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RESUMO
Vivemos em um mundo marcado por imagens. Sejam em propagandas, fotografias, programas televisivos ou filmes, somos bombardeados a todo
instante por mensagens visuais que informam e entretêm. Para que a audiodescrição atinja o seu objetivo – proporcionar entendimento da
mensagem transmitida por imagens – em sua elaboração é necessário levar em conta três elementos fundamentais: relevância, objetividade e
clareza. A intenção do trabalho é apresentar os benefícios da utilização do banco de dados na construção de roteiros de audiodescrição de um
produto trabalhado por diferentes profissionais de modo claro e objetivo priorizando a qualidade na compreensão do telespectador.
INTRODUÇÃO
Situações em que uma grande demanda de materiais sejam
transmitidos na TV com audiodescrição podem favorecer a
necessidade dos roteiros serem redigidos por mais de um
audiodescritor-roteirista. Com isso é preciso garantir que as descrições
não se contradigam e passem a mesma informação. Com a exibição
da novela “A padroeira” pela TV Aparecida tornou-se necessário que
mais de um audiodescritor produzisse o roteiro de AD, já que mais de
200 episódios serão veiculados durante seis dias na semana. Devido
ao grande número de personagens e cenários foram criados bancos de
dados com descrições e informações relevantes para que todos os
audiodescritores-roteiristas seguissem um padrão, a fim de que os
telespectadores com deficiência visual recebam traduções
semelhantes e criem uma identidade durante o enredo.
A padronização de descritivos na audiodescrição da novela "A
Padroeira” reflete a importância de se uniformizar determinados
elementos descritivos na caracterização de personagens e
ambientação criando uma relação concisa, vívida e imaginativa por
parte do público deficiente visual da emissora.
JUSTIFICATIVA
Segundo dados do Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil cerca de 35 milhões de
pessoas possuem algum tipo de deficiência visual. Com essa realidade,
pesquisas buscam a ampliação e o desenvolvimento de metodologias e
produtos voltados à inclusão por meio de acessibilidade audiovisual.
A audiodescrição é um instrumento que consiste na tradução de
imagens em palavras, um facilitador utilizado para garantir maior
acessibilidade à informação. Com a introdução da AD na vida das
pessoas cegas, estas se tornam – e efetivamente se sentem – como
cidadãs integradas à sociedade, independentes e autônomas.
Desta forma, essa pesquisa objetiva demonstrar que a criação e
utilização de bancos de dados proporcionam aos telespectadores com
deficiência visual uma identificação rápida entre os personagens e
ambientes de forma imaginativa mesmo que os episódios tenham sido
audiodescritos por profissionais diferentes. Além de um facilitador na
criação de roteiros devido às descrições já formuladas.
OBJETIVOS
Demonstrar a importância e a agilidade oferecida pelo banco de
descritivos utilizado por diferentes audiodescritores-roteiristas dentro
de um mesmo enredo favorecendo a produção de uma AD de
qualidade.
METODOLOGIA
Neste trabalho definiu-se o tipo de pesquisa como descritiva de
abordagem qualitativa, utilizando-se de pesquisa bibliográfica e
também de estudo de caso. Por meio de exame dos parâmetros
preconizados por Jimenez Hurtado (2010) para a análise de roteiros

de AD de filmes e programas de TV, verificamos a importância dos
elementos visuais não verbais (personagens, ambientação e ações)
serem descritos com máxima fidelidade para melhor compreensão e
aproveitamento dos telespectadores deficientes visuais da novela “A
Padroeira”.
O estudo de caso se deu com a criação de diversos bancos de dados
utilizados pelas três audiodescritoras-roteiristas a fim de padronizarem
os roteiros de AD, descrevendo os mesmos elementos de maneira
similar. Assim, desenvolveu-se os seguintes bancos de dados: Nome
dos personagens (com fotos os identificando); Vestimentas (descrição
das roupas usadas com maior frequência); Características físicas; e
Ambientes.
Com a aplicação destes documentos verificou-se que não havia mais
contradições nos roteiros de AD escritos por três audiodescritoras,
uniformizando as descrições, proporcionando uma melhor experiência
do telespectador com os personagens e ambientes apresentados na
novela e acelerando o processo de elaboração do roteiro.
CONCLUSÃO
Neste trabalho abordamos a padronização de descritivos por meio de
banco de dados utilizados por três audiodescritoras-roteiristas durante
a produção de roteiros dos capítulos da novela “A Padroeira” exibida
pela TV Aparecida a partir do dia 17 de abril de 2017. Nós concluímos
que o desenvolvimento deste método de trabalho ofereceu uma melhor
vivência do telespectador com os personagens e ambientes
apresentados na dramaturgia.
A experiência ajudou no desenvolvimento de um trabalho com máxima
fidelidade nos descritos, assim proporcionando uma compreensão de
qualidade e maior aproveitamento dos telespectadores durante o
enredo. Os objetivos foram cumpridos, o resultado ofereceu uma
identificação rápida entre os personagens e ambientes de forma
imaginativa mesmo nos episódios audiodescritos por diferentes
profissionais. Além de dinamizar o progresso da criação de roteiros
devido às descrições já formuladas.
O trabalho foi importante para o nosso aprofundamento, uma vez que
nos permitiu desenvolver e aperfeiçoar as competências durante a
organização das ideias no processo de formulação dos descritivos.
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