença das 

ações. Por esse exercício, a poesia comporta articular ensejos e obstáculos, 

impulsos e contratempos, para compor as estratégias às quais os espectadores 

desenvolverão composições de envolvimento com as ações e com os que agem. É 

do envolvimento com ações e das implicações destas que se lançam os efeitos das 

narrativas. 

A intenção é comover, no sentido de provocar o estado de ânimo do 

apreciador, movendo-o para outra atitude perante o que aprecia. É mover junto com 

o filme num movimento para dois lados. De um lado, o aspecto imediato da 

experiência ofertada pelo filme, em que o espectador entende o que se passa a 

partir do deleite das impressões primeiras. De outro lado, estão as elaborações 

implicadas do que experimentou-se, de imediato, em que ao espectador é permitido 

aprofundar, através de padrões, conhecimentos e novas acomodações, os juizos 

necessários para alcançar a comoção. Estar cuidadoso a esta relação é que faz 

nascer o fluxo dos efeitos; é, portanto, plausível o audiodescritor fazer esta leitura e 

colocá-la para a AD. 

É disso que trato quando reflito sobre uma forma de realização da AD, da 

forma como se estruturam as representações das obras, dos efeitos das narrativas 

com a AD direcionada pela poética da LC, e como estas mobilizam cognitiva, 

estética e emocionalmente os espectadores. 

O que se percebeu diante da pesquisa realizada é que o público deficiente 

visual brasileiro não tem uma experiência fílmica. A vivência deles, de forma geral, 

ainda é limitada, primeiro porque há pouca exibição de filmes (ou qualquer outra arte 

com AD) em espaços públicos ou privados, proporcionando um maior contato e 
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assim uma melhor leitura de conteúdos com AD. E segundo e principalmente, 

porque as ADs realizadas nas obras brasileiras não têm em sua fundamentação – 

normas e características – outro aporte que não o da “objetividade e da 

neutralidade”, o que restringe as possibilidades destes sujeitos alcançarem 

conhecimento por quaisquer outras formas de abordagem, já que as normas 

existentes não fornecem suporte para estas serem realizadas em sua forma além 

destas, tendo por base a LC. 

Este segundo fator nos levou a outra consideração, que entendo ser o 

parâmetro basilar desta pesquisa para apontar caminhos para as normas no Brasil, 

e que responde à questão da pesquisa: de que forma a AD pode ser construída a 

ponto de abarcar a poética da Linguagem Cinematográfica? 

A AD não tem de ser necessariamente “objetiva e neutra”, até porque a AD da 

versão 2 analisada, baseada na expressividade e na poética, mostrou-se tão 

objetiva quanto a versão 1. O que se percebeu é que objetividade e expressividade 

são elementos bem diferentes e não se implicam mutuamente na AD, ao contrário 

realizam-se em suas funções de forma integrante, podendo contribuir para outro 

olhar significante na construção da AD, tendo em vista o domínio para realizá-la sob 

o alicerce da poética da Linguagem Cinematográfica. 

Essa condição leva a compreender a necessidade de se indicar como 

parâmetro para as normas no Brasil, num movimento contrário ao que vem sendo 

feito, que as ADs possam ser realizadas, como já apontado acima, pela força 

impressa na poética da LC e embutida com uma carga de expressividade, 

criatividade e poética, contribuindo assim para a recriação do discurso fílmico para 

públicos deficientes visuais elevando a possibilidade de envolvimento. 

Alguns aspectos sobre o entendimento da forma de realização da AD, para 

este momento, foram clareados ao longo desta tese, mas a perspectiva apresentada 

não teve a pretensão de se consumar como um conceito fechado. O esclarecimento 

de novas perspectivas para a AD, hoje, vislumbra um universo de possibilidades 

para pesquisas sobre o tema e revela a escassez de publicações sobre estas 

questões. 

Neste sentido, é importante pontuar que as análises que levaram a estas 

considerações apresentaram também questões a serem ponderadas como possíveis 
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limitações, quais sejam: o objeto de análise pertencer a Portugal dispõe um universo 

diferente, o que poderia ter interferido na compreensão dos entrevistados, 

principalmente no que se refere a língua (termos diferenciados, com significados 

diferentes e também o sotaque). Entretanto, esse fator não foi relevante para os 

dados encontrados.  

Outro fator diz respeito há, ainda que reconheça que não é possível inferir que 

estes resultados sejam abrangentes do Brasil, os limites da pesquisa nos impuseram 

essa condição, esses apontaram um caminho. Porém, há necessidade de uma 

maior amostragem em solo brasileiro para validar as premissas levantadas para o 

contexto nacional.  

Nesse encaminhamento, os resultados também apontam para a necessidade 

de formar profissionais com competências para uma AD que dê conta não só da 

narrativa crua e linear, mas também do discurso fílmico; a necessidade de educar o 

público deficiente visual (e outros) na experiência fílmica; a necessidade de criar 

normas para o universo brasileiro, avançando a perspectiva existente. 

O desafio maior na construção da AD é pensar na capacidade de formular 

pertencimento entre imagem e palavra a partir de hibridações e de itinerâncias, que 

fuja ao unidimensional, propondo uma totalidade de misturas e desarranjos que se 

apóia num real múltiplo. 

A AD pode operar por incisões, entrelaçamentos, pelejas e transformações, 

pois a obra é o resultado do que o sujeito experimenta dela e compartilha com os 

outros; mais do que a representação “objetiva”, a AD perpassa por ser parte do 

processo do filme, então, tal qual esse, ela só se efetivará se efetivamente for 

realizada pensando em um sujeito capaz de compreendê-la pelas diversas vertentes 

de significações poéticas (comoção). 

Assim, o audiodescritor como um realizador de “imagens verbais” precisa ter 

em conta as muitas dimensões de um pensamento visual cada vez mais decisivo na 

cultura atual, para poder conseguir transmitir as informações sem se apresentar 

como uma máquina de “ler” imagens. Neste sentido, questiona-se: Como suscitar a 

questão da imagem em perspectivas no exercício do pensar/ traduzir dos 

audiodescritores? 
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Ele precisa ter uma espécie de olho debruçado em imagens buscando ver e 

sentir para então transmitir uma nova experiência de mensagem visual. Implica 

saber ver, ouvir, sentir, representar e narrar a ponto de expressar o conhecimento 

através de imagens internamente construídas. Observar, decompor a imagem para 

melhor dominá-la, juntá-la e descrevê-la. Para pensar esse processo então, outras 

questões surgem: o que vê o audiodescritor? Como vê? Como julga o que vê? O 

que espera do filme? O que espera da audiodescrição? É o momento de questionar 

o mito da objetividade em nome da liberdade de criação. 

Na AD uma imagem de partida nunca se realiza como imagem, provoca para 

outra imagem, não igualdade, adição, mas fluidez, movimento; liga não só os 

fragmentos de diálogos entre personagens, mas de plano em plano, de sequência 

em sequência e da obra como um todo. Cada imagem (audiodescrita) representa 

parte de um todo, cada fragmento não existe como algo solto, não relacionado, mas 

como a representação particular de um tema geral que necessariamente precisa 

suscitar nos sentidos e na percepção do espectador o máximo possível do tema. 

Desta maneira, por um lado, enquanto representação da imagem, a AD precisa 

ser realizada, como um objeto munido de arcabouço autônomo, que se fundamenta 

enquanto estrutura específica – sem, evidentemente, pretender simplesmente 

separá-la do conjunto, até porque ela não tem como ser isolada enquanto parte de 

um todo – e prevê uma análise intrínseca a ela mesma. Por outro lado, enquanto elo 

de outras estruturas, necessariamente precisa ser concebida enquanto articuladora 

deste processo, visando ter na sua estrutura específica suporte para a conexão. 

Descrever uma coisa para se tornar noutra e nela mesma, uma atividade de 

tecer contribuindo para a construção da teia (da narração fílmica), não como 

descrições subjetivas estéreis, mas como interpretações provocativas à 

compreensão da narrativa. 

Perante o desafio de fazer a AD falar através de sua materialidade, de seu 

“texto” particular, caberá ao audiodescritor ser detentor tanto da sabedoria 

imprescindível para respeitar o que o filme lhe autorize a conceber como 

interpretação, como ser capaz de alargar sua imaginação desafiando o que o filme 

envolve em sua forma material, para que revele o que traz de simbólico de seu 

tempo e de seu lugar na cultura. 
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Para fomentar este processo de realização da AD entendo ser preciso 

considerar todos os elementos que concorrem para a natureza de uma tradução, em 

que é necessário levar em consideração uma série de ações que prefiguram 

equilíbrio e dizem respeito à compreensão da forma do material original e da forma 

da AD (objetividade, subjetividade, expressividade, poética, interpretação, entre 

outros); o tempo de ausculta/ apreensão plausível e a plenitude da obra; o tempo de 

ausculta/ apreensão da AD e a sincronicidade com o material original; e os objetivos 

da obra/ autor e as necessidades das pessoas deficientes visuais. 

Assim, entendo a necessidade de um processo de formação (especialização) 

em que o audiodescritor aprofunde seus conhecimentos buscando desenvolver 

leitura de imagem – compreender os preceitos da LC, da fotografia e das artes 

visuais – Semiótica; Semântica Linguistica; Tradução; bem como ter conhecimentos 

de voz; de direção; uma ampla compreensão da língua mater (bagagem lexical e 

sintaxe) o que compreende abarcar estas de forma criativa, expressiva e poética. 

Segundo Lowes (2002, p.13): 

 

Cada palavra foi permeada, como cada imagem foi transformada, pela 
intensidade da imaginação de um ato criativo instigante. “Pense bem”, diz 
Abt Vogler sobre o milagre análogo do músico:  

Pense bem: cada tom de nossa escala em si é nada; 

Esta em toda parte do mundo – alto, suave, e tudo esta dito: 

Dê-me, para usá-lo! Eu o misturo com mais dois em meu pensamento; 

Eis aí! Vocês viram e ouviram: pensem e curvem a cabeça! 

Dê a Coleridge uma palavra vívida de alguma antiga narrativa; deixe-o 
misturá-la a outras duas em seu pensamento; e então, a partir de três sons 
ele formará não um quarto som, mas uma estrela. 

 

Traduzindo termos musicais para termos audiodescritivos diria: dê ao 

audiodescritor uma imagem vívida, deixe-o misturá-la em seus pensamentos e 

espera-se que ele forme não a “mesma” imagem em palavras, mas uma estrela. A 

construção das representações simbólicas advindas deste processo vai depender do 

pertencimento ao formato da ação narrada, quer seja um combinado de certos 

traços estruturais de uma dada ordem simbólica, que ainda está muito nova entre as 

pessoas deficientes visuais e mais ainda entre os audiodescritores, certo que será 

um novo percurso cultural a ser formado. 
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ANEXO A 

Lista de filmes exibidos com audiodescrição pela pesquisadora 

Alex Rider - TRAMAD 

Árvore Sagrada - TRAMAD 

Ecos da Terra - TRAMAD 

Ensaio sobre a cegueira - TRAMAD e Midiace 

Espanta Tubarões - TRAMAD 

Nosso Lar - TRAMAD 

O Pagamento - TRAMAD 

Penalti - TRAMAD 

Plenos Pulmões - TRAMAD 

Terra a Gastar - TRAMAD 

Águas de Romanza - LEAD 

Capistrano no Quilo - LEAD 

Corisco e Dadá - LEAD 

O Grão - LEAD 

Reisado Miudim - LEAD 

A mulher Invísivel/ Cláudio Torres - Projeto Cinema Nacional Legendado e 

Audiodescrito (PCNLA) 

Brava Gente Brasileira/ Lúcia Murat - PCNLA 

Casa da Mãe Joana/ Hugo Carvana - PCNLA 
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Cazuza: o tempo não para/ Sandra Werneck e Walter Carvalho - PCNLA 

Central do Brasil/ Walter Salles - PCNLA 

Cidade dos Homens/ Paulo Morelli - PCNLA 

Divã/ José Alvarenga Jr.  - PCNLA 

Estômago/ Marcos Jorge - PCNLA 

Lula: o filho do Brasil/ Fábio Barreto - PCNLA 

O guerreiro Didi e a ninja Lili/ Marcus Figueiredo - PCNLA 

O homem do ano/ José Henrique Fonseca - PCNLA 

O Homem que Copiava/ Jorge Furtado – PCNLA 

Olga/ Jaime Monjardim – PCNLA 

Os Normais/ José Alvarenga Jr. – PCNLA  

Ó pai ó/ Monique Gardenberg – PCNLA  

O Quatrilho/ Fábio Barreto – PCNLA  

O que é isso companheiro/ Bruno Barreto - PCNLA  

Os desafinados/ Walter Lima Jr. – PCNLA  

Orquestra dos Meninos/ Paulo Thiago – PCNLA  

Saneamento Básico/ Jorge Furtado – PCNLA  

Se eu fosse você/ Daniel Filho – PCNLA  

Tropa de Elite/ José Padilha – PCNLA  

Zuzu Angel/ Sérgio Resende - PCNLA  
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5 vezes favela/ Manaira Carneiro e Wavá Novais/ Alessandra Savino/ Sony. 

Chico Xavier/ Daniel Filho/ Alessandra Savino/ Sony 

Eu me Lembro/  Edgar Navarro - Cinema Falado 

Irmãos de fé/ Moacyr Góes/ Brent Hieatt/ Sony 

O Signo da Cidade/ Carlos Alberto Ricceli – Midiace 

Turma da Mônica - CineGibi 5/ Maurício de Souza - Letícia Schwartz  
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ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A pesquisadora Sandra Regina Rosa Farias, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, esta realizando uma 

pesquisa. Esta consiste na aplicação de um questionário contendo perguntas sobre 

audiodescrição e linguagem cinematográfica. Será utilizado um gravador para registrar 

as respostas; e esta lhe tomará um período de tempo (cerca de uma hora); sendo que 

após o termino da pesquisa (cerca de quatro anos) as fitas contendo suas informações 

serão destruídas.  

 A pesquisadora tentará evitar qualquer atitude preconceituosa ou dano 

psicológico que possam ocorrer em função das perguntas apresentadas. Se você achar 

que qualquer pergunta lhe causa desconforto, você é livre para se negar a responde-la, 

assim como é livre para desistir de participar a qualquer momento, por qualquer razão, 

sem que haja nenhuma consequência para o Sr (a), agora ou no futuro. Tudo que lhe 

será perguntado e todas as suas respostas serão mantidas em segredo e para as 

informações que serão divulgadas, será optado pelo uso de nomes inventados. 

Os resultados desta pesquisa serão úteis para compreender a forma de realização 

da audiodescrição. Solicitamos também sua autorização para fotografá-los e usar as 

fotos/vídeo no estudo e na divulgação do mesmo. Você                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

estando de acordo em participar, deverá assinar sua livre aceitação e a pesquisadora, 

também assina o compromisso de segredo em relação aos dados, juntamente com uma 

testemunha. Uma cópia deste termo ficará em posse do sujeito pesquisado e a outra 

com a pesquisadora responsável. 

 Havendo qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição para dar qualquer 

informação. (Tel.: Sandra Rosa: 75-3161 8234). 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Eu,...................................................................................................................., declaro 

que li as informações contidas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e fui 

devidamente informado(a) pela responsável – Sandra                                                                                                                                                      

Regina Rosa Farias - dos procedimentos que serão utilizados, benefícios, 

custo/reembolso dos participantes, concordando em participar das exibições dos 

filmes com audiodescrição e responder às questões. Declaro ainda que recebi uma 

cópia do presente documento.  

 

Salvador, _____ de ________________ de 20___.   

 

 

 

_____________________________         ____________________________ 

             Assinatura                                                        Testemunha 

 

 

 

 

Obs.: Os termos originais assinados encontram-se sob minha responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 


